
иоштариш! плавена у готову

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П. ВОЈВОДИНУ
Година VI Нови Сад, мај 1957 Број 5

С A Д  Р Ж A J

М. Ботић : 

Михаило Митић: 

Филип Ђосић:

'Еуро Павић:

Но^и Закон о адвокатури

Накнада штете због раскида веридбе

Једна судска одлука по питању 
оспоравања очинства односно из- 
државања деце

Расправљање оставине кад има не- 
кретнине које су биле ванкњижно 
власништво оставитеља

Бор. М. Игњатовић\ Појам лажне исправе 

Белешке;

Из судске праксе; 

Службена саопштења.



y

N



Поштарнна ajw4e«a у готоеу

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

Година VI Новн Сад, мај 1957 Бро) 5

НОВИ ЗАКОН О АДВОКАТУРИ

Савезна народна скупштина изгласала је нови Закон о адвокатури 
27 марта 1957 године, a овај је о5народован у Службеном листу ФНРЈ 
6ip. 15 од 10 априла 1957 године. Како према одредби чл. 141 закон 
ступа на снагу 30 дана по објављиван.у у Службеном листу ФНРЈ, то 
се, према томе, нови Закон о адвокатури има примењивати од 11 маја 
1957 године.

Читав материјал разврстан је према одговарајућој систематици у 
8 глава. Са 141 члана закон исцрпљује читаву проблематику оргапи- 
зације адвокатуре, те према томе не спада у оквирне законе него овај 
закон у детаље исцрпљује материју, иако предвиђа статуте и правил- 
нике који ће нека питања процедуре рада органа адвокатуре посебно 
у детеље разрадити.

1. Основне одредбе. Закон подвлачи да је адвокатура јавна служба 
коју врше адвокати. Организацију адвокатуре поставља на начелима 
друштвеног управљања. Адвокати обављају адвокатуру самостално. Ова 
три елемента: јавност, самосталност и начело друштвеног управљања 
у организацији дају јасну карактеристику наше адвокатуре и истовре- 
AieHO одређују њен положај како у нашем правном тако и у друштве- 
ном систему. Ове елементе је посебно подвукао и потпрестедник Са- 
везног извршног већа друг Александар Ранковић у своме експозеу пред 
Народном скупштином. Овим основним одредбама коначно је ликвиди- 
рано схватање да је адвокатура приватна професија. Читав систем наше 
адвокатуре даје овој јавни карактер, a члан 1 Закона само подвлачи ову 
концепцију. Исто тако, читав систем изградње адвокатуре почива на 
принципу самосталности вршења адвокатуре, па и ту чл. 2 само под- 
влачи ову концепцију да би се овај елеменат што више истакао за ра- 
злику од система који су пошли путем подржављења адвокатуре. Дру- 
штвено управљање у нашим јавним службама део је нашег целовитог 
друштвеног управљања у свим гранама управљања. На тај начин је 
прекинуто са ранијим схватањима да је питање организације адвокатуре 
сталешко, односно чисто професионално питање. Оваква решења дала 
су нашој адвокатури основне карактеристике социјалистичког типа 
адвокатуре, a да нису повређени основни принципи слободне адвока- 
туре, за које су се одувек борили најнапреднији људи кроз историју 
у свим правним системима.



II. Стицање адвокатуре, За стицање адвокатуре нови Закон углавном 
тражи опште услове за пријем у службу уз одредбу да је молилац за- 
аршио правни факултет, да је вршио приправничку праксу од три го- 
дине, да је  положио адвокатски или судијски испит и да је достојан 
поверења за вршење адвокатуре (чл. 13). По одредби чл. 15 Закона 
адвокатски приправник мора провести најмање једну годину на пракси 
у адвокатској канцеларији и једну годину на пракси у с}'̂ ду, док трећу 
годину може провести на правним пословима код других органа. Према 
томе, по новом Закону адвокатски приправник има шире могућности за 
обављање праксе.

Закон је изједначио адвокатски и судијски испит, јер нема никаквих 
разлога за посебно третирање ових. Стога закон и предвиђа да се ад- 
вокатски, односно судијски испит може полагати највише три пута с 
тим да лице које три пута полаже адвокатски испит па ra не положи не 
може више полагати ни судијски нспит и обратно. (чл. 20). Члан 16 За- 
кона омогућује стицање адвокатуре и оним лицима која су уместо зако- 
ном предвиђене приправничке праксе провели на дyжнotти судије, јав- 
ifor тужиоца, јавног правобраниоца (или њиховог помоћника), или 
ванредног професора или доцента правних наука на факултетима три го- 
дине. Исто тако и оним лицима која су по завршеном правном факултету 
пет година провели иа правним пословима у суду, тужиоштву, право- 
браниоштву, органима државне управе, адвокатској канцеларији, уста- 
нова.ма и друштвеним и цривредним организацијама, a од којих најмање 
једну годину у адвокатскОј канцеларији, суду, тужиоштву или право- 
браниоштву. Разуме се да ова лица морају имати положен адвохатски 
или судијски испит, односно морају овај испит полагати пре него што 
се упишу у именик адвоката. Овим одредбама је олакшано стицање 
адвокатуре углавном млађем кадровима који су после ослобођења ушли 
у правосудне органе или су радили у органима државне управе. На овај 
начин ће адвокати бити ојачани уз прилив већег броја кадрова који 
имају бдговарајућу праксу у нашим правосудним органима.

Посебан услов за стицање адвокатуре јесте достојност поверења. 
И у досадашњем закону (из 1946) чл. 5 |р>егулисао је питање достојно- 
сти, a нови Закон с.матра да није достојно пове1>ења за вршење адво- 
катуре лице које је раније осуђивано за кривично дело које га чини 
морално неподобниим за вршење адвокатуре или чија ранија делатност 
не даје гарантије да he савесно вршити адвокатуру, или показује да би 
његово примање у редове адвоката било штетно за адвокатуру као јавну 
службу. Овај услов, као и остале, раз.матра Управни одбор Адвокатске 
коморе, a затим Савет Адвокатске коморе. Достојност поверења за вр- 
шење адвокатуре утврђује се на основу чињеница, a no слободној оцени 
и против решења Адвокатске коморе којим се одбија захтев за упис 
због недостојности не може се водити управни спор.

Закон ј е предвидео исцрпне прописе за поступак код уписа у име- 
ник адвоката. Вероватно стога што се прелази на једну потпуно нову 
процедуру, a обзиром на постојање два органа коморе који испитују 
услове за стицање адвокатуре — Управног одбора и Савета. Према 
члану 23 Закона за упис је потребно да се Управни одбор и Савет Адво-



катске коморе сагласе Да молилац испуњава услове из закона. Посто- 
јање услова најпре оцењује Управни одбор, a затим Савет. Уколико 
сагласност не постоји захтев за упис је одбијен. Против решења о од- 
бијању захтева може се покренути управни спор.

Ш. Права и дужности адвоката. У овом поглављу обухваћена су већ 
позната — класична овлашћења адвоката у заступању странака која 
је и досадашњи закон углавно! !̂ садржао. Као нова одредба може се на- 
вести она из чл. 38 која установљује да адвокат не може бити притворен 
нити стављен у истражни затвор због кривичног дела учињеног у вршењу 
адвокатскв дужности без претходног одобрења већа окружног суда са- 
стављеног од тројице судија. На овај начин адвокат је добио имунитет 
у вршењу своје дужности чиме је ојачан принцип самосталности вр- 
шења адвокатуре. Надаље, као новина се може напоменути, бар у од- 
носу на данашњи закон, да адвокат који је уписан у именик адвоката 
једне Коморе има право да се упише у именик друге Коморе која више 
нема овлашћења да поново испитује услове за упис у именик адвоката. 
Дакле, овај испис и упис се сматра као преселење канцеларије. Закон 
даје могућност за специјализацију адвоката, тако да се адвокат може 
да ограничи на одређену област права. Ова одредба омогућиће специја- 
лизовање адвокатских канцеларија нарочито на област привредног права 
где се за оваквом специјализацијом осећа потреба.

Посебну пажњу овде захтева и пропис којим се омогућује организо- 
вање правне службе комуна. Закон омогућује народним одборима оп- 
штине или среза да установе посебну службу за пружање правне по- 
моћи, која може обухватити давање правног савета, састављање исправа 
и поднесака, као и заступање грађана пред судом и другим државним 
органима. Ову службу према Закону могу вршити лица која су завр- 
шила правни факултет са најмање три године праксе на правним посло- 
вима, a заступање странака може се поверити само адвокату на основу 
уговора са народним одбором. Исту овакву службу могу формирати и 
друштвене организације ради пружања правне помоћи својим чланови- 
ма.Према томе, предвиђен је уговорни однос адвоката са комуном у 
циљу заступања у оквиру правне службе коју ће комуне формирати. 
На тај начин је решено питање заснивања правне службе комуна с тим 
да. се у исту за сектор заступања ангажују искључиво адвокати, док на 
осталим правним пословима могу радити правници који нису адвокати.

Члан 48 Закона одређује да адвокат може слободно бирати место 
седишта своје канцеларије доследно принципу'да сваки наш грађанин 
може бирати место свога рада и без икаквих ограничења, водити своју 
стручну делатност по сопственом избору места.

IV. Обустава и престанак адво?<атуре. Обустава адвокатуре изрећиће 
се адвокату онда ако је против њега отворена истрага. Може се обуста- 
вити вршење адвокатуре и ако је против адвоката наређено сцровођење 
извиђаја или је покренут дисциплински поступак за дело које би ra 
чинило неподобним за вршење адвокатских послова. Ово решење доноси 
Управни одбор и против њега се не може покренути управни спор. По 
досадашњем закону могла се извршити обустава и пре отварања истраге, 
али се није морала, изрећи обустава ни по отварању испраге. Сада је



пак бтварање истраге предвиђено као основ за обавезну суспензију, 
док су остали случајеви препуштени оцени Управног одбора.

Престанак права на адвокатуру предвиђа члан 59 Закона уз огаите 
разлоге предвиђен је и разлог ако адвокат не врши адвокатуру без 
'оправданог разлога дуже од једне године.

V. Адвокатски приправници. За упис у именик адвокатских при- 
правника закон предвиђа нешто упрошћенију процедуру него за упис у 
именика адвоката. О упису у именик адвокатских приправника одлучује 
само Управни одбор, a не и Савет. Против решења Управног одбора 
!У10же се покренути управни спор. Закон настоји да омогући правилну 
праксу адвокатским приправницима, па стога доноси низ одредаба д 
правима и дужностима ових. Тако чл. 74 Закона изриче да адвокатски 
приправник који је провео годину дана на пракси у адвокатској кан- 
целарији има право да тражи да буде упућен на праксу у суд. Значи 
— ова пракса му се не може ускратити. После враћања са ове праксе 
адвокатски приправник не мора се поново уписивати у именик адво- 
катских приправника већ само о томе обавештава Адвокатску комору. 
Адвокатски приправник је дужан да најдоцније до три године по сти- 
цању права за полагање адвокатског испита положи адвокатски испит 
(чл. 72). Ако не буде у одређеном року испит положио губи статус 
адвокатског приправникз,. Иначе адвокатски приправник после две ro- 
дине праксе већ може полагати адвокатски испит.

IV. Организација адвокатуре. Увођењем друштвеног управљања у 
адвокатуру извршена је основна промена у управљању адвокатуром. 
Од досадашње професионалне са.моуправе п{>ешло се на друштвену са- 
моуправу. У Адвокатској комори установљавају се два органа управ- 
љања, a то су; Управни одбор комаре и Савет коморе. У Управном од- 
бору су чланови само адвокати уз учешће претставника адвокатских 
приправника, док Савет адвокатске коморе сачињавају чланови које би- 
рају Републичке народне скупштине, односно Скупштина АПВ, и чла- 
нови које бира Скупштина адвокатске коморе као и јенад претставник 
адвокатских приправника кога бира организација адвокатских приправ- 
ника. У Савету ће учестовати истакнути правници и јавни радници које 
бирају Народне скупштине. На тај начин се омогућује и друштву да 
нвпосредно преко својих претставника учествује у управљању у адво- 
катурц. Преласко.м на нови систем управљања у адвокатури укинут је 
досадашњи надзор органа државне управе над радом адвсжатуре и овај 
пренет на органе друштва. Ова новина је од великог принципијелног 
значаја. To значи преношења функција државног апарата на органе са- 
Mor друштва. Огро.ман корак у процесу П1>€лаза државних функција на 
друштвене органе. И не само да је  укинут надзор него су и одговарајуће 
радне акције државних органа пренете на органе Коморе. Тако сада 
одлуке Коморе имају карактер управних аката. На Комору су, дакле, 
пренети послови који су досада спадали у компетенцију државних 
органа. Најважнији акт, упис у именик адвоката, препуштен је у пот- 
ПЈгности Комори. Интервенција Републичког већа односно суда у по- 
гледу законитости аката спада у другу област.



Савет адвокатске коморе претреса питања од општег значаја за ад- 
вокатуру и даје препоруке Управном одбору и ставља предлоге над- 
лежним државним органима, стара се о унапређењу адвокатуре и о томе 
доноси закључке, учествује у доношењу одлука о упису у именик ад- 
воката, бира из својих редова једног члана и његовог заменика у Савез 
адвокатских комара. Управни одбор сарађује са Саветом у припремању 
и доношењу пррпорука и предлога по питањима од општег значаја за 
адвокатуру, прати рад адвоката и адвокатских дриправника и предузима 
мере ради правилног вршења адвокатуре, стара се о стручном усавр- 
шавању адвоката и адвокатских приправника, учествује у доношењу 
одлука о упису у именик адвоката и одлучује о упису у именик адво- 
катских приправника, бира из својих редова једног члана и његовог 
заменика у Савез адвокатских комора, извршује одлуке и закључке 
скупштине, изв1ршује закључке Савета донете у оквиру делокруга утвр- 
ђеног законом и статутом и друге послове. Претседник управног одбора 
је по положају члан Савета.

Закон задржава Скупштину коморе као тело које расправља сва пи- 
тања од интереса за адвокатуру, утврђује статут и првилнике, бира ор- 
гане Коморе. Скупштина бира претседника, заменика претседника и 
Управни одбор. Досада се Извршни одбор Коморе сам конституисао, док 
сада Закон издваја претседника и његовог заменика.

Закон поставља Савет и Управни одбор као паралелне органе, који 
имају свој одређен делокруг са једнаким овлашћењима. Није Управни 
одбор подређени орган Савету. To значи да се пошло од принципа са- 
радње, заједничког рада. Статут Коморуе и пракса кроз рад изнаћиће 
чајцелисходније форме сарадње и заједничке акције ових органа Ко- 
море, нарочито по општим питањима унапређења адвокатуре.

Дисциплински тужилац и Дисциплински суд постављени су углавном 
као и до сада.

Све Коморе у држави удружене су у Савез адвокатских комора. 
Основни задатак Савеза је да претставља адвокатуру у целини како у 
земљи тако и у иностранству. Сем тога, Савез ће као и до сада разма- 
трати питања од значаја за адвокатуру и усклађивати рад Комора. Са- 
вез је репрезентативно и кРординационо тело. Савез даје препоруке Ко- 
морама, a лредлоге државним органима. Пленум Савеза сачињавају по 
један члан Савета и Управног одбора сваке Коморе.

VII. Дисциплинска одговорност адвоката и адвокатских приправнина. 
Ова глава садржи одредбе о условима дисциплинске одговорности и о 
дисциплинским казнама, одредбе о поступку пред Дисциплинским судом. 
Важније измене у односу на досадашњи Закон биле би оне где се укида 
казна губитка адвокатуре за свагда, која је била и сувише тешка казна, 
затим време трајања, губитка повишено је на пет година за разлику 
од досадашње једне године временског губитка адвокатуре по одлуци 
Дисциплинског суда. Код предви^ених казни за адвокатске приправнике 
установљена је казна бјрисања из именика адвокатских приправника 
до две године, за коју казну није знао досадашњи закон, a што се 
осећало као недостатак. Члан 104 поближе је побројао' теже повреде 
адвокатских дужности, чиме ће у многоме бити олакшан рад Дисии-



плинског суда. У другостепеном дисциплинском поступку Закон пред- 
виђа и учешће адвоката. Тако је Комори обезбеђено учешће и у друго- 
степеној фази дисциплинског поступка. Управни одбор ће и надаље 
изрицати казне за мање повреде дужности и угледа адвокатуре и ад- 
воката. Само што ће се против решења Управног одбора моћи улагати 
жалба Дисциплинском суду коморе, чија одлук је коначна, за разлику 
од старог закона где није бнла дозвољена.

IX. Прелазне и завршне одредбе. Ове одредбе решавају питања пре- 
лазног карактера. Коморе су дужне да у року од шест месеци донесу 
нове статуте и одрже своје скупштине. Док се не буде организација 
Комора саобразила новом закону Државни секретар за правосудну 
управу републике вршиће и даље права и дужности предвиђене зако- 
ном о адвокатури из 1946 године.

Нови закон 0 адвокатури обележава почетак једног новог раздобља 
у развитку наше адвокатуре, a и адвокатуре уопште. Овај Закон прет- 
ставља једну интересантну и прогресивну новину за адвокатуру и по 
своме духу и многим одредбама он претставља најнапреднији закон о 
адвокатури. Од сцровођења у живот принципа на којима је  закон из- 
рађен зависиће и положај адвоката, као носиоца овлашћења тога закона.

Милорад Ботић

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ РАСКИДА ВЕРИДБЕ
1. Чини ми се да неће бити сувишно ако се још пар речи каже 

у вези са веридбом и споровима за накнаду штете који настају због 
раскида веридбе. После става који је Савезни врховни суд заузео у 
своме упутству о повраћају венчаних дарова (Су-315/49 од 8-УП-1949 
године) и после студиозне и исцрпне расправе проф. Константино- 
вића 0 правним дејстви.ма веридбе (Анали правног факултета, јули- 
септембар из 1954 год. стр. 318—328) изгледало би као да је раз- 
матрање овог проблема постало мање интересантно и као да је пракси 
судова пружена могућност да заузме јаснији и чвршћи став у реша- 
вању ових спорова. Међутим, за праксу судова после овог упутства 
Савезног врховног суда и расправе проф. Константиновића, ови спо- 
рови, ту и тамо, постају проблем за себе. (Иначе, узето у целини, 
наша судска пракса, колико је мени познато, има један формиран став, 
у вези са спорови.ма ове врсте), Наиме, расправа проф. Константино- 
вића и упутство Савезног врховног суда почивају на потпуно разли- 
читим основама a од којих основа у начелу зависи како ће се решавати 
спорови за накнаду штете због раскида веридбе.

2. Тако проф. Константиновић у својој расправи „Правна деј- 
ства веридбе” сматра да наше право познаје установу веридбе. Аргу- 
менти који су изнети против оваквог тврђења заснивају се на чиње- 
ници да наш Закон о браку незна за установу веридбе јер у њему 
нема ни једног правила које говори о веридби. Ти аргументи, по ми- 
шљењу проф. Константиновића, су погрешни. Напротив, иако у нашем 
Закону о браку нема ни једног правила о веридби, то нас још не



може овластити да изведемо закључак да веридба у нашем праву не 
постоји и да она „непроизводи извесне правне последице” (види стр. 
318). По проф. Константиновићу веридба, да се послужимо његовим 
речима, „несумњиво постоји у нашем цраву”. (Види стр. 318). Наш 
Закон о браку рачунао је са веридбом јер да са њом није рачунао не 
би у неколико својих чланова помињао веренике. (Ови.м аргументом 
служи се и професор Беговић у сво.м уџбенику Породично право где 
пише: „Ова установа (мисли на установу варидбе, примедба ММ) 
предвиђена је у многим савременим законима, a била је такође нор- 
мирана и у нашем досадашњем праву. Аустриски грађански законик 
као и војвођански (мађарски) Закон о браку од 1894 године садржа- 
вали су о овој установи по неколико прописа. Основни закон о браку 
отступа од те праксе и не доноси посебне прописе о веридби, али 
је ипак индиректно признање помињући на неколико места реч „Ве- 
реници” (чл. 26, 29, 34 ОЗБ). 'Из чињенице што наш Закон о браку 
не доноси потребне прописе о веридби не сме се извести закључак да 
ова установа нема правног значаја и да не производи правне последице. 
Напротив, то питање уколико могу отуда наступити облигациони и 
имовински односи има да реши судска пракса no општим правним 
начелима као-и друга питања која нису изрично ]>егулисана и пред- 
виђена. .. У случају неоправданог раскида веридбе савесном веренику 
или вереници признаје се право ка накнаду штете (материјалне и 
моралне) Види Породично право. Београд, 1948 године стр. 24 и 25). 
Према томе када је веридба у нашем праву предвиђена као посебна 
установа онда су судови обавезни приликом раскида веридбе да утврде 
услед чега је дошло до раскида веридбе. Уколико је једна страна 
крива за раскид веридбе онда је она обавезна да другој страни накнади 
штету (материјалну или моралну) коју ова трпи услед раскида ве- 
ридбе. Проф. Константиновић дал>е пише: „Вереник који раскине ве- 
ридбу биће крив па према томе и одговоран, ако раскине веридбу без 
разлога, као и ако својим понашањем да другој орани оправдани повод 
да она раскине веридбу” . (Види стр. 324). Веридба се сматра да је 
раскинута без разлога ако је вереник, који је раскинуо веридбу, крив 
за раскид веридбе, односно ако се вереник приликом раскида веридбе 
понашао онако како то није требало да буде. СОбјективно или, како 
бих рекао компаративно одређивање кривице). Овај принцип, по проф. 
Константиновићу, претставља само „конкретизаиију у случају раскида 
веридбе великог начела према коме ко лругоме проузрокује штету 
својом кривицом дужан је да је накнади” . (Види стр. 324). Према 
томе, по професору Константиновићу у нашем праву има места досу- 
ђивању накнаде штете коју једна страна трпи услед скривљеног раскида 
веридбе друге стране, односно уколико је својим скривљеним понаша- 
њем дала повода другој страни да веридбу раскине.

3. Савезни В1рховни суд, међутим, другог је мишљења. По њему 
„Основни закон о браку не нормира веридбу као правну установу. 
To значи да веридба у односу на закључење брака нема никакво правно 
дејство (учинак), не заснива никакво право и дужност у погледу



закључења брака”. (Види: Збирка одлука врховних судова. Књига I. 
Београд, 1952 год. стр. 384.) У односу на кривицу за раскид веридбе 
у упутству Савезног врховног суда пише: „Оцена кривице би увек 
зависила од тога: да ли је једна страна једнострано и без оправданог 
разлага одустала од закључења брака. Ступање у брак мора да је 
слободно и промишљено. Свако испитивање разлога одустанка и истра- 
живање кривице за раскид веридбе, свако повезивање правних после- 
дица с питањем кривице, чини да веридба правно обавезује. Међутим 
то прк>тивречи Основном закону о браку јер против{>ечи принципу 
слободног и промишљеног одлучивања пригодом ступања у брак, па 
доследно и принципијелном становишту Закона да никакве последице 
не могу настати из узрока што је једна страна, са разлогом или без 
разлога, једнострано одустала од обећаног закључења брака”. (Под- 
вукао ММ.)

(Истог је схватања и проф. Ајзнер који у својој књизи Поро- 
днчно право пише: „Наше законодавство не признаје заруке као уста- 
нову са грађанско-правним учинцима зато јер то није у складу са 
схваћањем социјалистичког друштва о апсолтуној слободи склапања 
брака. Према томе, по нашем праву заруке се имају сматрати као 
прости животни однос, a не као правни однос. Из тога произилази 
да сам раскид за1руке, макар то било без оправданих разлога, не може 
бити разлог захтеву отштете. Jep ако заруке нису правни' однос, не може 
може раскид заруке представљати протуправни чин.” Види: Породично 
право. Загреб, 1950 год. стр. 43).

И ако се ово упутство Савезног врховног суда односи на питање 
враћања вереничких дарова a не на питање да ли и.ма места накнади 
штете због раскида варидбе, став који је Савезни врховни суд заузео 
у овом упутству, указује на то да је његово схватање да никакве 
правне последице не могу пратити одустанак једне стране од веридбе. 
To практично значи да једна страна не може бити одговорна за на- 
кнаду штете коју друга страна трпи услед раскид веридбе. (Узгред 
речено, мени се чнии, да би у схватање Савезног врховног суда требало 
унети извесна ублажавања. Кривица за раскид веридбе са накнадом 
штете може заиста индиректно претстављати притисак на једног ве- 
реника да против своје воље закључи 5рак. Међутим, то не мора 
увек бити случај, односно то ие мора увек претстављати озбиљан 
индиректан притисак на слободу одлучивања једног вереника приликом 
ступања у брак. Износи штете некад могу бити безначајни и то узето 
уопште или појединачно, с обзиром на материјално стање вереника, 
и да та штета практично не претставља индиректну пресију на слободу 
одлучивања једног вереника приликом ступања у брак. О овом моменту 
слободе одлучивања свакако треба водити рачуна, али мени се чини 
да у проблематици овог питања није тежиште на томе моменту већ на 
делу излагања Савезног врховног суда које са.м rope подвукао — a на 
име да раскид веридбе не повлачи за собом никакве правне последице).

4. У сукобу ових гледишта моје је мишљење да је став Савезног 
врховног суда прихватљивији.



Наш Основни закон о браку заиста н« познаје установу веридбе. 
У њему нема прописа који говоре о томе које су правне последице 
раскида веридбе. Чињеница да Основни закон о браку на неколико 
места помиње веренике сама по себи не би могла бити убедљив аргу- 
менат да Основни закон о браку прећутно познаје установу веридбе. 
Ja лично сматрам да је ово помињање вереника у неколико правила 
Основног закона о браку последица пропуста састављача Закона при- 
ликом обављања дефинитивног редиговања. Према излагању прк)ф. Кон- 
стантиновића из Нацрта закона о браку од 3-IV-1946 год. изостављен 
је следећи текст: „Страна која неоправдано раскине веридбу дужна 
је накнадити другој страни и осталим лицима трошкове учињене по- 
ради брака. Исту обавезу има и страна која је  дала другој сттрани 
оправдан повод за раскид веридбе”, Из овог изостављеног текста запажа 
се да je Нацрт закона о браку имао иста или слична правила о веридби 
као реиимо Српски грађански законик или одговарајући текстови по- 
знатијих епропских законодавстава Према томе, Нацрт закона о браку 
прихватио је у ствари веридбу па је морао да нормира и правне после- 
дице за случај скривљеног раскида веридбе. Реч „вереници”, која се 
у Нацрту употребљава,само је нормална последица усвојене концепције 
Нацрта у погледу установе веридбе. ЈМеђутим, уклањањем из Нацрта 
закона о браку цитираног текста, другим речима мењање или ревиди- 
рање основне концепције Нацрта закона о браку у односу на установу 
веридбе, редактори су вероватно пропустили да изврше одговарајуће 
исправке (чишћење такса) и у осталим одредбама Закона, a кој>  
у својој бити немају ничега заједничког са установом веридбе, 
па да у тим одредбама Закона уместо израза вереници употребе други 
одговарајући израз који не би доводио до погрешних асоцијација у 
односу на установу веридбе.

Редактори су можда били свесни да израз „вереници”, с обзиром 
на ревидирану концепцију Нацрта закона о браку, није баш сасвим 
погодан и да с обзиром на становиште Закона није довољно ни пре- 
цизан па чак ни доследан, па су ипак овај израз у неколико одредаба 
Закона о браку оставили неизмењен сматрајући да се са њим на 
најкраћи, најбољи и већ сасвим уобичајен начин означавају лица која 
имају намеру да ступе у брак, a да се уједно тиме не би отступало 
од основне концепције Закона, пошто су одредбе о веридби и после- 
дицама њеног раскида из Закона уклоњена. Можда је на овакво ре- 
шен>е редакторе навела и тешкоћа да се пронађе други одговарајући 
израз за лица која имају намеру да ступе у брак. (Овај развијен израз 
је свакако непогодан за законски текст. Незнам да ли би израз „иза- 
браници” био погоднији од израза „вереници” . У Закону о браку 
употребљава се и израз „будући брачни другови” види чл. 33 и 35).

Према томе, ако су ове моје претпоставке прихватљиве онда сама 
чињеница да се у Основном закону о браку помињу на неколико места 
вереннци, не мора и ниуком случају не значи да се унутар редова 
Основног закона о браку притајено крије установа веридбе.



5. Објашњење проф. Константиновића због чега је цитирани текст 
о правним последицама раскида веридбе уклоњен из Нацрта закона о 
браку и због чега није унет у сам Законик, треба свакако примити 
са пуно пажње јвр колико сам ја обавештен проф. Константиновић је 
био и један од главних састављача Закона о браку. Тако у вези са 
овим питањем проф. Константиновић пише: „Приликом сас?гављања 
дефинитивног нацрта сматрало се да је то само примена општег начела 
о накнади проузроковане штете, те да није потребно да се то нарочито 
каже”. (Види стр. 325). Ако су састављачи Закона о браку овако 
мислили онда пут који су изабрали да ту своју мисао из1разе пре 
свега није уобичајен a осим тога није ни ^ајсретнији. За оне који 
ту њихову мисао не познају (као што то најчешће и бива) и који 
пред собом имају само правила Закона, овај, да тако кажем, прећутни 
начин изражавања мисли састављача Закона, пре би их дјовео до 
закључака супротних замислима састављача. Тако за мене, као практи- 
чара, ово објашњење проф. Константиновића је савршено неприхват- 
љиво јер ја не могу да претпостављам, приликом тумачења Закона, 
шта је законодавац хтео да каже ако нешто није казао a могао је да 
то учини, односно ако то свесно није хтео да каже. За мене то само 
може да значи да Закон о браку, под овим околностима, није прихватио 
установу веридбе, па је према томе сматрао да не треба ни да регу- 
лише последице раскида једне установе коју не прихвата.

Сем тога, ја сма мишљења да се приликом раскида веридбе ради 
о једном посебном или боље рећи специфичном случају накнаде штете 
и да је CTora баш потребно да се услови за накнаду штете у овим 
случајевима предвиде као посебна правила. На овакав закључак на- 
воде ме одредбе Српског грађанског законика као одредбе познатијих 
европских законодавстава (да оставимо по страни сам Нацрт закона о 
браку) које накнаду штете шриликом раскида веридбе не регулишу 
општим принципима о накнади штете већ посебним одредбама везаним 
за услове верндбе. Тако Српски грађански законик у једноЈ од сво- 
јих одредаба о веридби каже: „У случају одустанка невина страна 
добија трошкове поради брака учињене, и накнаду за претрпљени ушврб 
натраг” (чл. 60). Исте одредбе има и Немачки грађански законик: „Ако 
један вереник одустане од веридбе, он је дужан накнадити другом ве- 
ренику и његовом оцу и мајци као и трећим лицима која су делила 
место родитеља, штету која је за њих настала отуда што су они у 
очекивању закључења брака чинили трошкове она штета коју је овај 
преррпео тиме што је с обзиром на претстојећи брак предузео нарочите 
мере које се тичу његове и.мовине или његове радиности. — Штета 
се накнађава са.мо уколико су трошкови, преузете обавезе и нарочите 
мере били у сразмери са приликама. — Нема места накнади штете ако 
постоји неки важан основ за раскид веридбе”. (чл. 1298). „Ако један 
вереник својом кривицом која претставља важан основ за раскид да 
повод другоме да одустане од веридбе, он дугује накнаду сходно § 
1298 ст. 1 и 2” (чл. 1299). Швајцарски грађански законик садржи 
скоро идентична правила. Аустриски грајјански законик у вези са
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раскидом веридбе има ово правило: „Оној страни само која није дала 
никаква основана повода за одустанак, припада право на накнаду праве 
штете за коју буде могао дсжазати да је произашла услед овог оду- 
станка”, (чл. 46). (Законски текстови су цитирани по проф. Кон- 
стантиновићу. Види стр. 324 и 325).

Али, ако и оставимо по сирани проучавање одговарајућих тексто- 
ва страних законодавстава, a које проучавање у сваком случају по- 
лјаже човеку из праксе да се сигурније определи за једно становиште 
које мисли да заступа, други разлози који су много дубљег значаја, 
бар колико се мени чини, указују на то да се приликом раскида ве- 
ридбе не могу применити општи принципИ о накнади штете.

Штета (најуопштеније речено: умањење имовине односно спре- 
чавање повећања имовине — ако у овом случају апстрахујемо мо- 
ралну штету) посматрано из угла општих принципа о накнади штете, 
може настати или неиспуњењем yroBOipa или је последица онога што 
ми зовемо деликтно.м одговорношћу. Да је веридба само уговор, онда 
би рецимо вереник, који жели да ступи у брак са својом вереницом, 
Morao да захтева од своје веренице испуњење уговора a што би било 
у супротности са одредбама Основног закона о браку. Према томе, 
када веридба није обичан уговор, онда се услед скривљеног раскида 
веридбе не може улагати захтев за накнаду штете по општим принци- 
пима због неизвршења уговора. С друге ст̂ ране ако установу веридбе. 
схватимо као нешто више од обичног уговора што је чини установом 
своје врсте (у науци је спорно да ли је веридба породично правни 
уговор, правна чињеница или правно стање. Проф. Константиновић 
сматра да су брак и веридба уговори и да извршење првог претставља 
закључење другог, види свр. 319) овда приликом раскида веридбе не 
'могу наћи примери ни опште одредбе о деликтној одговорности a 
на чему инсистира проф. Константиновић. („Право на накнаду у слу- 
чају раскида веридбе не заснива се на неизвршењу обавезе јер из 
веридбе не потичу грађанско-правне обавезе; овде се не ради о уго- 
ворној већ о ван уговорној, деликтној одговорности”. Види: сир. 324).

Али и да узмемо да се у овом случају ради о деликтној одго- 
ворности (а то значи да се кривица за раскид веридбе изједначује са 
кривицом за накнаду штете по општим принципи.ма оштетног права) 
како решити у овом случају проблем: да штета претходи кривици. По 
општим принципима о накнади штете кривица не може имати ретро- 
активно дејство, већ мора да претходи штети. To међутим није случај 
приликом раскида веридбе. Издаци за веридбу се обично учине па се 
тек онда раскида веридба рецимо кривицом једне странке. Отуда не- 
опходност да се последице раскида веридбе предвиде посебни.м пра- 
вилима. По тим правилима одговорност за накнаду штете због раскида 
веридбе заснована је на истим елементима на којима се заснива и одго- 
ворност за накнаду штете по општим принципима оштетног права (ште- 
та, кривица и узрочна веза) али са посебним распоредом тих елемената, 
— који чине ова правила о одговорности правилима своје врсте. Ова 
правила морају бити везана за установу веридбе. Без њих раскид
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веридбе не повлачи hhkžkbć правне последице, пошто се општи прин- 
ципи о накнади штете не могу применити у овом случају.

6. Ja не бих имао шта да приметим констатацији проф. Констан- 
тиновића, да веридба нужно претходи склапању брака ако веридбом 
сматрамо моменат када је постигнута сагласност између будућих бра- 
чних другова о ступзњу у брак. Ja бих чак додао да нема брака без 
веридбе ако је овако схватимо.

Али ова констатација, коју живот свакодневно потврђује као 
тачну, сама по себи није Довољна да би нас уверила да веридба, због 
тога што увек претходи склапању брака, постоји као правна установа 
у нашем праву. Ако веридба нужно претходи браку, то још не значи 
да је нужно да јој право да карактер правне установе. Она је, посма- 
трана са становишта нашег права, животни однос као и многи други 
односи који нису правом регулисани. Преко тога за наше право веридба 
не значи ништа више. (Види: Милић. Чега нема у новом Закону о 
браку. Зборник правног факултета у Загребу, 1948 године).

7. У својој расправи проф. Константиновић полемише и са одлу- 
ком Врховног суда HP Србије (ГЖ 150/50 од 26 тприла 1950 год.), 
ксја стоји на становишти да раскид веридбе у нашем праву не пов- 
лачи за собом никакве правне последице. Тако у овој одлуци Врховног 
суда HP Србије између осталог налазимо и следеће: „Посебно вези- 
вање материјалне одговорности за кривицу. незакључења брака значило 
би још да се слобода одлучивања за ступање у брак ограничава и 
ставља под такав утицај да би то могло довести до закључења брака 
без слободног пристанка”. (Види: стр. 325 и 326). Ово схватање Вр- 
ховног суда HP Србије истоветно је са схватањем Савезног врховног 
суда из упутства о повраћају вереничких дарова. Ja сам се на почетку 
овог чланка оградио од можда неприхватљиве крајности оваквог схва- 
тања и не бих се на то питање враћао у вези са одлуком Врховног 
суда HP Србије да шроф. Константиновић у вези са овим цитираним 
место.м не пише: „Закон штити слободу али заштита слободе престаје 
где њено вршење значи штету за другог”. (Види стр. 326). Ja међутим 
сматрам да ова констатаи.ија проф. Константиновића ако није погрешна 
у свако.м случају може довести до погрешних закључака.

Тако, ако је схватимо као једну од концепција општих принципа 
о накнади штете, онда она противречи тим основним принципима. Овако 
фор.мулисана она се не заснива на одговорности по кривици већ на 
објективној одговорности, и, ако не бих претерао, претстављала би 
напуштање и прелазне етапе (теорије здоупотребе права) a ради при- 
хватања концепције невршења права, ако то вршење, па макар било и у 
доброј вери, наноси другоме штету. Такво схватање, међутим, доводи 
до концепције имобилизма a за коју се концепцију ни са.м проф. Кон- 
стантиновић до сада није залаго. (Да ли злоупотреба права постоји 
само онда кад неко своје право врши у намери да другоме нанесе 
штету или ако га врши противно његовој сврси, то је питање свакако 
спорно, али 'овако упрошћена констатација. проф. Константиновића 
противи се и једној и другој концепцији о злоупотреби права).
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Професор Конста.нтиновић, ако се не варам, дошао је до овог 
закључка јер се послужио неприхватљивим премисама (спајање уста- 
нове веридбе са општим принципима о накнади штете), или је опет 
тај његов закључак последица једне доследности из које се на 
други начин није могло изаћи. Проф. Константиновић не пориче да 
вереницима припада право слободног одлучивања приликом ступања 
у брак. Али, ако постоји слобода одлучивања значи да нема одговор- 
ности под овим услбвима, сем ако слободу одлучивања верекика при- 
ликом ступања у брак учинимо основом одговорности за накнаду штете 
приликом раскида веридбе. A то је спајање две неспојиве П|равне ка- 
тегорнје — слободе одлучивања са крнвицом. Излаз из ове, како се 
мени чнни, противречности је у прихватању концепције о објективној 
одговорности, a она није основ одговорности по општим' принципима 
нашег оштетног права у овим случајевима, или је излаз у напуштању 
принцнпа слободе одлучивања a за који се принцип не залаже ни 
проф.. Константиновић. (Посебни прописи о последицама раскида ве- 
ридбе решавају ову противречност и то ако не потпуно a оно на један 
Иачин који треба да претставља компромис између права на слободно 
одлучивање приликом ступања у брак и права на улагање захтева за 
обештећење услед раскида веридбе. Да ли међутим овај покушај за 
компромисом уствари значи негаиију слободе одлучивања без обзира 
што постоје и посебне одредбе које ту слободу одлучивања посебно 
истичу, или опаснот да до те незгоде дође индиректним средствима, 
је питање на које закоиодавац мора да одговори заузимањен одређеног 
става. Неприхватајући ове одредбе наш законодавац свакако није веро- 
вао у могућност оваквог компромиса.)

С тога сам мишљења да ова констатација проф. Константиновића 
не иде у прилог његовог схватања. Напротив, она противречи основној 
тези његовог излагања.

8. Проф. Константиновић у својој расправи (као и проф. Бего- 
вић у својој књизи Породично право) ннсистира и на чињеници да 
Француски грађански законик нема правнла о веридби али да то не 
смета француској судској пракси да досуђује накнаду штете једном 
од вереника за случај неоправданог раскцда веридбе и то по општим 
приниипима оштетног права. Из овог примера проф. Константиновић 
изводи закључак да би и наши судови требало тако да поступају по- 
што и у нашем праву нема изричитих правила која говоре о установи 
веридбе. (Види: стр. 324).

Ja бих био склон да ову аргументацију проф. Константиновића 
друкчије прими.м да ме од ње не удаљује, ако тако могу рећи, извесна 
неконзеквентност. Овако она за мене остаје непотпуна па тиме и неу- 
бедљива. Наиме, ако смо до извесних закључака из ове области хтели 
да дођемо ослањајући се на примере из стране судске праксе, онда 
смо .морали да напоменемо да и Совјетско право не познаје установу 
веридбе, али да Совјетска судска пракса, колико је мени познато, не 
досуђује накнаду штете у ови.м случајевима. Који је међутим правил- 
нији пут за нашу судску праксу од ова да при.мера, то се не може такр
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једноставно рећи a to поготово не онда кад се за то не пружају ни- 
какви разлози или кад се једнострано пледира за једну концепцију 
без осврта на другу.

9. Као што се из овога што сам до сада рекао види ја стојим 
на становишту Савезног врховног суда да веридба као установа у на- 
шем праву није предвиђена. To значи да раскид веридбе под било ка- 
квим околностима не повлачи за собом правне последице.

Али, ако веридба у нашем праву не постоји као правна установа 
она у нашој средини постоји као врло реалан и гогово стално видљив 
животни однос. По нашим селима (а често и у граду) веридбене про- 
славе и весеља су редовна појава. И у вези са веридбом могу се за- 
кључивати уговори врло различитог садржаја. Тако вереници могу 
уговорити да заједнички сносе трошкове прослављања веридбе. Ме- 
ђутим, приликом ових уговарања не ради се о уговарању накнаде ште- 
те уколико дође до незакључења брака (а како је то несретно фор- 
мулисано у пресуди Врховног суда HP Србије Гз-150/50 од 26 априла 
1950 године) већ о уговарању заједн^ког по-дношења трошкова око 
припремања веридбене прославе независно од судбине веридбе и на- 
мере вереника да у брак ступе. Спорови који настану с тим у вези су 
спорови због неизвршења уговора и они се имају решавати као и сви 
спорови који настају по том основу.

С друге стране у животу нису |ретки случајеви да разни аван- 
туристи или преваранти склапају веридбе (и ако још пре склапања 
веридбе не мисле да са вереницом склопе брак) и то да би дошли до 
извесне материјалне користи, или до лакрг и бесплатног провода на 
светковини веридбе или да девојку из обесне намере избрукају у очима 
средине у којој живи. У овим случајевима напуштена страна има npa- 
ва да противу оваквог наводног вереника тражи пуно обештећење (због 
нанете материјалне или моралне штете) и то по општим принципима 
о накнади штете јер до њихове примене долази независно од питања 
ко је крив за раскид веридбе. Тај наводни вереник није ни одустао 
од веридбе када још пре склапања веридбе није ни имао намеру да са 
вереницом склопи брак. У овом случају посматрамо понашање „вере- 
ника” још пре склапања веридбе и у том понашању налазимо његову 
кривицу, односно одговорност за накнаду штете по отитим принципи- 
ма оштетног права; ко другоме својом кривицом начини штету дужан 
је да је накнади. (Истог је схватања и проф. Ајзнер. Види: Поро- 
дично право. Загреб 1950 год. стр. 43—44. Није ми само јасно зашто 
проф. Ајзнер сматра да у овом случају има места само накнади ствар- 
не штете али не и пропуштене добити. Пуном обештећењу у нашем 
оштетном праву има увек места ако је штета последица долозног по- 
нашања штетника. Према томе, ако смо утврдили да је понашање штет- 
ника у овим случајевима било долозно, онда у начелу оштећеном при- 
пада право на пуно обештећење. Друго је међутим питање шта се има 
сматрати под пропуштеном добити у овим случајевима. За сада је само 
сигурно да то не може бити изгубљена могућност да се заснује брак 
ако је оштећени налазио у браку решење свог материјалног положаја). 
. Михаило Митић
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ЈЕДНА СУДСКА ОДЛУКА ПО ПИТАЊУ ОСПОРАВАЊА ОЧИНСТВА 
ОДН. ИЗДРЖАВАЊА ДЕЦЕ

1. Аустриски Грађански законик био је врло либералан у пог- 
леду рока за подношење тужбе ради оспоравања очинства, jeip у том 
погледу није постављао никаква ограничења. Ради тога се у пракси 
ова тужба подносила онда, када се зато наметала потреба тј. када се 
поставило питање издржавња детета, наслеђа итд. '

Прописи Основног закона о односима родитеља и деце у овом 
погледу MHoro су строжији. По овом закону, којим су иначе регулисана 
сва питања односа родитеља и деце, прописани су врло кратки рокови 
за подношење тужбе ради оспоравања очинства, a нарочито ако туж- 
бу подноси отац, ј&р је у чл. 28 истог закона предвиђено, да муж мо- 
же оспоравати очинство детета, које је његова жена родила у браку 
или пре истека 300 дана од престанка брака, ако сматра да м у није 
отац и то у року од 6 месеци од дана сазнања за рођење. Из тога 
произилази да ако муж не поднесе тужбу у року од 6 месеци од дана 
сазнања за рођење (практично од дана рођења детета) он је више не 
може поднети.

Како изгледа примена тог прописа у пракси показаће један слу- 
чај из недавне судске праксе.

Брачни другови су факултетски образовани људи и јавни рад- 
ници. Из брака имају двоје деце, од којих је млађе старо 10 година. 
Жена је одговарала за. неко политичко крив. дело, па је као сведок 
саслушаван и муж и због неких поступака његове жене према једном 
службенику, који је био запослен у установи где је његова жена била 
шеф, a о чему је питан приликом саслушавања, посумњао је у њихове 
односе. Како је, као што је напред наведено, из брака са њом имао 
двоје деце, то да би отклонио сваку сумњу у његово очинство и уми- 
рио себе, дао је да се изврши анализа његове и дечије крви. Резултат 
је био поразан за оца: код оба детета искључено је његово очинство.

Међутим у суду, где је отишао ради подношења тужбе, био је 
упозорен на пропис Основног закона о односима родитеља и деце (чл. 
28) према коме је тужбу морао поднети у ipoxy од 6 месеци од дана 
сазнања за рођење деце, који је рок за њега био давно протекао. Муж 
одн. отац с неверицом је слушао дато му објашњење и није могао да 
схвати, како је могао поднети тужбу ради оспоравања очинства у року 
од 6 месеци од дана сазнања за рофење деце, када до_пре кратког 
времена није ни помишљао на могућност да деца не потичу од њега. 
Указао је на ову нелогичност судији, који је делио његово мишљење 
о неумесности решења, које је усвојено у закону, али му није могао 
помоћи, јер заиста закон тако гласи.

Сматрам да нико неће заступати становиште, да је овако решење 
у.месно. Но и поред тога судови бар уколико је мени познато, овако 
тумаче и примењују цит. законски пропис, јер он тако гласи, па не по- 
стоји могућност његове друкчије примене. Међутим постоји мишљење 
да рок од 6 месеци за подношење тужбе треба рачунати од дана саз- 
нања за рођење само у случају ако је муж одн. отац пре рођења саз-
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нао да је његова жена остала бременита из односа са другим мушкар- 
цем, па би крајње време за почетак рачукања рока било сазнање за 
рођење детета, a ако је за рођење сазнао пре a да дете не потиче од 
ibera доцније, онда би се рок од 6 месеци за подношење тужбе имао 
рачунати од дана сазнања за ту околност. Према том схватању, лице 
о ко.ме је напред било речи могло би тужбу ради оспоравања очинства 
поднети у року од 6 месеци од дана када му је саопштен резултат ана- 
лкзе, према коме је код деце искључено његово очинство. Мени се 
чини, да је непотребно дискутовати о овом становишту, пошто је ци- 
тирана законска одредба, јасна и иста је од стране судова правилно 
схваћена и примењена у пракси. Друкчије тумачење наведене одредбе, 
значи покушај, да се иађе излаз из прилично незгодне ситуације, о 
којој је напред било речи, у коју се дошло због тога, што је за ово 
питање у Основном закону о односима 1родитеља и деце усвојено ре- 
шење, које је крајње нецелисходно и неоправдано.

2. У вези са предњим питањем навешћу једну одлуку Врховног 
суда АП Војводине, којом се на интересантан начин покушава, да се 
отклоне штетне последии.е нзстале због тога, што овлашћено лнце на 
тужбу (у овом случају презумптивни отац) није поднео тужбу у року 
од 6 месеци од дана сазнања за рођење.

Пресудом Окружћог суда обавезан је туженик да почев од 9 
маја 1952 године плаћа 400 динара месечно на име свог доприноса за 
издржавање малолетне М. Окружни суд је утврдио да мати детета 
живи у ванбрачној заједиици са другим дтушкарцем, али да је мало- 
летна М. рођена за EipeMC трајања брака a претпоставка је да је ту- 
женик њен отаи.

Савезни јавни тужилац је подигао захтев за заштиту закони- 
тости с предлогом да се пресуда преиначи због повреде закона.

Врховни суд АП Војводине уважио је захтев са ових разлога:
„Тачно је да је М. рођена за време трајања брака. Туженик није 

поднео тужбу ради оспоравања очинства на основу члана 28 Основ- 
Hor закона о односима родитеља и деце. Међутим, независно од тога 
имају се узети у обзир и друге важне околности које су у конкрет- 
ном случају од одлучујућег значаја. Наиме, тужитељии.а је изјавила 
саслушана као странка да је М. рођена у ванбрачном односу са К. Ту- 
житељица је поставила тужбени захтев да суд обвеже туженика да 
плаћа 800.— динара месечно на име свог доприноса за издржавање М. 
Туженик се противио овом тужбеиом захтеву наводећи да М. није 
његово дете, a и тужитељица лично признаје да М. потиче кз ванбрач- 
ног односа са другим мушкарцем. Под оваквим околностима овај туж- 
бени захтев тужитељице није у складу са принципима морала и пош- 
теног вршења права без обзира што туженик није тужбом побијао 
брачност рођења М. Пошто сама тужитељица признаје да М. потиче 
из ванбрачног односа са другим мушкарцем, даље имајући у виду да 
је утврђено да тужитељица живи у домаћинству са другим мушкарцем 
и да у том домаћинсту живи и М. на коју они примају и дечји дода- 
так, то не.ма оправданог основа да се туженик обвеже да плаћа до- 
принос за издржавање М. само зато штр је њен презумптивни отац.
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Према пропису члана 1 и 32 Основног закона о односима родитеља и 
деце, родитељи су дужни издржавати своју децу. Пр>ема томе роди- 
тељи нису дужни да издржавају децу за коју је несумљиво да су р>о- 
ђена у ванбрачној заједници са другим лицем. Имајући у виду да је 
несумљиво да М. потиче из ванбрачне заједнице тужитељице са другим 
лицем и пошто према томе М. није тужениково дете, то он не може 
бити у датом случају обавезан на плаћање доприноса за њезино из- 
државање”. (Одлука Гзз 19/55 од 20 јануара 1956 год. — Збирка суд- 
ских одлука, књ. прва свеска прва 1956).

3. Поставља се питање, да ли је правилно становиште, које је у 
наведеној правној ствари заузео Врхозни суд АПВ, на основу кога је 
одбио тужбу ради издржавања детета.

И поред онога што је наведено под 1. у погледу неоправданости 
решења ,које је усвојено у Основном закону о односима родитеља и 
депе по питању рока за подношење тужбе ради оспоравања очинства 
сматрам да изложено становиште није правилно.

Неспорно је да је дете тужитељице, за које се тражи издржава- 
ње, рођено за време трајања брака, ради чега је исто у матич. књигУ 
рођених и уписано на име туженог као његово дете. Туженик је, ако 
себе није сматрао оцем детета био дужан да у смнслу чл. 28 ОЗОРД 
поднесе тужбу ради оспоравања очинства. Тужбу је у смислу истог 
прописа био дужан да поднесе у року од 6 месеци од дана сазнања 
за рођење. Неоспорно је да он ту тужбу није поднео. Сада се постав- 
ља питање: какве правне последице има та чињеница, што је туженик, 
iia чије је име дете тужитељице уписано у матичну књигу рођених 
пропустио да поднесе тужбу у року од 6 месеци. По моме мишљењу 
то пропуштање има за последицу, да он ту тужбу више не може под- 
нети и да има да трпи све оне последиие, које из. тога и одговарајућих 
законских прописа произлазе. Једна од последии.а, која произилази из 
чл. 32 ОЗОРД јесте, да то дете као своје издржава, разуме се са ма- 
тером детета.

Обзиром нз наведено поставља се даље питање, да ли је суд у 
приказаној правној ствари могао изводити доказе у том правцу да ут- 
врђује, да ли дете тужитељице потиче од туженика, те да зависно од 
резултата доказивања одлучује о његовој обавези да за исто дете пла- 
ћа издржавање. Сматрам да није могао, јер ако би се и по протеку 
рока за подношење тужбе могло доказивати да дете не потиче од пре- 
зумптивног оца, онда би наређење у и.ит. чл. 28 ОЗОРД било потпуно 
илузорно и без правних последица. Са истих разлога ако у списима има 
таквих доказа и ако је у конкретном случају мати детета дала изјаву 
да дете потиче од трећег лица a не туженика, таква изјава не може 
имати никаквог утицаја на питање обавезе овог да доприноси за из- 
државање детета.

Према разлозима наведене одлуке захтев тужитељице о коме је 
реч одбијен је и због тога што исти, обзиром да њену изјаву да дете 
не потиче од туженика није у складу са принципима морала и поште- 
ног вршења права. По .Л10ме мишљењу овај разлог није оправдан.
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Пре свега сматрам да је интенција законодавца приликом усва- 
јања цит. одредбе била, да се за оспоравање очинства остави овлаш- 
ћеном лицу (презумтивном оцу) рок од 6 месеци ради тога, да би се 
у што краћем времену по |рођењу утврдио статус детета ради права 
издржавања и др. права, која дете има према својим рк)дитељима, па 
према томе и оцу. Несумњиво се рачунало и морало рачунати с тим, 
да ће због кратког рока у неким случајевима изостати подношење туж- 
бе од стране заинтересованих лица иако би постојали сви, како фор- 
мални тако и материјални услови за њен успех, но законодавац се 
мирио са том чињеницом сматрајући, да he се оваквим остављањем 
рока пружити најпотпунија заштита интересима деце и то у већини 
случајева оне деце, чија је егзистенција угрожена, па макар интереси 
понеког презумптивног оца били запостављени.

Према томе када је законодавац у чл. 28 ОЗОРД усвојио решење, 
да лице за које се по закону претпоставља да је отац детета, a које 
не поднесе тужбу ради оспоравања очинства у року од 6 месеци од 
дана сазнања за рођење, исту више не може поднети, па да се према 
томе има сматрати оцем детета, безобзира нато, да ли дете фактички 
потиче од њега или трећег лица, онда на одлуку о спорном захтеву 
не може имати никаквог утицаја чињеница, да ли је дете тужитљице 
за које она тражи издржавање зачето из њеног односа са тужеником 
или трећим лицем. Из тога произилази да је лице, које је у матичној 
књизи рођених уписано као отац детета дужно да према детету врши 
све обавезе које има родитељ према своме детету, па према томе и 
сбавезу издржавања (чл. 32 ОЗОРД).

Ако је против једног лица поведена парница ради издржавања 
детета, по оснаву томе што је исто у матичној књизи рођених уписано 
као отац, то лице може протутужбом у истој парници или тужбом у 
посебној парници оспоравати очинство у смислу чл. 28 ОЗОРД твр- 
дећи, да дете не потиче од њега већ из односа матере детета са дру- 
гим мушкарцем. Ово разуме се у колико му није прошао рок за во- 
ђење такве парнице. Међутим ако је рок од 6 месеци протекао, он 
више овакву тужбу не може поднети нити може у парници ради издр- 
жавања доказивати да је дете зачето из односа матере са другим муш- 
карцем, па би признање матере детета дато у том првцу било без ути- 
цаја на одлуку по спорном питању.

Исту ситуацију имали би и у случају ако би се радило о насле- 
дном праву. Лко би отац, чије је очинство утврђено на начин предви- 
ђен у члану 22 ОЗОРД, што је дете рођено за време трајања брака или 
у року од 300 дана по престанку брака a који сматра да дете није 
његово, пропустио да поднесе тужбу ради оспоравања очинства у 
року од (' месеци од дана сазнања за рођење, како је то прописано у 
чл. 28 ОЗОРД онда би после његове смрти дете било његов наследник. 
Остали наследници би могли војевати против права наслеђа таквог де- 
тета односно наследника подношешем тужбе ради оспоравања очин- 
ства (разуме се у колико се прихвати становиште да ово право пре- 
лази на наследнике, што је спарно) ако рок за тужбу није био проте- 
као оставиоцу. У противном, ако је оставиоцу за живота протекао рок
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за тужбу, његови наследници неби могли доказивати да дете чије је 
очинство на напред наведени начин доказано не потиче од оставиоиа 
већ од трећег лица и да због тога нема право на наслеђе.

Ако је напред наведено тачно, a ја сматрам да јесте, онда на 
питање спорне обавезе туженог у конкретном спору нема никаквог 
утицаја околност да ли дете тужитељице фактички потиче од туже- 
ника, па је према томе исти случај и са изјавом тужитељице да је 
заиста дете зачето из односа са трећим лицем. Ради тога сматрам да се 
не може прихватити становиште да туженик није дужан да плаћа из- 
државање за дете, јар да је доказано да он Рије отац детета и да 
захтев тужитељице није у складу са принципима морала, како је  то 
схваћено у цит. одлуци.

Може ли се рећи да захтев тужитељице није у складу са прин- 
ципима поштеноУ вршења права? Сматрам да не може. Тужиља се пред 
судом искрено и коректно држала и признала да дете, за које тражи 
издржавање, не потиче од туженика. Ово није чест случај код пар- 
ничних странака. Међутим њена је дужност била, која у осталом про- 
изилази из закона (чл. 6— 11 Основног закона о односима родитеља и 
деце) да штити интересе свога детета, па да према томе тражи издр- 
жавање за дете од лица које је по закону дужно да даје издржавање. 
Ни туженик не спори да је дете у матичној књизи рођених уписано на 
његово име и да он у смислу чл. 28 ОЗОРД није поднео тужбу ради 
оспоравања очинства. Тужиља, док се дете води на имену туженика 
не може тражити издржавање од другог лица. Можда би горњи при- 
roBop био оправдан, ако би тужиља истом или посебном тужбом по- 
ред издржавања за дете тражила трошкове изазване порођајем и труд- 
HohoM и издржавање за себе за време од три месеца пре и три месеца 
после порођаја у смислу чл. 27 ОЗОРД. Међутим као што је напред 
наведено овај се приговор, по моме мишљењу, никако не може ставити 
када се ради о издржавању које мати тражи за своје дете. Ово у то- 
лико пре што би је, да ока то није тражила, на ово принудио орган 
старатељства у смислу чл. 18 ОЗОРД. Шта више можда је она своју 
тужбу и поднела по налогу истог органа. Стога сматрам да је Врховни 
суд АПВ неправилно применио напред наведене законске прописе када 
је тужбени захтев тужитељице о коме је реч, одбио.

Филип Ћосић

РАСПРАВЉАЊЕ ОСТАВИНЕ КАД ИМА НЕКРЕТНИНА КОЈЕ СУ 
БИЛЕ ВАНКЊИЖНО ВЛАСНИШТВО ОСТАВИТЕЉА

Оставински поступак покреће оставински суд по службеној ду- 
жности чим сазна за смрт неке ocofie (чл. 175 ЗН). Да ли ће у оста- 
винском поступку доћи и до распргчљања оставине, као посебне фазе, 
или ће поступак бити обустављен (Јез расправљања оставине, овиси о 
томе да ли у оставини има имовине, ^асправа оставине провест ће се по 
службеној дужности само ако у ос^^вини има непокретне имовине (чл.
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216 и 235 ст. 2. ЗН). У противном, кад се оставина састоји само од 
покретне имовине, расправа ће се провести у случају кад постоји зах- 
тјев насљедника (чл. 216. ст. 2. и чл. 235 ст. 3. ЗН).

У пракси се поставило питање што се и.ма сматрати оставитеље- 
вом неконкретном имовином: да ли са.мо она за коју постоје докази да 
је оставитељ био њезин власник (извод из земљ. књига или које друге 
евиденције која и.ма једнаку доказну снагу, попис положених исправа, 
тапија и сл.), илн и оне некретнине за које такви докази не постоје, 
a које је оставитељ посједовао као своје. Проблем је у томе што чл. 
2. ЗН садржи одредбу да се насљеђивати .могу ствари и права која при-  
п a да ј у појединци.ма, из чега се изводи да се власништво претпо- 
ставља без обзнра на начин како је стечено. С друге стране, према 
одредби чл. 228. ст. 2. точ. 2. ЗН у рјешењу о насљеђивању, некретнине 
се имају означити подацима из зе.мљ. књига, из чега неки закључују 
да би оставитељ морао бити и уписан као власник. С ти.м у вези постав- 
ља се питање како довести у склад различита становишта која се по- 
јављују у интерпретацији овах одредаба, односно оправданости начина 
поступања који из њих резултирају.

На изложено.м плану поставља се конкретно питање: да ли треба 
расправљати остазину кад је оставите.љ био власник некретнина, које 
у земљ. књига.ма (или зе.мл>. евиденцијама) нису уписане на његовом 
имену него као власништво које друге особе, кад су дакле у питању 
некретнине које су т. зв. „ванкњижно” власништво оставителЈЗ.

Неки судови у својој пракси поступају тако да некретнине, које 
је оставитељ посједовао као ванкњижни власник, не узимају у обзир 
код провађања оставинске расправе. Оставннска расправа ограничава 
се на некретнине које су у земљишним књигама уписане на имену 
оставител>а, a оставински поступак се обуставља ако у оставини има 
само пекретнина, које су ванкњижно власништво.

Други сматрају да је расправљање оставине обавезно и у слу- 
чају кад се имовина оставитеља састоји само од некретнина које су 
његово ванкњижно власништво.

1) Прво становиште полази од концепције да се под оставнн- 
ско.м непокретном имовином може с.матрати само она, која је у часу 
смрти оставитеља била v зе.мљишним књигама уписана као његово 
власништво. По то.ме миш.л,ењу нема мјеста расправљању оставине ако 
таквих некретнина нема, одн. кад се ради о некретнинама које су ван- 
књижно власништво оставитеља. Кад се на одређеном подручју не 
воде земљишне књиге или су оне уништене, узима се као мјеродавно 
стање које је евидентирано у исправама положеним у суду (или по- 
писима), које за то подручје имају једнаку пописну снагу као упис у 
зем.Ђ. књиге. Досљедно томе, кад на подручју гдје постоје земљишне 
књиге, нз било ког разлога нека некретнина, није уписана као власни- 
uiT B o оставитеља, она се не с.матра његовом имовином.

Ово становиште заснива се на мишљењу да је за стјецање вла- 
сништва некретнина мјеродаван упис у земљишне књиге, придајући 
тако упису конститутиван значај. Одакле се изводи закључак да се 
са.мо онај који је у зе.мљишним књига.ма уписан као власник може
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таквим сматрати. To би значило да се некретнине све док ,нису уписане 
на имену оставитеља не могу сматрати његовим власништвом, па ни 
онда кад предлежи доказ да их је стекао на ваљан и законит начин (на 
пр у поступку арондације, комасације, диобе земљ. заједнице, кућне 
задруге, путем аграрне реформе или колонизације и слично). У свим 
случајевима требало би, према изложеном, узети као да нема непок- 
ретнс имовине и одредити да се оставина не расправља (у смислу чл. 
216 ст. 1. и 2 НЗ). Суд би требао упутити насљеднике да претходно 
уреде земљишнокњижно стање, да га доведу у сугласност са стварним 
стањем. Тек након тога могао би се наставити оставински поступак, у 
коме би суд даље по службеној дужности расправио оставику.

У прилог овакЕог рјешења овога питања наводи се његова прак- 
тична страна. Сматра се да би вођење оставинске расправе и у пог- 
леду нек!ретнина које су ванкњижно власништво оставитеља, знатно 
комплицирало и успорило поступак, јер да би у томе случају требало 
не само индетификовати него и утврђивати које су некретнине влас- 
ништво оставитеља. Тако би у остзвинском поступку, по мишљењу 
неких, требало утврђивати и правнн основ стјецања ове имовине од 
стране оставитеља, дак.ле yxEipaHTH да особе које су уписане у зем- 
љишним књигама нису више власници предметних некретнина. У томе 
случају требало би земљишнокњижне (формалне) власнике позивати 
на расправу и с њима расправити питање власништва некретнине. Ме- 
ђутим, то би изазвало не само знатно проширење круга учесника оста- 
винског поступка, него би неминовно изазвало проширење опсега рас- 
праве оставине и на рјешавање таквих захтјева и односа насљедника 
и трећих особа, које нису или нису искључиво насљедноправног ка- 
рактера и које због тога треба јрјешавати у ком другом a не у оста- 
винском поступку.

Осим наведеног, у прилог становишту да оставину не би требало 
расправљати кад се она састоји само од некретнина које су ванкњиж- 
но власннштво, наводи се и то да све кад би ове некретнине и биле 
обухваћене оставинским поступком и рјешењем о насљеђивању, так- 
во рјешење се нпак не би могло провести у земљишним књигама прије 
кего што би земљишнокњижно стање било доведено у сугласност са 
стварним стањем. Усклађивање овог стања, уколико не би било извр- 
шеио у оставинском поступку, морало би бити предметом засебног 
поступка: парничног, ванпарничног или којег „мјешовитог” (на пр. 
комасације, арондације, исправљања или обављања одн. оснивања зем- 
љишних књига и сл.), који би се имо провести или прије (као по овој 
концепцији) или послије докршења оставинског поступка.

2) Противно овом становишту је оно које сматра да је неопходно 
да се и некретнине, које су ванкњижно власништво оставитеља, тако- 
1>ер обухвате оставинским поступком и у истоме расправе. Ово миш- 
љење полази од концепције, да за стјецање права власништва некрет- 
нина иије потребан упис у земљишним књигама. Овом упису не при- 
даје се конститутивни значај, него ra се третира обликом предаје (тра- 
диције), који да у овом облику није ни нужан ни н«опходан атрибут 
стјецања права власништвз некретнинаЧ Поготову, ако је дошло до
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праве предаје, односно увођења у посјед, на основу одређеног прав- 
Hor наслова којим се може стјећи власништво некретнина којим дру- 
гим начином и без уписа у земљишне књиге^. Према томе нема запрека, 
да се у оставинску расправу повуку и оне некретнине које у земљ. 
књигама нису биле уписане на име оставитеља у часу његове смрти. 
Што више, сматра се да би такво поступање било обавезно. To да про- 
излази како из одредбе чл. 198 ст. 1. ЗН, по којој попис оставинске 
имовине мора обухватити цјелокупну имовину која је била у посједу 
оставитеља, тако и из одредбе ст. 2. ал. задња чл. 198. ЗН., по којој 
се пописом оставинске имовине има обухватити и она имовина коју је 
умрли држао, a за коју се тврди да није његово власништво. Разум- 
љиво је да трећим особама, које полажу право на ове некретнине, при- 
пада право да траже излучење из оставине (пописа) оне имовине за 
коју тврде да је њихово a не оставитељево власништво®.

Према томе не тражи се као увјет за покретање, вођење оставин- 
CKOi поступка и расправу оставине да оставитељ буде баш уписан у 
зе.мл-ишни.м књигама кзо власник одређене непокретне имовине. До- 
вољно је да ју  је посједовао као своју. У оставинском поступку, при- 
ликом утврђивања које некретнини спадају у оставинску имовину, има- 
ју се утврдити земљишнокњижни подаци (чл. 199. ЗН), a свакако то- 
пографски бројеви парцела, њихови називи површине и култура (јер 
0 ово.ме овиси при.мјена чл. 227. ЗН), без обзира на чијем су имену 
уписана у земљишним књигама.

Уколико међу насљедницима дође до спора о томе да ли нека 
имовина улази у оставину, суд ће прекинути расправу и упутити стран- 
ке на парницу или поступак пред управним органом (чл. 225 ст. 1. 
ЗН). Уколико нема спора, суд ће рјешење о насљеђивању утврдити 
које некретнине сачињавају оставину, на начин прописан у чл. 228. 
ст. 2. точ. 2. ЗН, те огласити за насљеднике оне особе за које нађе 
да им припада право насљедства (чл. 228. ст. 1. ЗН). На тај начин бит 
ће утв1рђено које некретнине спадају у оставину као и којим особама 
припадају насљедноправна овлашћења. Рјешење о насљеђивању служит 
he насљедницима уједно као легитимација за вођење спорова против 
грећих особа, које би евентуално оспоравале насљедницима право на 
некретнине, које су као ванкњпжно власништво биле предметом оста- 
ввнског поступка и расправе.

Из овога уједно слиједи да је искључена свака могућност и пот- 
реба да се оставинском поступку расправља и утврђује правни основ 
стјецања ове имовине од стране оставитеља, будући да расправљање 
ових питања, уколико нису насљедкоправног карактера (као у слу- 
чају кад је основ стјецању насљеђивање), не спада у оставински 
поступак.

Приговор, да се на основу рјешења о насљеђивању још неће 
моћи провести укњижба права власништва на насљеднике, уколико 
земљишнокњижно стање не буде усклађено са стварним стањем, је 
точан. Међутим, као предност оваквог начина поступања истиче се 
чињеница што ће у овом случају рјешењем о насљеђивању бити де- 
финитивно утврђено који.м особама припада насљедноправно овлаште-
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h>e, дакле бит he ријешено питање активне легитимације особа које 
су овлашћене на стављање захтјева за уређење земљишнокњижног 
стања.

У противном, кад би се узело као исправно, да некретнине које 
су биле ванкњижно власништво оставитеља нису подесне да буду 
предметом расправе оставине тако дуго док нису уписане у земљиш- 
ним књигама, како то произлази из првог становишта, тада би се у 
поступку за уређењем з. к. стања претходно морало расправити пи- 
тање постојања правног интереса за помретање таквог поступка на 
С11рани одређеним особа (активне легитимације). Морало би се дакле 
претходно ријешити питање постајања насљедно-правног овлаштења, 
дакле питање тко је насљедник. У случају кад је ово питање већ рије- 
шено у оставинском поступку правомоћним рјешењем о насљеђивању, 
оно је мјеродавно за све учеснике тога поступка (чл. 234. ЗН). 0  
њему се не би могло поново расправљати у поступку усклађивања з. к. 
са фактичним стан>е.м макар се радило и о парничном поступку. У 
овом случају наступила је материјална правоснажност рјешења о на- 
сљеђивању оним часом кад се на основу истог затражи покретање 
поступка за уређење з. к. стања. Псжретање таквог поступка претстав- 
ља уствари мјеру којом се проводи у живот, извршава, рјешење о 
нас.твеђивању, будући се тим поступком заправо иде за уклањањем 
недостатака који сметају да се правомоћна одлука упише у земљиш- 
ним књигама (по чл. 230 ЗН).^

Према томе само кад већ постоји правоснажно рјешење о насље- 
ђивању, касније донесене пресуде парничног или одлуке ванпарничног 
суда, којима је сврха усклађивање земљишнокњижног са фактичним 
стањем, могу бити темељем за укњижбу, пренос права власништва на 
насљедника. To је и у. складу како са начелом нашег насљедног права, 
да оставина већ у часу смрти оставитеља прелази на насљедника (чл. 
135 ЗН), xatco и са правним правилом из § 22. бив. ЗЗК по коме „ако 
је земљиште или било које друго књижно право пренијето на више 
особа узастопно, али не путем уписа у земљишне књиге (ванкњижним 
путем), онда може послиједњи преузималац, ако докаже који су му 
предници, захтијевали да се изврши књижни пренос непосредно на 
његову особу”.

Кад би се међутим, прихватило становиште да је попребно прет- 
ходно извршити уређење земљишнокњнжног стања, па да су тек након 
тога остварени увјети за расправу оставине, често би дошло и до врло 
комплицираних ситуација. Тако у случају кад оставинска расправа није 
довршена, дакле док није утврђено које се особе имају сматрати на- 
сљедницима оставитеља, такве особе иако су пресумптивни насљедни- 
ци не би могли у ваноставинском поступку (парничном, ванпарничном 
или којем другом) поставити захтјев да се на основу одлуке донесене 
у томе поступку изврши пренос права власништва некретнина непо- 
средно на њихово име. Ово с разлога што питање насљедноправног 
овлаштења није мериторно и коначно ријешено. Ово питање морало 
би се иначе расправити у томе ваноставинском поступку, што међутнм, 
по ЗН није могуће прије покретања оставинског поступка.
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y нашем насљедном праву и поступку у коме се оно остварује, 
тежиште је постављено на оставински поступак, односно на расправу 
оставине. У томе поступку имају се у правилу ријешити сва насљедно- 
правна питања. У случлју кад долази до упућивања на парницу у то- 
ку оставинског поступка (у случајевима из чл. 223. ст. 1., 224. и 225. 
ЗН), бнло да се ток отавннског поступка прекида или не, — након 
рјешења спорних питања у парници, наставља се оставински поступак 
и довршава расправљање оставина у смислу чл. 226. ст. 4. ЗН. Након 
што је правомоћно довршен оставински поступак са.мо је изузетно мо- 
гуће покренути парннцу и то кад се радн о накнадно пронађеној опо- 
руци (чл. 236. ЗН); кад се појави нови насљедник који није судје- 
ловао у поступку за расправљање оставине( чл. 237. ЗН), као и кад 
постоје услови за понавл.ање оставинског поступка (чл. 238. ЗН). Из 
овога слиједи да се насљедноправна питања и спорови који из љихо- 
вог рјешавања произилазе не .могу самостално рјешавати изван и прије 
покретања оставннског поступка већ у току, a само изнимно у одређе- 
ним случајевима по довршењу тога поступка. Но и то само у вези 
с оставинским паступко.м и расправл>ањем оставине, која се може 
само у томе поступку провести и довршити. У парницама које би биле 
покренуте након правомоћног довршења оставинског поступка, од- 
носно распрзве оставине, не може се поново расправити оставина, 
него ће се само расправити и одлучити о конкретном захтјеву одре- 
ђених странака .међу којима тече cnop.®

На ово упућује н одредба чл. 216. ст. 4. ЗН, по којој у слу- 
чају кад је суд по покренуто.м оставинском поступку (а његово по- 
кретање је обавезно по чл. 175. ЗН), одлучио да се не расправља 
оставина због тога што се састоји са.мо из п о к р е т н е  имовине, 
особе призване на насљедство могу ипак остваривати права која им 
припадају као насљедницима иако им та права нису утвр^на ре- 
шењем о насљеђивању. To значи да док није расправљена оставина, 
односно прије него што је покренут поступак, насљедници не могу 
остварити никаква права у погледу н е п о к р е т н е  имовине. До- 
с.ч>едно то.ме, насљедници не могу у погледу некретнина ни покретати 
никакав поступак прије него што би оставински поступак био по- 
кренут или настављен.

Из OBora произилази да орган који води поступак (парнични, 
ванпарнични или који други) не може одлучивати о насљедноправним 
овлаштењи.ма странака које се у спору јављају. Он треба да утврди 
са.мо постојање оправданог интереса на страни конкретног иницијатора 
поступка. To не .морају бити сви насљедници него само и неки од 
њих, обзиром што се у часу покретања спора у правилу незна тко 
су све насљедници (због .могућности одрицања од насљедства). Према 
томе ни у просеку усклађивања з.к. стања не може се утв|рђивати тко 
су насљедници (што међу насљедницима и не мора бити спорно). По- 
требно је утврдити, да странка која се са одређеним захтјевом по- 
јављује пред судо.м (или другим органом), има одређени правни интерес 
да се захтјев за уређивање з.к. стања оствари. У одлуци о томе захтјеву 
има се само утврдити чињеница, да одређене некретнине спадају у
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бставину. (6) Ha основу одлуке о овом захтјеву не може се уписати 
право власништва у земљишним књигама на име оставитеља, будући да 
он као особа више физички не постоји. Наиме, по нашем праву умрла 
особа у часу смрти престаје бити носилац права и обавеза. Она не 
може након смрти стједати нитн се у њезино име могу подузимати какве 
правно релевантне радње. Противно би у ствари значило подржавање 
фикције оставитељеве егзистенције и након његове смрте као лица у 
праву, uno је међутн.м могуће само у системима који се заснивају 
на ф.жцији Ј.лежеће оставине”. Досљедно томе, на умрлу особу у 
земљишним књигама не може се уписивати никакво стварно право, па 
и онда кад би на несумњив начин било утврђено да га је та особа за 
cBora живота имала. Исто тако не може се извршити упис и непооредни 
пријенос некретнина изравно на име насљедника прије довршења оста- 
винског поступка и прије него што је решење о насљеђивању постало 
формално правоснажно, будући да се њиме утврђује тко су насљед- 
ници, која је оставинска имовина и која су права насљедника (чл. 
228.3Н).

У оним насљедноправни.м системима у којима још важи фикција 
лежеће оставине, обзиро.м да насљедници претстављају и наступају у 
име оставитеља односно „оставинске масе”, могуће је  да се води 
самостална парница и да се по довршењу ове, на основу правомоћне 
пресуде, дозволи и дроведе упис некретнина у земљишним књигама 
на име и влзсништво оставитеља односно на име његове оставине. 
Ово с разлога, што у таквом насљедноправном режиму оставина као 
маса продужава правну личност оставитеља и након његове смрти све 
док не буде коначно расправљена и по суду уручена насљедницима.

Међутим, по прописи амЗакона о насљеђивању, насљедниии на- 
ступају у властито име већ од момента смрти оставитеља. Тада они 
стичу насљедство. будући да тим часом на њих прелази оставина (по 
чл. 135. ЗН). Према томе насљедници могу тужити и бити тужени само 
особно, a не посредством оставитеља. Ово произилази и из прописа 
чл. 134. ст. 1. ЗН по коме и привремени старалац оставине, који је 
постављен због тога што с у  насл>едници непознати или непозната 
боравишта или у други.м случајевима кад је то портебно, заступа 
насљеднике a не оставину. Привремени старалаи. оставине је овлаштен 
да тужи и да буде тужен само у и.ме Hacw-Бедника. У то.ме случају 
као странка увијек наступају насљедници оставитеља без обзира да ли 
наступају сами или скупно или кад их заступа привремени старалац 
оставине. У случају кад насљедници сами туже имају положај упра- 
витеља оставине у смислу чл. 148. ЗН. Захтјев за уређивање з.к. стања 
Kora су они поднијели, спада у послове редовне управе, a не међу 
послове располагања оставино.м. Због тога за иницирање таквог по- 
себног поступка у току оставинског поступка није им потребно посебно 
одобрење у смислу чл. 148. ст. 4. ЗН.

Правомоћна пресуда односно одлука суда, донесена у току оста- 
винског поступка, којом се утврђује да одређене некретнине спадају у 
оставину, није дакле погодна за прешс некретнина у земљишним књига- 
ма на и.ме оставитеља ни непосредно на име насљедннка; Међутим, no-
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стојање ове одлуке, омбгућава да се касније на основу правомоћног 
рЈешења о насљеђивању изврши пренос некретнина у земљишним 
књигама непосредно на насљеднике (по чл. 230. ЗН), будући је з.к. 
стање раније уређено. Решење о насљеђивању претставља у том слу- 
чају извршни наслов. (7)

Све ово показује да некретнине које су биле ванкњижно вла- 
сништво оставитеља треба да буду обухваћене оставинским поступком. 
Како смо видјели не постоји могућност покретања поступка за ускла- 
ћивање земљишног и стварног стања прије покретања оставинског 
поступка, него само у току тог поступка или након довршења расправе 
оставине. Отпада дакле солуција по којој би насљеднике требало упу- 
тити да претходно уреде земљишнокњижно стање у погледу некретнина 
које су биле ванкњижно власништво оставитеља, за које вријеме би 
се поступак имао обуставити, a који би се наставио тек по захтјеву 
странака. Такав поступак био би у противности и са одредбам чл. 226. 
ст. 4. ЗН.

П. Гледајући на овај проблел! из аспекта обратне ситуације тј. 
кад се у оставини нађу некретнине које су у земљишним књигама до- 
душе још уписане као влзсништво оставитеља, али којих он у часу 
смрти није био више власник, — долазимо до закључка, према ономе 
што је напријед речено, да ове некретнине не улазе у оставину. У 
погледу тих некретнина не може се водити оставински поступак и оне 
не могу бити предметом расправе оставине. У оставинском поступку 
може се само констатирати да одређене некретнине не спадају у оста- 
вину обзиром да нису власништво оставитеља, разумљиво, уколико су 
с тиме сви насљедници сугласни. У колико би то који насљедник оспо- 
равао и тврдио да ове некретнине не спадају у оставину и слиједом 
тога захтијевао да се о њима расправи, суд ће обзиром да међу 
насљедницима постоји спор о томе да ли нека имовина улази у оставину, 
упутити странке на парницу и прекинути оставински поступак по чл. 
225. точ. 1. ЗН.

У погледу некретнина за које установи да не спадају у оставину, 
оставински суд према једном мишљењу не би требало да доноси ни- 
какву одлуку. Ове некретнине остале би и даље у земљишним књигама 
уписане на име оставитеља, иако је оставински поступак правомоћно 
доврдЈен. Као разлог томе наводи се да оставински суд има задатак 
да утврди оставину, насљеднике и њихова права (чл. 173.3H), a не 
још и да (разјашњава и ликвидира оне правне односе који су настали 
за живота оставитеља правним пословима међу живима, али који из 
било којих разлога нису уређени у зе.мл>ишним књигама. Било би 
врло корисно кад би се у поводу оставинског поступка расправила 
и ријешила и она неријешена питања из правних односа и послова које 
је оставитељ за свога живота склапао. Међутим, то није могуће у 
оставинском поступку јер би се тиме проширивала надлежност оста- 
винског суда на рјешавању оних правних односа и питања која се могу 
успјешније ријешити у које другом (парничнокг, ванпарничном и управ- 
ном поступку), a што би такођер проширивало круг учесника оставин- 
ског поступка и на треће особе. Све кад би се и прихватило да би
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оставински суд, приликом вођења оставинског поступка и расправе 
оставине, требао макар и у ограниченом опсегу утврђивати и одлучивати 
о томе коме припадају некретнине (које су само формално према з.к. 
стању власништБО бставитеља), због могућности побијања таквог у- 
тврђења тужбом у посебном парничном поступку, обзиром на карактер 
правоснажности одлука оставинског суда, таква солуција претстављала 
би двоструки колосјек.

Практички разлози говоре више у прилог становишта да се заин- 
тересираним особама остави да оне у ком другом поступку, у току или 
након довршења оставинског поступка, ipacnpaBC питање припадности 
(власништва) тих некретнина. Дотле би ове некретнине имале остати 
у земљишним књигама уписане на име оставитеља. To налаже да се 
у рјешењу о насљеђивању све некретнине које су утврђене као вла- 
сништво оставитеља, морају означити земљишнокњижним подацима 
(број честица, назив, површина, з.к. уложак итд.). У случају кад се 
ове некретнине налазе уписане у истом з.к. улошку заједно са чести- 
цама које више нису власништво оставитеља, бит ће потребно да се 
отпишу из постојећег улошка и упишу на нове, односно друге већ 
постојеће з.к. улошке насљедника те тако одвоје од оних које не 
спадају у оставину. Ово ради тога како у погледу тих некретнина, 
које нису власништво оставитеља премда су уписане на његовом имену, 
не би дошло до заснивања насљедничке заједнице. С друге стране у 
том случаЈу лакше ће се провести диоба насљедства међу насљедни- 
цима.

Међутим, у случају кад се ради о сувласним некретнинама, издва- 
јање некретнине које више нису власништво оставитеља иако су упи- 
сане на његово име (као сувласника) неће моћи доћи у обзир све док 
не буде проведено развргнуће заједнице сувласништва између на- 
сљедника и осталих сувласника с друге стране. To изискује да би у 
оваквим случајевима, у фази проведбе рјешења о насљеђивању у з.к. 
књигама требало примијенити правно правило из § 85. бив. ЗЗК те 
позвати заинтересоване особе, стварне власнике, да подузму потребно 
да се некретнине које гласе на оставитеља пренесу у зе.мљишним 
књигама на њихово име.

Ђуро Павић * *

1 Види о томе др. М. М ауровић: Н ацрт предаваЈва, књига П. стр. 65.
- Види др. М. Вуковић: Основи стварног права Загреб 1950 у точци 698. 

на стр. 120.
* Ови захтјеви на излучење нпсу насљедноправног карактера те за 

н>их и њихово оставаривање важе опћа правила имовинског односно од- 
говарајућих лрава. Види др. Б. Блавојевић; Насљедно право Београд 
1955. стр. 32

* Тако др. С. Цу.ва у књизи: Ванпарички посгупак, Загреб 1956. стр. 45
* Види др С. Цуља: нов. дело на стр. 78.
6 Дакле радиће се увек' о тужби за утврђиваае у смислу чл. 175. ЗПП.
7 Види Објашн.ен>а за  Закон о насљеђивању у издан>у Архива за правие 

науке Београд, 1955. на стр. 179.
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ПОЈАМ ЛАЖНЕ ИСПРАВЕ

Кривични законик у члану 306 помиње д в е  врсте исправа: 
п р а в у  исправу и л а ж н у  исправу. Он не даје дефиницију ових 
исправа, него у члану 99 даје само општи појам исправе, дакле исправе 
као такве. To значи да је остављено науци и судској пракси да инте- 
претирају појам ових исправа.

Наука je углавном, тај појам рашчистила. Према теорији свака 
исррава која потиче од самог издаваоцћ те исправе јесте права, аутен- 
тична исправа, па без обзира на њен садржај. Ако исправа не потиче 
од издаваоца који је на њој означен, онда је она лажна, a правно је 
ирелевантан њен садржај. To, опет, значи да лажна испарва може да 
има истиниту садржину и обрнуто, да права исправа садржи лажне 
чињенице. Дакле, лажност исправе састоји се само у томе факту да 
не потиче од издаваоцз који је на њој назначен као издаваоц. 
Битни елеменат за лажну исправу тражи се, према овоме, у издаваоцу, 

Друго је питање да лије п р а в а  исправа са н е и с т и н и т о м  
с а д р ж и н о м  произвела или могла да произведе какво правно деј- 
ство, дакле проуз;рокује извесне последице, што не би могла да је 
садржина била истинита. Исто тако, друго је питање да ли се у оваквој 
радњи појављују de lege lata елементи каквог другог кривичног дела 
или, ако се не појављују, да ли би de lege ferenda требало да се инкри- 
минишу и како.

Док овако стоји са теоријом. судска пракса код нас није једин- 
ствена у схватању или интврпретацији л а ж н е  исправе из чл. 306 
КЗ односно у основи се разилази у примени тога чланка. Тако, напри- 
мер, Врховни суд HP Хрватске каже: „Лажна је нсправа она која не 
потиче од лица које је на њој назначено као издавалац...”*

Врховни суд HP Словеиије заузима овакво становиште: „Лажна 
исправа на супрот правој исправи није исто што и неистиниата исправа. 
И неистинита исправа може бити права исправа. Лажну исправу, наиме, 
прави лице које њен текст подмеће другом лицу као издаваоцу исправе, 
бнло на тај начин што такву исправу тек прави, било на тај начин што 
у већ постојећој исправи преиначује текст тако да то више ниЈе текст 
исправе. Ако се, мефутим, садржина исправе не подмеће другоме, 
исправа је права, истинита, без обзира на то да ли је њена садржина 
истинита или лажна.”“

Окружни суд у Београду има исто схватање; наиме, да није лажна 
она исправа која потиче од њеног издаваоца, па без обзира на чињенице 
садржине у њој тј. да ли су истините или нису.^

Врховни суд HP Србије заузима сасвим супротно становиште о 
појму члана 306 односно лажне исправе из тог члана. Тако он каже: 
„Мефутим, по нахођењу Врховног суда погрешно је правно становиште 
изнето у побијеном решењу да је лажна исправа само исправа која 
не потиче од лица које је на њој означено као издавалац и то без 
обзира да ли су чињенице изнете у истој или не, те да у претстав-
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љеној радњи нема окривљених нема крив. дела, јер по схватању Вр- 
ховног суда у смислу чл. 306 Кз лажна исправа је и исправа са неи- 
стинитом садржином, макар да у истој није неистинито унето име 
издаваоца или измењена њена првобитна садржина. Иначе, када се 
има у виду да су овакве делатности као што је инкриминисана делатност 
окривљених у овом случају врло честа и по својој суштини друштвено 
опасна, јер угрожавају сигурност правног саобраћаја неприхватљиво 
је да оне остану некажњене...”®

Заиста је неприхватљиво да, издавање и правних исправа са 
неистинитом садржином остане неинкримисано и некажњиво дело, али 
се чини да и овакво схватање Врховног суда HP Србије у погледу 
лажне исправе не може да се прихвати. To, опет, значи да на законодав- 
цу лежи дужност да ову значајну празнину у Кривичном закону попуни 
новим прописом, којим би се и прављење правних исправа са неи- 
стинитом садржином, дакле неистинитим чињеницама изнетим у исправи, 
угрозило казном као друштвено опасно дело.

Бор. М. ИГЊАТОВИЋ

1 Д -р  М их. Чубински: Коментар Кришгчиог законика, Београд 1954, ст. 381. 

Д -р  Тома Ж ивановић: Основи кривичног права (посебан део), Београд 
1956, П  књ. св. 2, страна 19.

Лаза Урошевић: Судски требник П, Београд 1929, стр. 332.

Д -р  Јанко Таховић: Кривично право (посебни део), Београд 1953, стр. 435 

Д -р  Јанко Taxoeuh: Коментар Кривичног законика, Београд 1957 

Д -р  Тома Ж ивановић у  писму од 21 јануара 1956 године ггослатгал једом 

београдском адвокату каже: За фалсификоваЈве је исправе потребно, да је направ- 
љена лажна испрва. Исгграва је пак лажна, према шшггем с.лБатању у светском 
законодавству, теорији и судској пракси не тиме што би биле лажне чин>енице 
у ЗБОЈ садржане, јер ове чињенице могу бити и истините, па да је исправа илак 
лажна, већ онда кад јој је  дат вид, да је ш дана  од неког другог лица, a  не од 
оног које ју  је и  у ствари издало. Карактср лажности iicnpajse треба да  лежи 
дакле у нетачном означвњу н>еног издаваоца.”

2 Пресуда Врховног суда H P Хрватске КЖ-724/53 од 3 јуна 1953 тодиие 
Наиш законитост 1954 бр. 1 стр. 38.

3 Пресуда Врховног суда HP Словеније Кж-816^55 од 20 јануара 1956 — 
Збирка судских одлука, кн>. 1, св. прва под бр. 53.

4 Pemeibe Окружног суда за град Београд Кв.-413^55 од 23 марта 1955 
године.

5 Решење Врховног суда. H P Србије Кр-346/55 од 28 маја 1955 год. којим 
се ниш ти решење Окружног суда за град Б ^ г р а д  Кв-413/55, a тиме и правно 
схватање овога суда о војму лажке исправе.
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БЕЛЕШКЕ
НОВИ ЗАКОН О АДВОКАТУРИ

У „Службеном листу ФНРЈ” број 15 од 10 априла 1957 обнаро- 
дован је Закон о адвокатури, који у смислу чл. 141 ступа на снагу 
11 маја 1957 године.

Поводом изгласавања Закона о адвокатури од стране На)родне 
скупштине Извршни одбор Савеза адвокатских комора одржао је 30 
и 31 марта 1957 године своју седницу, на којој је донео Резолуцију 
упућену Савезном извршном већу у којој поздравља нови Закон о 
адвокатури. Уједно је Извршни одбор Савеза упутио и телеграм пот- 
претседнику Савезног извршног већа другу Александру Ранковићу.

Због скучености простара „Гласник” не објављује текст Закона 
0 адвокатури, као ни Резулуцију Извршног одбора Савеза, јер he ово 
донети идући број „Југословенске адвокатуре”.

„Гласник” ће у неколико чланака коментарисати нови Закон о 
адвокатури и приказати његове најзначајније одредбе.

ОДГОЂЕН 11 КОНГРЕС ПРАВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Познато је да је П.' Конгрес правника Југославије био заказан 

за месец јуни 1957 у Загребу.
Обзиром на чињеницу да је за исто време у Загребу заказан 

Први конгрес радничких савета, на коме ће се третирати и један део 
проблема који је стављен и пред Други конгрес правника, Претседништ- 
Ео Савеза удружења правника Југославије својом одлуком одложило је 
Други конгрес правника за месец септембар 1957, стим да ће се тачан 
датум касније објавити.

„МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВАЧКЕ АРБИТРАЖЕ”
Међународна унија адвоката, чије је седиште у Паризу и Бриселу, 

издала је прву књигу своје едиције „Монографије”, a под насловом 
„Међународне трговачке арбитраже”.

У предговору ове књиге Робер Мартен, б. претседникУније, истиче 
да се већ преко 30 година на Конгресима, у Комисијама, на састан- 
иима Бироа и Консеја Уније стално проучавају разни правни проблеми 
који са професионалног гледишта интересују адвокатуру. Унија је 
одлучила да резултате тих проучавања објављује у једној едицији 
Монографија.

Прва књига те едиције бави се проблемом међународне трговачке 
арбитраже. У овој првој књизи објављени су прописи о међународној 
трговачкој арбитражи следећих земаља: Аустрија, Белгија, Грчка, Дан- 
ска, Енглеска, Италија, Немачка, Норвешка, Португалија, Турска, УСА, 
Финска, Француска, Холандија, Швајцарска, Шведска и Шпанија. Све 
студије појединих референата писане су по једној шеми, тако да 
је свака студија и прегледна, a може се лако извршити компаративна 
студија прописа разних земаља. У припреми је и друга књига, која 
he приказати ово питање и у оеталим земљама.

Књига је Штампана на француском и енглеском језику, на 483 
страна, врло солидно израђена у укусном повезу.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Кривично дело фалсификата службене 
исправе је једно кривично дело без об- 
зира да л и  извриш лац не само чини  ла- 
жну службену исправу већ ју  је и  упо- 
требио. (Врх. суд M IB  бр. Кж. 1S22IS6).

Између осталог је првост. суд oirry- 
женој одмерио казну посебно за крив. 
дело из чл. 519 ст. 1, a посебно за крив. 
дело из чл. 319 ст. 2 КЗ.

Одбијајући жалбе 01ггужених, Врх. 
суд је нз службене дужности, у том по- 
гледу првост. пресуду лреиначио, те је 
одмерио једну казну, a из разлога:

Исто тако првост. суд је оптуженој 
посебно одмерио казву за крив. дело из 
чл. 319 ст. 1, a поеебно за дело из чл. 
319. ст. 2 КЗ. Кривично дело фалсифи- 
ката службене исправе је једно крквич- 
но дело без, обзира да ли извршидац 
не само чини лажну службену исправу 
већ ју и употребљава. Исправа се фал- 
сификуј« ради употребе, па према томе 
је дело јединствено и не могу се одме- 
равати две казне. Y  радњи оптужвне 
стоји крир дело из чл. 319. стр. 1 и 2 
КЗ но одмерава се само једна казна, 
па је овај суд и  у  том делу по слу- 
жбеној дужности преиначио првост. пре- 
суду нашавхвл да је оптужена изврпш- 
ла једно продужено крив. дело из чл. 
319. ст. 1 и 2 КЗ.

Радња извршења кривичног дела you- 
стеа може се састојати из чинењ а или  
нечињења тј пропуштања. Врх. суд  АПВ 
бр. Кж. 41/S7).

Првост. суд је оиггуженвг прогласжо 
кривим за крив. дело и зчл. 137 К З, у- 
биство из нехата, казнио н а  6 месеци 
у<хловно на 2 године.

УКллбу је  уложио оптужени и  Јавни 
тужилац.

Ж алба оптуженог је као неоснована 
одбијена, жалба Јавног тужиоца уваже- 
на те је отклоњена примена чл. 48 КЗ, 
a из разлога:

Радња крив. дела убиства може се са- 
стојати из чињења и  нечињења одноено 
пропуштан.а. Нечињењем одн. пропушта- 
њем убиство се може извршити ако по- 
стоји обавеза на извбсно чињен>е.

Оптужени је био дужан, као власник 
зграде, да пружи зидарскм! мајстору 
на расположеае сав материјал, што није 
учинио, тако да се јама за креч није 
могла да огради, иако је зидар дао у- 
позорење, т е  је четворогодшпн.и Д . М. 
упао у кречану и  тамо нашао catpT. Оп- 
тужеников пропуст је довео до смртног

глучаја, па је основана одлука суда о 
кривици истога. Међутим, суд није пра- 
вилно ценио све околности када је 
применио чл. 48 КЗ.

К ривични закон разликује лажну и 
неистиниту исправу па употреба пеи- 
стините исправе не може сачињавати 
крив. дело из чл. 306 КЗ. (Врх. суд АПВ  
бр. Кж. 1272156).

Оптужени је између осталог прогла- 
шен кривим за крив. дело из чл. 306 
ст. 1. КЗ, које да је почиљено ти.ме што 
је по другом оптуженом истављену не- 
иетиниту исправу употребио.

Ж албу је уложио оптужени, која је 
делнмично уважена, те је  његово дело 
квалификовано као крив. дело проневе- 
ре помагањем пз чл. 322. ст. 1. у вези 
Ч.Л. 20 КЗ, a из раз.лога:

Погрешно је првост. суд нашао да је 
оптлткени тиме, пгго је употребио ма- 
raiijiHCKy потврду са неистинитим пода- 
Цјима о испорученим количинама и:и- 
тарица изврншо крив. дело фалсифи- 
ковања исправе из чл. 306 ст. 1 К З. За 
постојање овог кривичног дела лотреб- 
но је, да учинилац налрави лажну ис- 
лраву или лрвиначи праву ислраву п 
такве ислраве употреби. У конкр. случа- 
ју олтужени је улотребио исправу у ко- 
ју  је други олтужени као службено лил,е 
унео неистините податке, чиме i[e овај 
извршио крив. дело лрављења неисти- 
ните службене ислраве из чл. 319 ст. 1 
КЗ. И з лролиса чл. 306 и  319 КЗ видл 
се да Кривични законик разликује ла- 
жну ислраву и  неистш ш ту исправу. Ла- 
жна је она исправа, која не потиче од 
лица, које је на iboj означено као н.ен 
издавалац, дакле када је лотпис на ис- 
лрави лажан без обзира на то, да ли ]е 
иначе садржина ислраве истинита и.ли 
није. Ако је само садржила исправе ие- 
истинита али исправа заиста потиче од 
оиога, ко је на itoj означен као њен из- 
давалац тада се ради о неистинитој ис- 
прави. Прављен.е неистините исправе 
чини службено лице у кругу свог слу- 
жбеног рада, док лрављење неистините 
лриватне исправе нлје кривично дело, 
унолико то није посебно инкримкнисано 
као налр. у чл. 509 КЗ. М а г а л ^ с к а  ло- 
тврда коју је у конкр. случају издао 
Лруго оптужени, чија садржина није  и- 
стинита, није лажна ислрава јер она по- 
тлче од liera , он је ову исправу нали- 
сао и  лотписао у  кругу своје службене 
надлвжности. М еђ\тим , пошто употреба

31



OBittBe исправе од стране лица које ни- 
је службено лшЈ,е није инкримннисано у 
чл. 319 КЗ. не може се оваква радаа 
квалификовати н и  по чл. 306 К З, јер се 
не ради о уиотреби лажне исираве. Сто- 
га употреба ове исправе у конкр. слу- 
чају улази у састав радње, која прет- 
ставља помагање у извршењу крив. де- 
ла проневере из чл. 322 ст. 1 у  вези чл. 
20 КЗ.

И  раскидање кутгопродајног уговора 
мора бити у  писменој форми. Само се 
no себи разуме да продвац преузима 
обавезу да омогући ЗКЊ  пренос права 
вЈшсништва чак ако то у  уговору iiuje 
изричито споменуто. (Врх. суд АПВ бр.
Гж. 11SIS7).

Тужилац је поднео тужбу предлажући 
да се тужени; обрјвен4е Да је дужан 
признати тужитељу ираво власншптва 
на купљеној кекретншш, па је својом 
тужбом успео.

Тужени је поднео жалбу, која нпје 
основана:

Из самог исказа туженаг, као стран- 
i;e, впди се да је наводно раскидаи>е 
Јтовора уследио фебруара 1956 год. У 
то дрба био је на снази и Закон о 
промету земљишта и  зграда. Према чл. 
9 истог Закона утовор на основу кога 
ре превоси земљиште или зграда мора 
бити писмено. Уговор, који није зак- 
ључен у писменом облику к е  ггроизводи 
никакво правно дејство. По мишљеп>у 
овога Суда у конкретном случају и са- 
мо раскидање купопродајног уговора од 
16 септембра 1953 године требало је би- 
ти у писмеиој форми, па се услед тога 
та чшБешша не може доказивати све- 
доцима.

Иако у писменом кулопррдајном уго- 
вору нема изричите обавезе тужене, да 
се обвезује, да на тужитеља пренесе 
право власнипггва на куиљеним некрет- 
нинама, ипак, с обзиром на саму правну 
природу купопродајног уговора, само се 
по себи подразумева д а  продавац преу- 
зима на себе и  обавезу да омогући зкљ 
itpeBioc гграва власништва на купљену 
некретшшу

Како окупатор за време окупације до- 
бровољзпма није признавао никаква пра- 
ва на доброволачку земљу то за време 
окупације ни  застара није могла тећи. 
(Врх. суд АПВ бр: Рев. 1/1977).

Срески суд је одбио захтев ради  на- 
слеђивања неких наследника, с обзи-

ром да је у смислу чл . 144 ЗН  насчупи- 
ла застарелост, док је  другима призиао 
то право.

Окружни суд је 'решен>е преиначио 
па је и те наследнике прогласио за на- 
следнике, .обзиром д а  је против њих 
за време окупације застарни рок био 
прекинут.

Против решења Окружног суда уло- 
жили су  ревизију наследници којима је 
признато рраво на наслеђе.

Ревпзија је неоснована, a из разлога:
Правилно је становиште другог. суда 

да застарелоог не тече за све време 
за које лицу против кога тече заста- 
релост није било могуће због неоавла- 
дивих препрека да судски путетл оства- 
рује то своје право. У  конкретном слу- 
чају то је време од 6 априла 1941 до 
15 маја 1945 године, јер је ошпте поз- 
нато да за време окупације Бачке оку- 
патор уопште није признавао добровољ- 
цима никакво право на добрав. земљу. 
a no Ослобођењу да корисници права 
нису могли да остварују судским путем 
то своје право npe но што еу судови 
отпочели са радом.

Како је правно правило имовинског 
права да започето застаревање, пре H e 

ro пгго је наступио узрок који је зауста- 
Р.ИО њихов ток, наставља да тече када 
престане тај узрок, a  д а  се време које 
је истекло пре заустављања тока заста- 
релости рачуна у законом одређени рок 
за застарелост — то је јасао, да од смр- 
ти  остављача па до  постављења наслед- 
ио-правиог захтева наследника није про- 
текле 32 године, па је Окружни суд 
правилно утврдио да m ije застарело 
право каснијих наетедника на заостав- 
штину.

H e може се подиће приговор пресу- 
ђене ствари ако се новим тужбеним 
захтееом остоарује паднада гитете на~ 
стале после доношење прве пресуде a 
на основу исте озледе. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 61 957).

Првост. суд дао је места тужби тужи-
Ж али се туженик, и  зато, што је  већ 

раније нресудом обавезан на плаћање 
накнаде штете.

Ж алба је неоснована, a из разлога:
Првост. суд је пропустио да донесе 

одлуку о приговору туженика да се ов- 
де ради о пресуђеној ствари, јер ако 
се стварно ради о пресуђено.) ствари, 
тељнце и обавезао туженог на плаћање 
накнаде штете.

32



онда се тужба мара одбапрти, те  тако 
не може ни доћи до мериторног рас- 
прављаЈаа о раније пресуђеној ствари. 
Но, с обзиром да су судокн дужни да 
у  сваком стадиуму поступка о томе во- 
де рачуна по службеној дужности, то 
овај Суд налази, да је правилно стано- 
вшпте пр®ост. суда изражвно у напад- 
нутој пресуди, да се у овом случају не 
ради о иресуђевој ствари, јер је  пре- 
судом Ср. суда бр. Г, 6541/54 одлуче- 
но о штети коју је тужитељипд. претр- 
цела пре вађења повређеног ока, док 
ге у ОЕОМ отору ради о пггети наста- 
тој тужитељици у вези вађежа повре- 
ђеног ока услед погоршања болести то- 
га ока, као последшр. нанете јој пов- 
реде на оку од сгране туженика.

Вађе1Бем ока тужитељин је т е л ‘ХНП 
шггегритет повређен још у већ&ј мери, 
но што је био док је око бшго у оч- 
ној душБи. Извађено око, према правил- 
ном мишљењу стручњака таква је псн- 
хичка чињешгца која може да произ- 
води коишгексе код болесншса. Свест о 
недостатку једног ока несумљиво изази- 
ва код тужитељшзје осећај мање вред- 
ности a недостатак једног ока такође 
уман.ује н.ену лепоту и  отежава удају 
аужигељице као младе девојке.

Управа ловишта ако је на бурету гша 
бити зпОту-пљџна пу1\ем. јавног праврг 
браниоца. (Врх. суд АП В 6р. Гзз 82 
19S6).

Ср>ески суд обавезао је Управу ло- 
вишта д а  исплати 8.960 дин. тужите- 
љу на име какнаде штете. Ову је пре- 
суду потврдио Окружни суд.

Претседник Врх. суда АПВ ставио је 
захтев за  заштиту законитости против 
1ШЖИХ пресуда.

Захтев, је основан, обе ниже пресуде 
су укинуте, a из разлога:

Да би тужена Управа ловипгга могла 
учесгвоватн као странка у спору на пр- 
вом месту потребно- је да има способ- 
ност да буде парнична странва. Пар- 
ничном странком може бити само ако 
је правно лице, с обзиром да није фи- 
зичко лице. Д а ли је тужено ловиште 
правно лице или не, првост. суд је про- 
пустио да претресе и утврди. Ако се 
тужено ловиште налази у  саставу „Уп- 
раве фрушкогорских ловш пта” , у том 
случају није пранно лице.

Сама чињеница да је тужена ррблиш 
отуст из држављанства ради удаје у  
иностранству мије разлог д а  јој се оду-

зме васпитање детета. (Врх. суд АПВ  
бр. Гж. 119 S7).

Нападнутом пресудом одбијен је  туж- 
бени захтев да се измени одлука суда 
о смештају детета, јер је разведена 
матн детета добила отпуст из држав- 
љаиства, и да се дете повери оцу на 
васшгган.е, издржавав^е, односно o ie - 
сти код аега .

Орган старатељства, одедеље за нар. 
здр. НОО је уложио жалбу, која mrje 
основана, a из разлога:

Родитељи имају право и дужност да 
се старају о личности, правима и  ин- 
тересима своје деце. . Између остали.х, 
њихова је дужност да  лодижу децу за 
корисне и свесие грађане ФНРЈ — чл. 1. 
Закана о вдносима родитеља и  деце.

Н и у тужби, ни у жалби не наводе 
се никакве чињенице које би указива- 
ле на то да тужена као мати малолет- 
ног Б. неће ис!пун.авати и ту  своју дуж- 
ност правилног васпитања детета као 
држављанина ФНРЈ. Сама чшвеница да 
је она добила ош уст из нашег држав- 
љанства у циљу исележа у Аустралију, 
ради удаје, не доводи у сумњу д а  ће 
она ту своју обавезу према детету испу- 
нити, јер она као савесна мати треба 
да зна, да је у шггересу детета, да га 
тако васшгга да заиста буде користан 
и  свестан грађанин ФНРЈ чији је др- 
жављанин. Осим тога, обзиром да је 
дете тек навршило 5 године, у  садаш- 
н.ем његовом развоју је основна ствар 
да се оно правилно психнгчни и  фи- 
зички уздиже као дете, да се код н.ега 
разннја љубав и nonrroBaBbe према чла- 
новима породиде и  добар однос према 
онима са којима долази у додир и тск 
од школског доба долази код деце све- 
стан развој и у правву да буде кори- 
стан грађанин ФНРЈ.

Како је отац сагласан да дете оде са 
мајкгад у  .Аустралију-тужбу је поднело 
Оделење за народно здравље Н ОО  оп- 
ш тине —  то је првост. суд правилно од- 
био захтев тужитеља.

Суд није обавезан да позиеа прет- 
ставника органа старатељства да гче- 
ству.е у  споровилш око смештаја деце. 
Врх. суд АПВ бр. Гж. 67 1957).

Нападнутом пресудом првост. суд је 
одбио тужбени захтев да се деца сме- 
сге на васпитање итд. код тужиода, 
јер да је мати недостојна.

33



Ничим није доказано да се мати д6- 
це одала неморалном животу, па да као 
таква не би била достојна да васпита 
своју малолетну децу.

Суд није обавезан да позива прет- 
ставннка органа старатељства да уче- 
ствује у споровима ове врсте, јер ор- 
ган старатељства је то могао да учиш! 
на основу абавештаја од стране тужио- 
ца. Чак ш та више, орган старатељства 
може незавионо од родитеља деце да 
тражи од суда да измени своју одлуку 
0 чувању и васпитању деце, уколико 
то захтевају измењене прилике п;о<'ле 
доношења пресуде којом је изречен раз- 
вод брака и адлучено о чувању, васпи- 
тан.у и издржаван.у заједн1гчке деде.

П рема п р авним  пра&илима имовигА- 
ског права са непоштенгш градитељем  
поступа се као са пословођом  без на- 
лога.  —  Т р о ш ко ви  настали изградњ ом  
куће не м огу  се обрачунати no  пропи- 
сима закона о ку р су  замене окупаци-  
ских новчаница. (В рх. суд  А П В  бр. Гж. 
1S2IS7).

Тужилад је навео у тужби да је н.е- 
lOB отац пре 1918 год, добио један 
г-лад од мађарске државе. Ова му је 
земља 1936 год. одузета и на три дела 
подељена агр. интересентима, међу ib h - 
ма и туженику. Тужени је ово земл.и- 
ште користио све до 1941 год. када је 
окупатор исто предао тужитељу, који 
је 1943 године на том земЈвишту са- 
градио кућу. После Ослобођенл туже- 
иик је добио натраг своју земљу, узео 
у посед кућу, па тужитељ траж и да се 
туженик обвеже на исплату 101.800 ди- 
нара као противвредност рада и матер- 
јала утрошеног у ту  кућу.

Првост. суд је обавезао туженик 1̂ да 
исилати туж 1ггел»у 90.000 дшнара.

Тужецик је уложио жалбу, која кије 
основана, a из разлога;

Неспорна је чињеница да је туж илад 
о свом трошку сазидао на земљшп^гу 
кућу^ чи|а је садашн.а вредност 209.700 
динара, a чија је грађевинска вредност 
1945 г. бигла 90.000 динара (9.000 Пен- 
ги). Према томе, отогледно је да се ту- 
w.eHH обогатио инвестииијама тужлсца. 
Питање је по кајим пра®ним начелима 
се имају просудити правни односи стра- 
ника. Обзиром да је тужитељ сазидао 
спорну зграду на земљишту туженика, 
знајући да је окупатор без правног ос- 
нова помоћу своје оружане снле одузео 
TG земљидуге од т \’жеш 1ка, погрешан

је заЈсвучак О к р у ^ о г  суда да će ty - 
нчггељ има сматрати иоштеним гради- 
тељем. Очигледно је да  се тужилац ко- 
ристио интервенцијом окупатора, те се, 
према томе, сваки н>егов лостулак па 
и правне последице у вези подизатБа 
спорне зграде имају размотрити према 
правним начелима која се односе на не- 
поштеног градитеља на туђем земљи- 
шту.

Према правним прааилнма имонтш- 
ског лрава са непоштеним градитељем 
иоступа се као са пословођом без нало- 
la . ТТо правним тфавилима која се од- 
iioce на правне последиде предузимаља 
послона без овлашћења Л1|ца т  чпју 
корист је посао обављен, ако је посао 
обављен о трошку пословође без на- 
лога на јасну и претежну корист тре- 
ћег лица, то лице је обавезно да па- 
докнади трошкове лословође без нало- 
га. T o у конкретном случају значи, да 
је туженик дужан надокнадити тужио- 
цу све трошкове које је овај имао у 
вези градње спорне куће, јер је очи- 
гледно да је изградњом куће*повећана 
вредност земљипгга са 209.700 динара, 
колика је данас вредност спорне куће.

Питање је како ће се утврдити вред- 
ност рада и утрошеног материјала у 
вези градн»е стторне куће. Градња је из- 
вршена 1943 године^ a трошкови у вези 
градње могли су насггати у пенгама, 
тј. у окупаторском новцу који је тада 
био у течају на окуттараној територ1тји. 
Т у ж е т ш  заступа гледиш те да се на 
конкретан случај има применити Закон 
о курсу замене окулад. новчаниид. Ме- 
ђутим, по становишту овог Суда на 
конкр. случај не могу се применити про- 
писи тога закона. Наиме, трошкови пз- 
вршени у вези изградње спорне куће 
резултирали су изградњом те куће, та 
кућа постоји, npeziuia је у  својину ту- 
женикову и стутшла је на место оних 
новчаних и  других издатака који су би- 
ли потребни у вези њене градње. Пре- 
ма томе, учињеним трошковима стварно 
се користи туженик, који  je те лрош- 
кове преузео у н>иховс»ч коначном об- 
лику тј. у облику спорне куће. Према 
томе, приликом одлучивања о накнади 
учин>ених корисних трош кова треба има- 
ти у виду и  горенаведене околностн. 
Постулајући тако првост. суд је пра- 
вилно одлучио, имајући у виду и  прин- 
1]дп правичности, када је туженика об- 
везао на плаћаже 90.000 динара у име 
пакнаде трошкова, у  вези  градње спор- 
не Kvhe.

34



ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШ. ОДБОРА АК ЗА АПВ
На седници ИО АК за АПВ која је одржана на дан 3 априла 1957 

године донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање извештај претседника и референата о раду 

KoMojje од последње седнице.
2. Узет је на знање извештај Бранка Перића са седнице ИО 

Савеза адв. комора која је одржана дана 30 и 31 марта 1957 године.
3. Решавано је о текућим пословима, и молбама ради угшса у 

Именик адвоката и адв. приправника.
4. На основу извештаја Окр. јавног тужиоштва у Суботици бр. 

71/1957 да је против Петровића С. Милака, адв. приправника из Су- 
ботице подигнута оптужница, на основу чл. 27 a у вези са чл. 33 
Закона о адвокатури и чл. 24. т. 15 Правила АК за АПВ привремено 
се забрак>ује вршење адвотактско-приправничке вежбе именованом.

5. На основу чл. 49 Закона о адвокатури кажњава се опоменом 
адвокат Мајсторовић Ж. Бранислав из Руме, због мање неуредности, 
коју је починио тиме што је захтев за зашт. законитости упутио не- 
надлежном органу.

На седници Извршног одбора АК за АПВ која је одржана дана 25 
априла 1957 године донесена су следећа решења:

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

2. Скреће се пажња Радним одборима да је Закон о адвокатури об- 
јављен у Службеном листу ФНРЈ број 15 од 10 априла 1957 године, те 
да ступа на снагу 11 маја 1957 године. Радни одбори нека колективно 
проуче ноБи Закон о адвокатури. Извшрни одбор Коморе заказаће у 
седиштима Окружних судова конференције Радних одбора на којима 
ће чланови Извр. одбора давати обавештења о Закону о адвокатури, 
као и о Уговору о соц. осигурању адвоката. Радни одбори биће благо- 
обавештени о дану конференције.

3. Ради спровођења у живот новог Закона о адвокатури, као и из- 
вршења свих припрема Извршни одбор изабрао је следеће Комисије:

а) Ко.\шсију за израду СтатЈта, Правилника Коморе, чиЈи су чла- 
нови: Бранко Перић, Коста Хаџи и др. Јулије Кениг;

б) Комисију за прииену Закона о адвокатури, чији су чланови: Ми- 
лорад Ботић, Славко Мишић и Олга Царић;

r) Комисију за доношење одлука по мањим дисциплинским криви- 
цама, коју сачињавају: Славко Мишић, др. Никола ПервазиОлга Царић;

д) Комисију за спровођеље Уговора о соц. осигурању, коју сачи- 
њавају; Коста Хаџи, Олга Ца|рић и др. Никола Перваз.

4. Како нови Закон о адвокатури не садржи обавезу адво- 
ката да воде пословне књиге, која је  обавеза била по прописима За- 
кона 0 адвокатури из 1946 године, то Извршни одбор објављује да је 
престала обавеза адвоката да воде раније прописане пословне књиге 
тј. „Дневник пословања за адвокате” . Међутим, адвокати су дужни 
да воде дневник примања и издавања, те књигу потраживања и дугова-
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ња, онако како је то пропиеано у Наредби Савезног држ. секретаријата 
за послове народне привреде, која је објављена у Службеном листу 
ФНРЈ 6ip. 2 и 39 из 1954 године. По овој Наредби адвокати су дужни 
да воде књигу са 2 колоне: примање и издавање. У колону примања ду- 
жни су да уписују сав остварени приход од адвокатског рада, a у ко- 
лону издавања сву режију канцеларије. Осим тога, дужни су да воде 
и књигу потраживања и дуговања адв. канцеларије. У књигу потра- 
живања од клијената имају да упишу сва потраживања од окончаних 
предмета, a за које нису награду наплатили. Комора не прописује ни- 
какав формулар књига, a препоручује да адвокати воде обичну благај- 
ничку књигу са две колоне (п|римање и издавање), a за књигу потра- 
живања односно дуговања канцеларије да узму књигу текућих рачуна. 
Обе књиге морају бити оверене од стране Управе прехода, при седи- 
шту адв. канцеларије надлежног Народног одбора општине.

5. У вези са новим Уговором о соц. осигурању адвоката позивају се 
сви адвокати да што пре набаве сва потребна документа којима дока- 
зују радни стаж. За радни стаж проведен у својству адв. притгравника 
и адвоката документе ће издавати Адв. Комора за АПВ и то :

а) За адв. приправнички и адвокатски стаж све до краја 1918 године, 
уколико је исти обављен уписом у б. суботичкој Адвокатској комори;

б) за радни стаж од 3 маја 1921 до 6 априла 1941 године уколико 
је исти обављен уписом у б. Адвокатску комору у Новом Саду;

в) за радни стаж од 15 маја 1945 до данас, уколико је исти обав- 
љен уписом у Адр. комору за АПВ.

г) Комора не располаже никаквим документима на основу којих би 
могла издавати уверења, осим оних наведених под a—в, па адвокати не 
треба од Коморге ни да траже доказ о осталом радном стажу. На овај 
начин ће се само’ убрзати рад коморске администрације код издавања 
уверења.

Ко тражи уверење нека поднесе молбу, без таксе, са ознаком да се 
исто тражи ради регулисања радног стажа, a у молби нека наведе све 
податке, али само за радни стаж о коме Комора може издати уверење.

Остали радни стаж доказује се документима и изјавама, како је то 
прописано за све трудбенике.

6. Решено је о текућим пословима.
Извршни одбор АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1. Уписује се у Именик адвоката:
а) Ристић Петар, са седиштем адв. канцеларије у Сомбору, реше- 

њем АК за АПВ бр. 227/1956, које је потврдио Држ. секретар за 
правосудну управу НРС својим решењем бр. 6337/1957.

Адвокатска коиора за АПВ
ГЛАСНИК" и зл азн  гваког м есец а. — И здавач  и власн н к : А д вокатск а  к ом ора 
за , АПВ, Нови С ад , ЗмаЈ Јовина SO. Ур>еђује О дбор  О дговорн т тредннк: Б о ттћ  

М илорад, ад в о к ат  Нови С ад, Народних хероја бр. б.
Т екући  рачун  код  Н ародне баике бр. ЗОО-Т-403.
Ш тампа: )итампарн]а „К оста  Шокица* Нови С ад .
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