
Поштарина плаћена у готову

Г Л А С Н И К
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА  А. П. ВОЈВОДИНУ
Година VI Нови Сад, јун 1957 Број 6

. ' С А Д Р Ж А Ј

К. Хаџи:

Љ . Р. МилуШиновић:

др. К. Барат:

Д. П. Милић-.
Б, В. Радовановић:

В. Вултевић:

К . Хаџи:

Измењени Уговор о социјалнон 
осигурању адвоката;
Пренос наслеђеног дела пре 
деобе наследства (чл. 149 НЗ); 
Заједничка вмовина ванбрачних 
другова;
Један случај накнаде штете; 
Жалбе или противљење против 
привр. наредбе;
О повраћају више исплаћених 
плата из добити;
Састанак у Суботици претсе- 
днвка Радних одбора и чланова 
Управног одбора АК за АПВ;

Некролог;

Из судске праксе;

Службена саопштења.





Поштаршм awheea у revoay

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

Годана VI Новн Сад, јун 1957 Број 6

ИЗМЕЊЕНИ УГОВОР 0  СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ АДВОКАТА

Соиијално, однсно пензионо осигурање адвоката је један од пред- 
услсва нормалног рада адвоката, јер без осигурања за случај болести, 
неспособности и старости не може се замислити, a нити тражити и 
захтевати, да адвокати свој узвишени и толико потребан и признат 
позив обављају. Несигурност и неизвесност за случај боловања, изне- 
моглости, старости стварало је увек велико неспокојство међу адво- 
катима. Као трудбениии и они живећи искључиво из свога рада имају 
сва права осталих наших трудбеника.

Сами адвокати су осетили сав значај овога питања, па су око 1931 
године све Адвокатске коморе приступиле оснивању Пензионих фон- 
дова, који су се показали као добро за.%Јишљене и добро фундиране 
социјалне установе, у оним економским условима живота.

После Ослобођења преласком на соиијалистичко друштвено уре- 
ђење, у коме се друштво стара за све трудбенике, нестала је економска 
оправданост и база да се старо, на приватној основи засновано, пен- 
зионо осигурање адвоката одржи. Истичемо да је то осигурање било 
само пензионо, a не и социјално у право.м смислу те речи. Дакле, то 
осигурање је било само делимично, a установљена посмртна помоћ, је 
обухватала само један мањи облик правог совијалног осигурања.

Увиђајући оправданост и потЈ)ебу да се адвокати социјално обе- 
збеде први је Закон о адвокатури од 12 децембра 1946 године већ 
изрекао прини.ип обавезног сои.ијалног осигурања адвоката када је у 
свом чл. 41 донео ову одредбу: ,,Код адвокатских комора осниваће се 
посебни фондови за обавезно осугурање адвоката. Ближе прописе о 
овим фондовима прописаће влада народне републике”. За адзокатуру је 
била од великог значаја чињеница, да је тај закон истакао принцип 
обавезног осигурања.

Међутим, у доба доношења првог Закона о адвокатури још наш 
систем сов.ијалног осигурања није био новиран, није био израђен 
нови сои.јалистички начин осигурања свих трудбеника, још сои.ијално 
осигурање није могло да иде у ширину, па је био задржан приниип 
осигурања адвоката путем оснивања посебних фондова. Али, како је 
наше совијално осигурање врло брзим корапима напредовало и разви- 
јало се у правцу потпуно социјалистичког осигурања, оснивање по- 
себних фондова за осигурање адвоката показало се као нескладно са
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општим тежњама социјалног осигурања, па су изостале и ближе од- 
редбе — прописи влада народних република, о социјалном осигурању 
адвоката, што је потпуно разумљиво.

Тек чл. 5 ст. 5 Закона о социјалпом осигурању радника и слу- 
жбеника и њиховнх породица од 21 јануара 1950 године и Закључак 
Савета за законодавство и изградњу народне власти Влада ФНРЈ од 
3 јула 1952 год. о социјалном осигурању лица слободних професија, 
омогућили су склапање уговора о социјалном осигурању адвоката, na 
је тај црви уговор склопљен 8 децеибра 1952 године, с тим да је 
социјално осигурање адвоката ступило у живот 1 јануара 1953 године.

Овај уговор с1С'10пљен 8 децембра 1952 године измењен је и до- 
пуњен уговором који је склопљен 7 априла 1954 са роком примене од 
1 априла 1954 године.

Ми смо у „Гласннку” опширио приказали и коментарисалн оба ова 
уговора, па иије потребно да их понова коментаришемо.

Применом овог уговора од 7 априла 1954 године утврдило се да 
је потребно мењати и њега, јер ннсу била фиксирана сва права из 
сбцијалног осигурања, јер је основ социјалног осигурања, услед про- 
мењених економских прилика, у међувре.мену застарео, па је Савез 
адвокатских комора ФНР̂ Ј повео прегопоре са Савезним заводом за 
социјалио осигурање ради измене и допуне уговора о социјалном оси- 
гурању адвоката од 7 априла 1954 године.

Савез је истакао следеће своје захтеве: ]. да се призна сав радни 
стаж проведен у вршењу адвокатуре, без везнвања тога стажа за стаж 
проведен у алвокатури у ФНР̂ Ј; 2. да се укине одредба да материјзлно 
обезбеђење почиње адвокату тек 61 дана по оболењу; 3. да се адвокати 
раЗврстају у разреде; 4. да се олакша признавање псродичне пен- 
зиЈе удовама адвоката, који нису у ФНРЈ испунили цео минималан стаж.

Нови уговор је решио нека од ових питања, неке од ових захтева, 
али због постојећнх прописа опште природе, није могао да удовољи 
свим захтевима адвокатуре.

Тај нови уговор од 18 априла 1957 године, који је ступио у живот 
са 1 мајом 1957 године ми желимо да прикажемо у оним његовим 
тачка.ма у којима се битно разликује од ранијег уговора тј. од уговора 
којн је склопљен 7 априла 1954 године, као измена и допуна првог 
уговора од 8 децембра 1952 годнне.

У првом реду, овај уговор даје Адвокатским коморама веће дужно- 
сти него по ранијим уговорима, нарочито у погледу обављања адмн- 
нистратвних послова у вези са социјалним осигурањем адвоката. Ово 
је добро решено, јер ће тако убулуће Адвокатске коморе и.мати бољи 
преглед од досадашњег по сви.м пославима сои.. осигурања адвоката, 
што ће доводити н^чиновно и до јачег заузимања става од стране 
Адвокатских комора у погледу примене самог уговора.

Занимљиво је уочити развој права адвоката из социјалног оси- 
гурања. По уговору од 8 децембра 1952 године адвокати су имали:
1. право на здравствену заштиту; 2. право на материјално обезбеђење 
за случај привремене неспособности за рад услед болести и 3. право 
на инвалидску, старосну н породичну пензију. Уговор од 7 априла
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19-54"годи«е ]проШирује ова права, јер предвиђа следећа права: 1. правд 
на здраветвену заштиту; 2. право на мате(ријално обезбеђење за случај 
привремене неспособности за рад услед болести; 3. право на матери- 
јално обезбеђење за време отсуства због трудноће и порођаја; 4. право 
на погребнину и 5. право на инвалиднину, старосну и пори>дичну пен- 
зију. Према томе, у уговору од 7 априла 1954 године обезбеђена су 
два даља права из социјлних давања. Најновији уговор обезбеђује 
сва права одређена по уговору од 7 априла 1954, a додаје још право 
на накнаду путних трошкова у вези с коришћењем здравствене заштите. 
Из овог следи да адвокати имају сва права осим права на дечији до- 
датак. Ово право је по становишту самих адвоката испуштено, јер би 
се за ово право допринос за социјално осигурање са 25®/о од основе 
повисио на 38‘''о, што адвокати не би могли да подносе.

Значајна је новина да се адвоакти ради одмеравања права из co
nn јалног осигурања и ради плаћања доприноса за социјално осигурање 
разврставају у разреде осигурања, и то:

ако имзЈу за разврставање разврстаће се у са основом
урачунљивог времена: разред осигурања

до 10 година ЛХ 11.100,— дии.
од 10 до 15 година VIII 12.000.— дин.
од 15 до 20 година VII 12.900.— дин.
од 20 до 25 година v r 14 .100 ,- ДИН.
од 25 до 30 година V 15.300,— ДИН.
од 30 и даље година i v 16.500,— дин.

Разврставање у разред оснгурања врши се на основу целокупног 
времена вршења адвокатуре и јавног бележништва и времена прове- 
деног у радаом односу на пословима за које се тражи факултетска 
спрема. Разврставаље у разреде осигурања врши срески завод за со- 
цијално осигурање. Признавање стажа за трајање радног односа у 
погледу стии.ања права на пензију није измењено те према томе, у 
радни стаж за стнцање пензије урачунава се и сво време проведено 
у радном односу, све ако се и не урачунава за радни стаж код развр- 
ставања.

Код урачунавања радног стажа за стицање и одмеравање права 
из социјалног осигурања нема никаквих измена у новом уговору a у 
односу на ранији. Примена чл. 21 Уредбе о одређивању и о превођењу 
пензија и инвалнднина тј. да се од предратног стажа рачуна онолико 
година колико је година адвокат провео у адвокатури или другом радком 
односу у ФНРЈ после 15 маја 1945 године остала је иа снази, као и 
пропис да се стицањем 15 годинз радног стажа у ФНРЈ признаје цело- 
купни радни стаж проведен у адвокатури или служби јавног бележника 
пре 15 маја 1945 године. До нзмене или укидања прописа чл. 21 Уредбе 
нема могућности да се ово питање решн према зхтеву адвокатуре тј. да 
се сав радни стаж аутоматски урачукава.

Исто тако није из.мењен ни пропис о рраву на накнаду уместо до- 
хотка од адвокатског рада као накнаду уместо плате по чл. 22 Закона 
о здравственом осигурању итд., јер је у уговору и надаље остао услов



Да адвокату припада та накнада када привремена неспособност за рад 
траје дуже од 60 дан, и 'то  почев од 61 дана неспособности за рад. 
Адвокатске коморе и Савез адвокатских комора инсистирале су на 
измени O B o r прописа, на његово усклађивање са општим прописима 
који ,се односе на све остале осигуранике, али се ово није могло по- 
стићи, јер признање краћег рока мења целу калкулацију даприноса 
за социјално осигурање.

Ако адвокатска канцеларија |ради у том случају припада адвокату 
половина материјалног обезбеђења. Како су сада, по новом уговору, 
адвокати разврстани у разреде, док су по ранијем сви имали исту 
основу осигурања, то је у уговору предвиђено, да ће се накнада 
уместо дохотка од адвокатскаг рада одмеравати од основа разреда у 
коме је адвокат провео најмање 6 месеци.

Адвокат који је стекао право на личну пензију по овом уговору, 
не може уживати ову за време док обавља адвокатуру. Овај је пропис 
био и у ранијем уговору. Новина је у уговору пропис чл. 8 става 2 
који гласи: „У смислу чл. 28 ст. 2 Уредбе о одређивању и о превођењу 
пензија и инвалиднина адвокату се обуставља исплата пензије стчене 
по основу радног односа за време вршења адвокатуре” . На овај начин 
су адвокати-пензионери и пензионери-адвокати изједначени у правима 
.и дужностима.

Пензија се адвокату одмерава од основа оног раз{>еда осигурања 
у коме је провео, распоређен по чл. 4 уговора, најмање две године, 
a ако није испунио тај рок у разреду у коме се налази распо[>еђен у 
моменту пензионисања, онда му се пензија одређује од основа прет- 
ходног разреда оисгурања. Нарочито заслужне адвокате, који су се 
истииали својим правним , политичким или другим радом може Извршни 
одбор Савезног завода за соц, осигурање, на предлог Савеза адвокат- 
ских комора, код пензионисања распоредити у виши разред осигурања, 
па и у резреде од Ш до I из чл. 2 Уредбе о одређивању и о превођењу 
пензија и инвалиднина.

Адвокат плаћа 25%  на име доприноса за своје социјално осигу- 
рање од основа разреда у коме је распоређен. Сви адвокати су оба- 
везки на плаћање доприноса, без обзира да ли су већ стекли право на 
пензију или не, ако обављају адвокатуру. Адвокатима се не може про- 
писивати допринос по посебним стопама као ни додатак на допринос.

Уговор предвиђа као и раније обавезу тачног плаћања доприноса, 
као и санкције за неплаћање доприноса.

Захтев за пенизју се подноси преко надлежне Адвокатске коморе, 
која исти доставља надлежном Среском заводу за соц. осигурање. 
Сваки захтев мора бити снабдевен документима, a потврду о времену 
проведеном у адвокатури и адв. приправничком стажу издаје над- 
лежна Адвокатска комора.

Уговор садржи клаузулу да се пензије по чл. 6 ст. 2 и 3 Уговора 
о соц. осигурању адвоката од 7 априла 1954 које до сада нису оства- 
рене не могу више стицати.



Пензије уживалаца пензија који су пензију стекли п6 дбсадашњим 
уговорима превешће се према новим основима разреда осигурања пред- 
виђеких у новом уговору, a ови нови пензиски износи исплатиће се 
од првог наредног месеца по истеку шест месеци од ступања на снагу 
овог уговора тј. рачунавши од 1 маја 1957 године.

Ово су најважнији прописи новог Уговора о социјалном осигурању 
адвоката који је склопљен 18 априла 1957, кога је потврдило Савезно 
извршно веће, a који је ступио на снагу 1 маја 1957 године.

Ако критички анализирамо нови уговор морамо бесумње утврдити 
да је новина разврставања у разреде, a тиме и повишење основе пен- 
311 је, једна позитивна тековина адвокатуре. Истина, ни максимална пен- 
зија бд 16.500 динара, у данашњим економским условииа, није довољна, 
али је за читаву /̂4 већа од досадашње основе. Како је пак код утвр- 
ђивања највншег пензиског разреда било примењено гледиште да пен- 
зија адвоката треба да буде у складу са пензијом судије окружног 
суда, то ће се несумњиво код промене основе пензија судија окружних 
судова имати аутоматски да доведе у склад и основа пензије адвоката.

Остали захтеви адвокатуре нису се могли остварити у овом уго- 
вору, из разлога које смо већ истакли. Ти су разлози и формални и 
чисто рачунски, калкулативни. Али, како постоји тврдо веровање да 
ће овај уговор бити само прелазна етапа до доношења новог Закона о 
пензијамз, који треба да обухвати и све уговорне осигуранике, као 
осигуранике на основу самог законског прописа, a нашто указује и чл. 
39 Закона о адвокатури који је објављен 10 априла 1957 године з који 
гласи: „Адвокати су социјално осигурани сагласно постојећим про- 
писима”, са овим уговором као једном етапом ка потпуном решењу 
питања социјалног осигурања адвоката ипак можемо бити задовољни, 
јер је решио једно од важних питања, питање повишења основа и 
праведнијег распоређивања самих осигураника. Истина, пропис који се 
односи на губитак права остваривања пензије по чл. 6 ст. 2 и 3 
ранијег угозора може погодити један мањи брк)ј адвоката и њихових 
удова, али, чини нам се, да је питање ово решено на овај начин, да 
би се учинио крај једној неизвесности, ти.м пре, што су сви интересенти 
имали могућност од 1 јануара 1953 па до данас та своЈа права да 
остварују, a ако их нису оства)рили из било којих разлога, сами сносе 
последиие свога поступка или немара.

Верујемо да ће питање признавања целог радног стажа проведеног 
у адвокатури или служби јавног бележника пре 15 маја 1945 r. као 
и изједначење адвоката са осталим скигурании.и.ма у погледу почетка 
давања материјатног обезбеђења бити повољно решено када се измене 
сада важећи прописи.

Коста Хаџи



ПРЕНОС НАСЛЕЂЕНОГ ДЕЛА ilPE ДЕОБЕ НАСЛЕДСТВА
(Чл. 149 ЗН)

У Закону о наслеђивању из 1955 г. унет је члан 149. Њиме се 
онемогућава да се у односе санаследника мешају лица која нису 
наследници. Ако санаследник хоће да на наследнике пренесе потпуно 
или делимично свој наследни део и да му ra преда у посед, онда прет- 
ходно мора да тражи деобу наследства, па тек после деобе да од тог 
свог добивеног дела преда своме правном следбенику уступљени му 
део yroBopo.M пре деобе.

Овакав или сличан пропис није постојао ни на једном правно.м 
подручју наже државе пре овога рата. После Ослобођења наша суд- 
ска пракса није ограничавала промет идеалних делова наслеђене имо- 
вине. Ступањем на снагу Закона о наслеђивању у судској пракси по- 
стало је спорно какав је правни смисао овог законског прописа и како 
ra треба примењивати.

На територији једног окружног суда неки срески судови су од- 
бијали да изврше зк преносе идеалних делова права власништва на 
некретнинама санаследника на лице које није наследник, налазећи да 
пре фактички извршене деобе између наследника то није допуштено 
на основу чл. 149 ЗН, без обзира на то што су уговори закључени још 
пре објављивања Закона о наслеђивању.

У жалбама против тих решења о одбијању заступа се гледиште да 
се чл. 149 ЗН не може применити на она уступања наслеђених идеал- 
них делова заоставштина, која су извршена пре ступања на снагу ЗН.

Окружни суд је прву жалбу по то.м питању уважио, пошто се ра- 
дило о преносу наследног дела из оставине окончане правоснажним 
решењем npe сгупања на снагу ЗН, са образложењем да се на та на- 
слеђа не може применити члан 149 ЗН, пошто се према чл. 242 ЗН За- 
кон о наслеђивању примењује само на она наслеђа по који.ма до да- 
на његовог објављивања није донета правоснажна одлука о иаслеђу, 
или наслеђе није споразумом, деобом или на другу начин коначно 
уређено.

”~Исти окружни суд је, међутим, по каснијим жалбама по истом пи- 
тању заузео друго правно становиште, одбијао жалбе и потврђивао 
1-степена решења, налазећи да се чл. 149 ЗН има применити на све 
случајеве уступања, без обзира на то да ли је о наслеђу донета пра- 
воснажна одлука пре или после ступања на снагу Закона о насле- 
ђивању.

Ово своје ново правно стаковиште окружни суд образлаже тнме, 
да Закон о наслеђивању даје наследнопрзвној заједници посебан зна- 
чај и CMaiipa да наследници нису сувласници, већ заједнички власниии 
наслеђене нмовине слично заједничкој нмовини брачних другова. Да- 
ље, налазн да ово ново правно становиште ннје противно чл. 242 ЗН, 
јер чл. 242 говори о прн.менн Закона на на с л е ђ з ,  на наследно-прав- 
не односе, a чл. 149 ЗН инје наследно већ имовинско правни пропис, 
a Закон садржи и друге имовинско-правне прописе као што су прописи 
0 уговору о доживотном излржавању и други. Осим тога, забрана из



чл. 149 ЗН., да се не дозвољава мешање трећих лицз у имовинску за- 
једницу наследника док се имовина не подели, треба да се односи на 
све наследнике који имају неподељену наслеђену имовину, без об- 
зира на то да ли је донето решење у оставинском поступку пре или 
после ступања на снагу ЗН, јер не могу бити два супротна правна ре- 
жима по истом правном проблему.

По изложеном захтеву за заиЈтиту законитости надлежни врховни 
суд је уважио захтев, укинуо како решење среског тако и peuieibe ок- 
ружног суда и предмет вратио П-степеном суду на поновно решавање 
предлога за зк п,ренос права власништва по таквом уговору. Вхровни 
суд налази да се чл. 242 ЗН односи на сва наслеђа по којима до дана 
његовог објављивања није донета правоснажна одлука о наслеђу кли 
наслеђе није споразумном, деобом или на други начнн коначно уређе- 
но. Прописи Закона 6 наслеђивању морају се узети у обзир као це- 
лина, без обзира иа то да ли неки прописн истог Закона имају чисто 
стварноправни илн чисто облигаторно правни карактер. Следствено томе 
чл. 149 ЗН има се примењивати под условима из чл. 242 ЗН, што значи, 
да се пропис чл. 149 ЗН не може применити на она наслеђа у којима 
је ло дана објављивања ЗН донета парвоснажна одлука о наслеђу или 
паслеђе споразумно, десбом илн на други начин коначно уређено.

У дискусији по питању правилне примене чл. 149 ЗН постоји миш- 
љење међу истакнутим правнии.има према ко.ме је смисао чл. 149 ЗН 
тај, да се признањем само тражбеноправног захтева ненаследика пре- 
ма наследнику који му је уступио свој наследни део у иелини илн де- 
лимично онемогући да се наследник меша у оставински поступак и ти- 
ме још више компликује каткад и онако компликовани односи сана- 
следннка. Доношењем правоснажног решења о иаслеђу односи међу 
санаследЈ'ицима су коначно регулисани, тако да се тачно зна колики је 
део сваког санаследника од целе заоставштине. Правоснажношћу ре- 
шења о наслеђу наследници престају бити санаследниии и постају су- 
власницима у одређеним идеалним деловима заоставштине па као и 
остали сувласниии могу своја сувласкичка права да преносе и пре део- 
бе наследства ка Tipehe лица, a не само на санаследнике. Међутим, до 
првоснажности решења о наслеђу, ако наследник пренесе свој наслед- 
ни део на трећа лнца, онда она стичу према наследнику уступиоцу само 
тражбеио право, које обавезује уступиои.а да по правоснажности реше- 
н а о наслеђу (,,по извршеној деоби”) преда том трећем лицу уступ- 
.•венп му део наслеђене му имовине.

Као што се види:
1. за односне среске судове — није важно: а) да ли је уступање 

наслеђеног дела заоставштине оставиоца извршено пре или после сту- 
пања на снагу или објављивања Закона о наслеђивању, и б) да ли се 
ради или не о оној наслеђеној имовнни по којој је до објављивања 
Закона о наслеђивању донета или не правоснажна одлука о наслеђу 
или је наслеђе споразумом, деобом или на други начин коначно уре- 
ђеио. Битко је овде да се по ступању на снагу Законз о наслеђивању 
не могу вршити зк преноси пре него што је деоба међу наследницима 
извршена.

[



2. Према окружном суду — забрана из чл. 149 ЗН има се при- 
менити на све преносе без обзира да ли је оставина окончана правог 
снажним решењем итд. (чл. 242 ЗН) пре или после ступања на снагу 
Закона о наслеђивању. Ово ново правно становиште окружног суда у 
суштини је истоветно са правним становиштем среских судова.

3. По становишту наведеног врхозног суда '— чл. 149 ЗН може 
бити примењен само под условима из чл. 242 истог Закона, јер. у свим 
случајевима наслеђа по којима је до дана објављивања Закона о на- 
слеђивању донета правоснажна одлЈ'ка о наслеђу или је наслеђе спо- 
разумно, деобом или на други начин коначно уређено не могу се при- 
мењивати прописи Закона о наслеђивању према изричитом пропису 
у чл. 242 истог Закона, пошто се прописи Закона о наслеђивању имају 
узети у обзир као целина. Према томе гледишту време закључења уго- 
вора није важно.

4. По мишљењу неких истакнутих правника, — после правоснаж- 
ног решења о наслеђу наследници трестају бити санаследници и п6- 
стају сувласницима у одређеним идеалним деловима наследства и као 
такви могу, као и остали сувласниии да своје идеалне делове noeHoće 
и на треће лице, те се на та уступања не може применити чл. 149 ЗН, 
било да је решење о наслеђивању правоснажно пре или после објав- 
љивања Закона о наслеђивању.

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ИЗЛОЖЕНА ПРАВНА СТАНОВИШТА

Наведено правно становиште среских и окружног суда је неприх- 
ватљиво зато што не воде рачуна о стеченим правима трећих лица.

До ступања на снагу Закона о наслеђивању наследници су моглн 
да слободно располажу својим наследством, макар се оно састојало и 
у са.мо идеалном делу од целе заоставштине умрлог; та трећа лица по- 
стајала су сувласницима са осталим наследницима са делом који им је 
уступио наследник сауговорач и као таква она су могла да траже ра- 
скидање имовинске заједнице. Ови уговори склопљени пре дана објав- 
љивања Закона о наслеђивању или пре ступања на снагу истог нису 
стављени.ван снаге, нити је њихово правно дејство изричито orpa- 
ничено Законом о наслеђивању. Према томе, ограничавање дејства из 
уговора овим правним становиштем чињеницом да ли је деоба наслед- 
ства извршена ил не нема подлоге у прописима Закона о наслеђиван>у.

Налазим да је погрешно и цравно становиште врховног суда, јер 
узима да је за примену чл. 149 ЗН одлучујуће да ли се ради о пре- 
носу оне наслеђене имовине из наследства по коме је до дана објав- 
љивања Закона о наслеђивању донета правоснажна одлука о наслеђу 
или је наслеђе споразумом, деобом или на други начин коначно уре- 
ђено или не. Као што се види ни ово правно становиште не води ра- 
чуна 0 стеченим правима трећих липд на основу правних послова склоп- 
љених пре објављивања или ступања на снагу Закана о наслеђивању 
и који су уговори били пуноважни на основу правних правила приме- 
њивани на те односе до тога времена.
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. Мишљење неких истакнутих правника сматрам погрешним, јер из- 
једначује појам „деоба" из чл. 149 ЗН са појмом правоснажности ре- 
шења 0 наслеђивању, иако та два појма нису иста.

ПОЈАМ ДЕОБЕ ИЗ ЧЛ. 149 ЗН.

Овај појам пстребно је тачно одредити због тога што постоји ми- 
шљење да појам деобе из чл. 149 ЗН треба разумети као стање настало 
правоснажношћу решења о наслеђивању.

Да се под појмом „деоба” у чл. 149 ЗН мора разумети фактичка 
деоба међу санаследницима има основа у самом Закону о наслеђивању.

Пре свега, по чл. 147 ЗН деобу наследства може захтевати сваки 
наследник у свако доба, само не у невреме. Тим прописом се прогла- 
шавају ништавним: а) уговор којим би се наследник одрекао права да 
тражи деоб^, и б) одредба у тестаменту којом се деоба наследника 
забрањује. Разуме се, да се деоба може тражити само онда ако се зна 
колики је тачно удео сваког санаследника. Колики је удео сваког са- 
наследника у наследству утврђује се решењем о наслеђивању, уколико 
нема споразума међу наследницима.

По чл. 148 ЗН до деобе наследниии управљају и располажу наслед- 
ством заједнички. Ако се не сложе о управљању наследством, онда 
суд, на захтев једног од наследника, поставља управитеља који ће за 
све њих управљати наследством, или ће суд одредити сваком наслед- 
нику део наследства којим he он управљати. Јасно је да тек после 
фактичке деобе наследства наследник управља и располаже својим де- 
лом наследства

Још јасније се види из чл. 145 ЗН да се под појмом деоба наслед- 
ства разуме фактичка деоба међу наследници.ма. По том законском 
пропису наследниии солидарно одговарају за дугове оставиочеве, али 
сваки до висине свог наслеђеног дела, без обзира да ли је извршена 
деоба наследства. Да не би било никакве сумње шта се подразумева 
под „наследним делом” Законом је препизирано у тач. 3 ст. 1. чл. 228 
ЗН, где је прописано, да решење суда о наслеђу треба да садржи, ако 
има више наследника, и део у ком учествује у наслеђу сваки наследник. 
По правилу правоснажним решењем суда о наслеђивању окончава се 
оставински поступак за наследннке који су учествовали у њему (чл. 
234 ЗН). Али, наследници могу изв1ршити фактичку деобу наследства 
у т(жу оставинског поступка. У том случају оставински је суд овлаш- 
ћен да у поступку за расправљање заоставштине по споразумном пред- 
логу сви наследника да се изврши међу њима и деоба наследства на 
одређени начин тај споразум о деоби унесе у решење о наслеђивању. 
Баш из овог овлашћења суду несумњиво излази, да се решење о на- 
слеђивању не може сматрати решењем о деоби наследства, ако у ре- 
шењу није унет и евентуални споразум свих наследника о постигнутој 
деоби и начину деобе наследства међу њима.



ПРАВИЛНА ПРИМЕНА ЧЛАНА 149 ЗН.

За правилну примену овог члана потребно је видети да ли се овај 
законски пропис има применити у вези прописа чл. 242 ЗН.

Налазим да је попрешно оно тумачење чл. 242 ЗН. којим се при- 
мена чл. 149 ЗН условљава испуњењем услова из чл. 242 ЗН. Погре- 
шним сматрам стога, што је у чл. 242 ЗН јасно речено да се Закон о 
наслеђивању примењује на сва наслеђа која нису коначно уређена до 
длна објављивања Закона о наслеђивању.

Од правилног схватања шта се подразумева под наслеђем доћиће 
се и до правилне примене чл. 242 ЗН. Појам наслеђе није истоветан 
са појмом наследство.

Под наследством се подразумева оно што неко по Закону или по 
тестаменту ндслеђује из заоставштине умрлог.

По мом мишљењу појам Ј,насле1>е” јединствен је  израз за: заостав- 
штину, наследнике и друга лица заинтересована у оставинском поступ- 
ку као и за права која тим лицимз и насдедницима припадају.. To про- 
изилази из чл. 128 ЗН према коме смрћу некога лица отвара се њего- 
во наслеђе, тј. питање његове заоставштине и питање његових наслед- 
ника (чл. 133 ЗН) и која права из заоставштине припадају наследни- 
цима, легатарима и другим лицима (чл. 173 ЗН). Зато у чл. 128 ЗН 
правилно стоји да се смрћу лица отвара наслеђе. Према томе, пре 
смрти лица нема ни заоставштине ни наследника, ни других за- 
интересованих лица у наследству, те не може бити ни одрицање 
од наслеђа (ст. 1. чл, 140 ЗН). Изузетно је у ст. 2 чл. 140 ЗН признато 
право потомку да се споразумом са својм претком одрекне наследства 
заоставштине у целини или само њеног дела које би му припало после 
смрти претка. Исто тако када се по отварању неко наслеђе коначно 
уреди (чл. 242 ЗН), онда се више не говори о наслеђу, већ о одређе- 
ним наследницима, легатирима и другиЈМ заинтересованим лицима у 
наслеђу. Заоставштина која припада наследницима назива се њиховим 
наследством, па се зато и не говори о деоби наслеђа, већ о деоби на- 
следства (чл. 147 ЗН).

Ако се овако схвати појам наслеђа из чл. 242 ЗН, онда се Закон о 
наслеђивању има применити на заоставштину, на наследнике, легатаре 
н остала заинтересована лии.а којима припадају нека права из заостав- 
штине, једиом речју на наслеђа која нису коначно уређена до дзна 
објављивања Закона о наслеђивању (11 маја 1955). Према томе, пи- 
тање наслеђа се окончава правоснажним решењем или уређењем од- 
носа међу наследнииима. На све остале односе регулисане Законом о 
иаслеђивању имају се применити прописи новог Закона уколико ти 
односи нису регулисани до дана ступзња на снагу Закона о наслеђи- 
вању (10 јула 1955 r.), или уколико у самом Закону ннје другачије 
изрнчито регулис.чно, као на пр. у погледу ваљаности тестамента (чл. 
243 ст. 1. ЗН).

Ако се овако схватн чл. 242 ЗН онда је питање примене чл. 149 
ЗН сасвим упрошћено, јер 6;i се овај закоиски пропис имао примењи- 
ватн од дана ступања на снагу Закона о наслеђивању (чл. 247 ЗН)^
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Према томе би сви преноси маследних делбва пре деобе извршени дб 
закључно 9 јула 1955 г. били правноваљани. На основу тим уговори- 
ма стеченог права трећа лии.а, која су у ту наследничку заједницу 
ступила наместо наследника уступиоца или уз њега, ако се ради само 
о делимичном преносу дела имала би право да траже извршење уго- 
вара о преносу уписа идеалног дела стеченог власништва у зк. као и 
раскидање имовинске заједнице. На ово стечено право трећег лица 
нема никаквог значаја да ли је до дана објављивања Закона о насле- 
ђивању по том наслеђу била донета ПЈравоснажна одлука или је  на- 
слеђе деобом, споразумом или на други начин било коначно уређено, 
или је то све сређено тек после објављивања Закона о наслеђивању. 
Ту се у ствари ради о стеченом праву трећих лица уговором са сана- 
следником. Ни у једном пропису Закона о наслеђивању нема трага о 
томе да бн та права трећих лии.а стечена пре ступања на снагу Закона 
о наслеђива?Бу била ограничена, a стечена права грађана могу бити 
ограничена против њихове воље само изричитим законским прописом.

Ово становиште је у духу са Законом о наслеђивању посматрано у 
иелини. Кроз све њевоге прописе провејава начело да се њима не ме- 
њају већ уређени односи на основу прописа и правних правила који су 
примењивани до његовог oбjaвv'I.ивaњa или ступања на снагу, a да се 
не регулисани односи имају регулисати по новом закону на јединствен 
начин предвиђен у њему. Ако би се чл. 149 ЗН применио сходно на 
чл. 242- ЗН, онда би био повређен тај основни принцип Закона о на̂  
слеђивању, јер би санаследник оних наследства по којима је до дана 
објављивања Закона о наслеђивању донета правоснажна одлука о на- 
слеђивању или је наслеђе споразумом, деобом, или на други начин 
коначно уређени могли свој наследни део потпуно или делимично прс; 
иети на ненаследнике и после више година од ступања на снагу Закона 
о наслеђивању, пошто се на њих, п{>ема погрешном тумачењу чл. 242 
ЗН, не би могао применити Закон о наслеђивању. He видим зашто би 
законодавац дозволио да се после ступања на снагу ЗН омогући тре- 
ћим лици.ма да се путем нових правних основа са санаследником мешају 
у наследничку заједницу. He дозвољавање.ч тог мешања трећим лици- 
ма применом чл. 149 ЗН не би се вређало никакво њихово стечено 
право a сви наследници би били једнако ограничени тим располагањем 
применом чл. ,149 ЗН, уколико се нису користили својил! правом сло- 
бодног преноса наслеђеног дела на ненаследнике и пре извршене деобе 
наследства.

Из ових разлога налазим да се чл. 149 ЗН има примењивати на 
уступање свог наследног дела делимично или у целини на ненаследни- 
ка од сваког санаследника на основу уговора склопљеног после сту- 
пања на снагу ЗН 10 јула 1955 r', без обзира на то да ли је тај на- 
следни део добио правоснажном одлуком о наслеђивању, на основу 
споразума, деобе нли на други начин коначно уређеног наслеђа пре 
ббјављивања Закона о наслеђивању.

На крају, овакво схватање чл. 149 ЗН искључује појам наследнич- 
ке заједниие као да је то неки нови правни институт имовинске зајед- 
нице, па пошто није постојао пре објављивања или ступања на снагу
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Закона 0 наслеђивању да се он не бднОси на раније имбвинске зајед- 
инце санаследника у наследству, које су коначно уређене у смислу чл. 
242 ЗН. Чл. 149 ЗН није установио накакав, нови правни институт на- 
следничке заједнице. Њиме је само он«могућено трећим лицима да пу- 
тем правног посла са наследником уђу у санаследничку имовинску за- 
једницу ма са каквим својим правом, јер они тим уговором могу стећи 
једно одређено тражбено право само пр)€ма своме сауговорачу. Пошто 
наследничка ззједница није правни институт посебне врсте не треба 
је уносити (евидентирати) у земљишњим књигама где оне постоје, јер 
из самог уписа у зк. види се по ком је основу наслеђен, купопркЈдајом, 
поклоном итд.) неко постао власник или сувласник односе некретнине.

Љубоиир Р. Милутиновић

ЗАЈЕДНИЧКА ИМОВИНА ВАНБРАЧНИХ ДРУГОВА

У овом чланку намеравам да дал>е развијем оне правне мисли које 
су изражене у Упутствима Савезног врхоховног суда од 9. Ш, 1954 год. 
Бр. Су: 42/54 и које је изнео у часопису „Правни Живот” бр. 3'55 
Филип Ћосић судија Врховног суда HP Србије у вези са имовинским 
односима странака у ванбрачној заједници и то све са циљем, да 
покушамо наћи правна правила помоћу којих би сигурније могли прићи 
решавању спорова који настају раскидом ванбрачних заједница.

Постојање вонбрачних заједница је чињеница, са којом још дуго 
времена морамо рачунати и ако је то једна протузаконита заједница 
те се њено оснивање и постојање противи добрим обичајима и соци- 
јалистичком моралу.

Нисам водио о томе тачне статистичке податке, но на аснову свог 
дугогодишњег рада на бракоразводним споровима слободно могу рећи, 
да су' или једнл или друга нли обадве странке у барем 50% брако- 
разводних спорова живеле већ током вођења парнице у ванбрачној 
заједници са другим особама. Доста су чести случајеви када брачни 
друг има и дете или деиу у ванбрачној заједници.

Народ ванбрачну заједницу мушкарца и жене назива „дивљим бра- 
ком” који назив такође указује на то, да је овај однос једна удомљена 
ствар упркос свих моралних или законских противљења.

Живот је често пута јачи од правних правила и прописа марала 
те ако постоје законске сметње за склапање брака људи ступају у 
ванбрачне односе, да би нз тај начин обезбедили несметано и трајно 
задовољење првенствено полних потреба, затим и другвх пртреба.

Често пута се ступа у ванбрачну заједницу са особом због које 
се сам брак разводи, но често пута и остављени брачни друга каже: 
— Морао сам се оженити, јер нисам имао никога ко би водио бригу 
о мени, о мом домаћинству, — нли — морала сам се удати да би ме 
неко заједно са децом помогао издржавати.
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Ho било какви да су мотиви сдупања у дивљи брак тај однос и ми 
морамо осудити као незаконит и неморалан, јер то захтева и став 
према браку као законитој заједници мушкарца и жене. Друштво не 
може да^рпи такве ванбрачне заједнице јер би тиме крњнло вредност 
и углед брака као основе друштвене заједнице.

Због таквог става друштва била је ускраћена у прошлости правна 
заштита свих правних захтева који су извирали из односа у ванбрачној 
заједници. Само некако пре рата заузела је судска пракса такво ста- 
новиште да може да постоји заједнички стечена имовина и међу ван- 
брачним друговима. Почела је признавати, наиме, захтеве у вези са 
заједно стеченом имовином од стране ванбрачних другова у том слу- 
чају, ако су то, с обзиром на околности случаја, наложили разлози 
правичности. Ако је за вјреме ванбрачне заједнице настао пораст у 
имовини једног ванбрачног друга у чијем стицању је  са својим радом 
или приходима или пак са својом имовином учествовао и други ван- 
брачни друг судови су одлучивали о захтеву овог ванбрачног друга 
са аналогном применом прописа приватног права о заједници права.

У свом rope означеном Упутству Савезни врховни суд је изрекао 
као начелно сгановиште нашег друштва, да не можемо ускратити 
правну заштиту имовинско. правним захтевима другова из ванбрачне 
заједнице, јер би тиме погодовали израбљивање једног човека по 
другоме.

To је и по мом становишту исправно.
Поставља се сад питање: — На који начин заштити човека од 

ексааоатацвје, у ком обиму пружити заштиту имовинскоправним захте- 
вима ванбрачних другова да би удовољили правди.

На та питања је делимично одговорио Савезни врховни Суд у свом 
Упутству и о томе је писао и Филип Ћосић.

На та питања би волео и ја да одговорим у овом чланку, но мало 
опширније него у горња два извора начина »решења спорова из односа 
ванбрачних другова обухватајући разне варијац.ије имовинских односа 
у ванбрачној заједници које нам је приказала свакодневна пркаса.

По мом становишту да би могли решити претежни део могућнх 
спорова из ових односа потребно је изградити или пак аналогно прн- 
менити таква правила, која би у целости обухватила те спорне односе.

Упутство Савезног врховног суда само делимично омогућава ре- 
шење спорова из ванбрачних заједница.

Да би могли пронаћи генерална правна правила за решење свих, — 
или барем претежног дела — спорова, сматрам да првенствено треба да 
анализирамо сам тај однос мушкарца и жене у ванбрачиој заједници 
у целини, a затим у свом имовинско правном делу.

Какав је тај однос у суштини?
Потпуно је истоветан са односом брачних другова у браку.
Ванбрачни другови намеравају да оснују трајну полну заједницу. 

При TOiM оснива се заједничко до-маћинство, рађају се деца a једнно 
што недостаје — законска форма. Ти односи се са највећим делом 
склапају са намером да се склопи и законити брак.
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колико пута сам већ чуо у тбку расправе: „Чим се разведе овај 
брак венчаћу се са ванбрачним другом” или „Молим вас потврдите 
правомоћност пресуде да би се могао венчати”. Употребљавају се 
речи како сам већ rope навео: „Удала сам се” — „поново сам се оже- 
нио” — и ако је бракоразводни спор у току. Или „Имам већ двоје деце 
са другом женом”.

И те изјаве странака упућују на закључак, да се у тим случа- 
јевима ствара једна трајна заједница. To је установио и Савезни врхов- 
ни суд у свом Упутству када је рекао: „Споразум ванбрачних другова 
да образују заједницу живота и рада сличну браку” итд.

Да ли ти ванбрачни другови склапају неки уговор?
Изричито не, У почетку је важна полна заједница, формира се 

присност у личним односима и ствара се заједничко домаћинство. У 
то домаћинство сваки унесе све што има, да би та заједница била срет- 
нија и задовољнија. Нико не мисли на евентуални коначни обрачун, 
или на неки сразмер у некој евентуалној деоби. Њихова интенција је 
давање један другоме све што имају као у браку и ниједан од ван- 
брачних другова не би HAiao смелости да истиче неку неравноправност 
у било каквом облику ванбрачног односа.

Покушајмо себи претставити ступање у ванбрачни однос једног 
радника и једне раднице који осим своје радне снаге немају ништа. 
Можда жена и.ма по који комад намештаја a и муж нешто мало по- 
кретности. Оснива се заједничко домаћинство. Раде и један и други 
у некој творници. Одмах се приступа већ давно устаљеној расподели 
рада између мушкараца и жене у кући. Жена кува, пере рубље, спрема, 
шије, крпи a муж ради друге послове око куће.

Нису они ни једанпут сели да разговарају о њиховим узајамним 
дужностима ипак сваки врши -свој nocao, јер су те послове овако ра- 
сподељено вршили и њихови преци, на исти начин обављају узајамне 
дужности стотине и стотине њнх у таквим односима, — као и у браку.

Једнако једу, једнако се облаче, нико не мисли на то да пребаци 
другоме да је  његов рад плодоноснији, да други више намирница тро- 
ши. Влада — док су у добрим односима — потпуна хармонија, потпуна 
једнакост.

Из уштеђевине, из њихове зараде купује се који комад намештаја 
све са циљем да буде „наше”. Одгајају се свиње, живина са циљем 
„да нам живот буде лакши и Да будемо задовољнији” . Сваки рзди оно 
што захтева моментана потреба заједничког живота.

Потпуно је исправно установио Савезни врховни суд у свом Упут- 
ству да; „Постојање овакве заједнице живота и |рада може се узети 
само као израз воље ванбрачних другова да у заједници раде на зајед- 
ничку корист”.

Или узмимо два сељака, два пољопривредна радника са минимал- 
иом посебном имовином која се састоји од покретности.

Видимо нсте намере код осннвања ванбрачне заједнице, исти циљ, 
исто држање, исто опхођење једног према другом. И ту се стиче по 
која крава, свиње, можда коњ или комадић земље или која кућица. 
Та стечена имовина је резултат дуготрајног упорног рада и једног и
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другог и настала je на основу замисли да буде „наша”. Ни ту ниЈе 
било говора о томе ко ће шта радити. Сваки је радио што је могао, a 
други од њега ннје ни захтевао више од онога што је могао. Нису 
стављали ни они један другоме примедбу — ”Ти мање радиш, мање 
троши од мене, твој је мањи део од стечене куће”. И ту се узајамно 
испомагало са и.иљем привредног бољнтка њих обоје ,на равноправној 
основи.

Узмимо једног земљорадника са пар јутара земље и једну радницу 
у сељачкој радној задрузи која је у години пре оснивања ванбрачне 
заједнице зарадила једно 8 мц. жита, 10 мц. кукуруза и која је донела 
једну козу и једно прасе, док је он унео у заједницу једног коња и 
једну малу кућу за становање. Унели су ту скромну имовину без про- 
цене, без установљења сразмера вредности унете имовине. Ни они нису 
много говорили о расподели рада и о вредности своје имовине. Можда 
су само мислили: — ,Д зј што имаш, даћу што имам, радкћемо па ћемо 
бити задовољни. И.маћемо породицу, венчаћемо се кад ћу се развести 
од жене или од мужа”. Раде на њиви, тимаре стоку, жена узгаја жи- 
вину да од јаја дрибави новаца за покривање свкодневннх потреба. 
Роди им се дете.

Све околности указују на оснивање трајне заједнице.
Или узмимо да један од њих има нешто имовине ,а други има своју 

радну снагу. — И у тој заједници се једе једнако, ради се једнако и 
стиче се имовина у заједничку корист.

Шта можемо закључити из тих односа?
— Пре него што бн прешао на закључак треба да нагласимо, да 

при просуђивању правне ситуације тих ванбрачних другова треба да 
послгатрамо њихов однос у фази настанка тога односа и у фази када 
још међу њима влада хармонија. Осим тога, циљ нашег расправљања 
је решење н.мовинског дела њиховог односа.

Имамо ли уговор склопљен од стране ових странака у ванбрачној 
заједници?

Горе смо рекли да изричитог уговора нема, но има.мо такво пона- 
шање тих ванбрачних другова, које указује на њихов споразум у вези 
смернице живота и рада a овај споразум је и Савезни врховни суд 
сматрао изразом воље ванбрачних другова да у заједници раде ва за- 
једничку корист.

Ако смо установили, да имамо пред собом једну правну ситуацију 
која указује на споразум странака да у заједнии.и раде на заједничку 
корист, онда само треба пронаћи правну норму, која регулише такве 
споразуме.

— Напомињем, да и онда ако не би на основу конклудентних рад- 
њи странака у ванбрачној заједници установили постојање споразума 
и онда би нам се наметало исто решење.

Право познаје извесне правне ситуације, које личе на неке ти- 
пичне уговоре (quasi contracti) те следствено томе прописи о регули- 
сању тих уговора служе и за регулисање тих ситуација. Другим ре- 
чима, прописи извесних типичних уговора имају се аналогно приме-
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нити код регулисања извесних правних ситуација с обзиром на слич- 
ност њихову.

Но с обзиром на то што је и Савезни врховни суд у свом Упут- 
ству заузео становиште у вези тога да постоји споразум међу ванбрач- 
ним друговима да у зајендици раде на заједничку корист ми у даљем 
излагању треба само да нађемо тај правни пропис који се у најмању 
руку аналогијом може применити на овај споразум.

— Поново истичем, да је Савезни врховни суд постојање овог 
споразума установио у следећима;

„Споразу.м ванбрачким другова да образују заједницу живота и 
рада сличну браку и постојање овакве заједнице живота и рада може 
се узети само као израз ванбрачних другова да у заједници раде на за- 
једничку корист”.

Који су ти прописи који регулишу споразуме — уговоре?
Прописи који регулишу брачне имовинске односе се не могу ана- 

логно применнти, јер би у том случају такве заједнице у сфери имо- 
Бинских односа потпуно изједначавали са брачним- заједницама.

Сагласно са Филипом Ћосићем и ја сам мишљења да би се прописи 
о ортаклуку једино могли применити на тај однос ванбрачних другова 
са извесном корекцијом уз главну сврху регулисања тих односа да не 
буде експлоатације човека по човеку; другим речима да се један од 
ванбрачних другова не обогати на рачун другога.

По мом мишљењу, то је једини узрок због чега пружамо правну 
заштиту имовинским односима ванбрачних другова.

У смислу § 1175. ОГЗ — a уговор о друштву стецивном — или уго- 
вор о ортаклуку је тај консензуални контракт којим се две или више 
особа обвежу, да ће своје чинидбе сједииити да постигну заједничку 
сврху. Чинидбе могу се састојати из телесних и нетелесних ствари, 
нарочито из радња.

Француски Code civil у свом чл. 1832. појам друштва за заједничко 
течење — ортаклука (societe) одређује овако; „Ортачки уговор је та- 
кав уговор са којим се две или више особа спо1разуме у томе да ће 
сјединити неке ствари са циљем да деле евентуалну добит тих ствари.

Према .мађарском приватно.м праву у ортачком уговору чланови 
ортаклука обавезују се, да he ради остварења'^аједничког циља на 
основу самог уговора, нарочито давањем одређеног доприноса сара- 
ђивати. Допринос може да се састоји не само у преносу имовинских 
ствари (улог) него и у другим чинидбама, a нарочито у радњама.

Ако посматрамо само имовинску страну живота партнера у ван- 
брачној ззједници, из њиховог узајамног држања током заједничког 
живота не видимо ли да они имају заједнички циљ; не видимо ли да 
они ради постизавања заједничког циља сједињују своје чинидбе; не 
видимо ли да своју имовину подређују том заједничком циљу; не ви- 
димо ли да они своје радње на равноправној основи усмеравају добро- 
бити њихове заједнице?

И ако они не говоре ништа, знају шта хоће, a знамо и ми, јер чи- 
тав њихов живот очитује њихову заједиичку вољу.
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— Хоће полну заједницу, хоће трајну заједницу живота, у даљем 
плану породицу и све своје снаге подређују том циљу.

У оквиру заједничког циља видимо и циљ за стицањем заједничких 
доба|ра.

Њихове радње, њихово држање кроз живот не указује ли на кон- 
сензуални контракт, да ће све своје чинидбе сјединити да постигну за- 
једничку сврху, — међу осталима и заједнички имовински циљ?

Ако јесте, онда шта је ово друго него ортаклук?
. Ако признајемо ванбрачној заједним.и својство друштва, те ако 

признајемо да и ортачки уговор може да ствара п|равну заједницу, или 
другачије заједнив.у права, онда смо се много приближили решењу на- 
ших проблема из спорова о имовинским односима ванбрачних другова.

Посматрајмо само сједињење чинидаба она два радника без икакве 
имоБине. — Раде у фабрии.и и један и други. Приходи су им једнаки. 
Можда је приход мушкарн.а нешто већи, но жена се нешто више бави 
кућним пословима. Према томе, допринос је једнак a састоји се из сје- 
дињења свих новчаних чинидаба у интересу заједничког — узајамног 
пиља. И у кући поштено сарађују док лепо живе. Током година стиче 
се заједничком уштедом једна комбинована соба и кухињски намештај.

Чија је та имовина?
Савезни врховни суд каже: „Сувласништво ко.је би се оснивало на 

заједничком раду ванбрачних другова у току њихове заједнице изјед- 
начзвало би такву заједницу са браком”.

У настзвку пак наводи: „Који је ванбрачни друг власник ствари о 
томе се суди во правним правилима о стип.ању сво.јине”.

Поема правним правилима грађанског права, како је већ rope на- 
поменуто. и ортачки уговор може да ствара заједницу права било над 
сздањом — сједнњеном, — било над будућом — стеченом — имо- 
вином.

Сједињена новчана средства те двојии.е радних људи су њихова 
ззЈелничка сво1ина без обзира на то дали је њихов однос одобрен за- 
коном или не, На овај начин и оно што је стечено за та заједничка нов- 
чана средства јесте заједничка имовина и то баш заједничко власништво.

Заједница права на стеченој имовини ова два човека је тако зв. 
— communio incidens.

Та њихова заједнии.а права није зато сувласништво над стеченим 
иамештајем, јер смо њихов однос изједначили са брачним односом 
мушкарца и жене — који се уосталом у многоме разликује од овог 
вакбрачног односа по својим далекосежним другим личним и имовин- 
ским послелии.зма —  него зато, што по правним правилима грађан- 
ског права и на овај начин може да настане сувласништво као врста 
појма заједница права.

Сама евентуална чињеница да наруџбенииа или рачун гласи нз јед- 
Hora од њих не мења ништа на интерном односу та два радника које 
веже изричити или на основу конклудентних радњи претпостављени 
уговор 0 ортаклуку. Та околност може да има правног значаја према 
трећим лицима према којима они не иступају као друштво него као 
посебни субјекти права и обавезе.
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y  TOM интерном односу ванбрачних другова никако није приме- 
њивао оно установљење Савезног врховног суда у означеном Упутству: 
„Другом ванбрачном другу може се у одговарајућој мери признати 
само тражбено право за његов удео у стии.ању имовине”.

Којем од њих he припасти својина по овом делу упутства? Оном 
на чије име гласи наруџбеница или оном који је  успео са својим на- 
силним поступком да лиши другога поседа ствари тада када је насту- 
пио лом у њиховим личним односима?

Наруџбеница је могла гласити истовремено и на другога или само 
на другога. Обично је случај одлучио ко he бити номинални носил^ц 
права према продавцу. Могао је и поседа лишени да на тај начин изигра 
другога.

Ако би о праву својине одлучили на основу оваквих критерија, 
тиме би погодовали самовлашће и злу намеру.

Једина правилна одлука може ту да буде с у в л а с н и ш т в о  по- 
дељено на идеалне делове у смислу ортачког уговора.

He би могла бити одлука другачија нити код пољопривердних рад- 
ника, који на сличан начин стичу коња, свиње, живину, пољопривредне 
производе или неку некретнину.

Да видимо сада случај када један од ванбрачних другова улази у 
такав однос са нешто пољопривредних некретнина са нешто мртвог 
пољопривредног инвентара, нешто стоке и улаже своју радну снагу a 
други улаже само своју радну снагу, a ванбрачна заједница је трајала 
дуже времена. У часу прекида ванбрачне заједнице показује се вишак 
имовине и то два коња и једна кућа.

Чини ми се да је Савезни врховни суд своја правш мишљења и 
аргументе за решавање спорова насталих из ванбрачних заједница 
оснивао баш на таквим случајевима.

Ако анализирамо овај случај у смислу правила грађанског права о 
приватно-правном друштву — ортаклуку — онда видимо да су странке 
улагале за постизавање заједничког и,иља допршносе неједнаке вред- 
ности. Један је уложио капитал, као и радну снагу, a други само радну 
снагу.

Поставља се питање чија је стечена имовина?
Правнз правила о ортаклуку су диспозитивне нЗјрави, која долазе до 

примене само онда, ако се чланови ортаклука нису другачије спора- 
зумели.

Код оних радника на основу природе њиховог односа смо устано- 
вили да споразум о стицању није ни могао бити другачији него зајед- 
ничко стицање са правом на равномерно делење стечене имовине која 
претставља њихово сувласништво.

Код ових да ли можемо закључити споразум за заједничко стицање 
са правом на сувласништво стечене имовине на једнаке делове?

Горе смо |рекли да и оваквн ванбрачни другови док су у добрнм 
односнма овако мисле: „Радимо да оно што стичемо буде наше” — И 
Савезни врховни суд каже да и ту морамо закључити израз воље ван- 
брачних другова да у заједници раде на зајединчку корист.
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y  томе ce сви слажемо да из заједничке користи коЈу правила rpa- 
ђанског права називају д о б и т  — и, треба да добију оба ванбрачна 
друга.

Само шта? Колико?
Да ли из садржаја њиховог односа и њиховог живота, из међусоб- 

ног опхођења можемо закључити прећутни споразум о једнакој деоби 
добити — стечене имовине.

Ако јесте, онда нема проблема, јер о уделу странака је одлучио 
споразум, a то је примарни извор права за регулисање њиховог односа.

Ако не можемо установити изричити или прећутни споразум о де- 
оби стечене имовине — добити — онда долазе до примене прописи 
грађанског права о ортаклуку.

Шта је стечена имовина, шта је добит у ортаклуку?
To је у смислу §-а 1192 ОГЗ-а имовина која по одбитку свих тро- 

шкова и претрпљене штете преостане преко имовинског доприноса 
ортака.

Према једној другој дефиницији добитак је онај чиств вишак вред- 
ности који преостане након одбијања имовине ортака од чисте (од дуго- 
ва ослобођене) имовине у часу престанка ортаклука.

Тај добитак се у различитим правним системима дели на различити 
начкн.

Према ОГЗ-у се дели по сразмери приноса у главниии.
Ако један ортак само ради или уз прилагања у главницу улаже и 

свој рад, ако се ортаци не могу погодити, суд треба да одреди део 
добити таквог ортака с обзиром на важност посла, на уложени труд и 
на прибављену корист.

Пјзема нацрту мађарског грађ. законика из 1914 године од добити се 
прво одбија законска камата за капитал појединог ортака, накнада за 
рад оног ортака који је уложио само свој рад у ортаклук, a она имо- 
вина која је после тога преостала, делила се на равне делове међу 
ортацима.

Ако добитка није било, за свој рад ортак није добио ништа.
У нашем правном систему пошто једино рад служи основом за сЛа- 

рање вредности, и у добити тј. у стеченој имовини, странке могу имати 
удела само према сразмери њиховог доприноса у раду.

Рад је онај фактор у стицању имовине, који ствара вредност, па 
према томе рад може да буде основан и за делење добити.

Треба, према томе, проценити сразмер доприноса странака за сти- 
цање у раду, те по тој сразмери делити стечену имовину.

Ако смо заузели такво становиште, онда како тумачити следеће 
Упутство Савезног врховног суда;

„Један ванбрачни друг може тражити вредност свога рада уложе- 
ног у пословима домаћинства и привредног газдинства другог, ако је 
тим радом приновљено и унапређено имање другог ванбрачног друга 
и у сразмери у којој је својим радом допринео да настане ова корист’\

Прво, по мом мишљењу, ,речи приновљено и унапређено имање дру- 
ror ванбрачног друга треба тако тумачити, да је као резултат заједнич- 
Kor рада повећана вредност посебне имовине ванбрачног друга, a то
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опет значи да се у часу престднка заједнице појављује добит. Ако је 
то тако, онда други ванбрачни друг може да тражи не вредност свога 
уложеног рада, него свој део у добити на основу сразмере вредности 
рада OBor ванбрачног друга према вредности рада другог ванбрачног 
друга.

Ако овај део Упутства не би тако схватили, дошли би у безизлазну 
ситуацију, на пример онда, ако би један брачни друг улагао свој рад 
у послове домаћинства и привредног газдинства другог кроз 10 година, 
a имање овог би било унапређено само са једним коњем или новим 
кровом на штали у вредности од 50.000.—  дин,

Уложени рад у газдинство кроз 10 година вреди рецимо 72.000.- - 
дин. годишње — укупно 720.000.— дин.

Исто толико вреди рад и другог ванбрачног друга.
Колико онда заједничког живота лишени ванбрачни друг може да 

тражи на и.ме вредности свога рада, за који рад, за које извршено 
време ?

Ако прихватамо становеште да се имовински односи ванбрачних 
другова имају расправљати према rope изложеним правилима по орта- 
к.дуку онда је једноставно |решење и правног захтева оног ванбрачног 
друга који је унео у заједницу знатну количину потрошних ствари.

Ако има добити (стечена је заједничка имовина, повећана је вред- 
ност посебне имовине једног ванбрачног друга) тај ванбрачни друг 
ко.ји је унео знатну количину потрошних ствари може тражити повра- 
ћај вредности тих ствари, a као нема лобити са вредношћу тих 
потрошних ствари се има поступити као са губитком, који се има 
делити у оној сразмери у којој би странке учествовале у добити, да 
је Tora било.

На пример, неко улази у ванбрачну заједницу са 5 јут. земље, са 
кућом, са потребним живим к мртвим инвентаром п са својо.ч радном 
снагом у укупној вредности од милион динара. Други улази са 25 ми. 
жита, 25 мц. кукуруза у вредности од 150.000.— дин. и са својом 
ра^ом снагом. Живе 5 година, раде на имању власника пољопривред- 
Hor газдинства. Потроши се жито и кукуруз. Кад се |разиђу очувана је 
имовина ачасника поседа и имају 25 мц, жита и 25 мц. кукуруза.

Има да се врати свакоме његова имовина.
Врховни суд овде сматра да треба одбити оно што је у заједници 

утрошено за његово издржавање, но по мом становишту би то било 
нсправилно, јер је тај брачни друг са својом радном снагом барем то- 
лико допринео продукцији колико му је требало за његово издржавање.

Лко је очувано газдинство брачног друга у и.елости, само је неста- 
ло 25 мц. жита и 25 мц. кукуруза, на крају 5 годишњег заједничког 
живота, онда је то губитак њиховог ортаклука, што имају да снашају 
у оној сразмери по којој би делили добитак. Удео у добити пак се изра- 
чунава на основу сраз.мерне вредности рада ванбрачних другова.

Овде напомињем да у смислу чл. 10 ОЗБ-а ми у суштини и имовин- 
ски однос брачних другова решавамо на основу правила о ортаклуку, 
jep брачни друг има право на удео у заједничкој имовини сразмерно 
своме доприносу у оном раду који је служио основом за стицање.
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Заједничка имовина брачних другова је у ствари добит, резултат 
њиховог заједничког рада, те се иста дели према вредности рада брач- 
них другова.

Оваква сличност имовинских односа брачних другова са имовин- 
ским односима ванбрачних другова је у складу са правном науком о 
ортаклуку, која и уговор о ортаклуку и брачни уговор са својим имо- 
винско-правним последица.ма сматра тзв. организаи.ионим уговорима.

На крају својих излагања само још толико да и ја сматрам irpa- 
вичним давање примене накнаде ванбрачном другу за пажртвовано зала- 
гање према Упутству Савезног врховног суда и у оном случају ако 
није увећаиа имовина другог ванбрачног друга, но чини ми се да смо 
гиме погодовали ванбрачну жену према брачнај, којој се у случају 
развода брака у недостатку заједничке имовине не може досудити 
примерена накнада.

Др. Барат Карло

ЈЕДАН СЛУЧАЈ НАКНАДЕ ШТЕТЕ

Тужилац је поднео тужбу за накнаду штете са разлога, што му је 
тужени продао коња који је био болестан и који је, недељу дана по 
куповини, угинуо.

Тужени је у одговору на тужбу истицао да тужилац нема активну 
легитимацнју, будући да je он — тужени — коња у питању продао 
сведоку Јовану Ђорђевићу и да, према то.ме, са туженим није у уго- 
ворном односу.

Првостепени сул је прво одбио тужиоца од тражења али је, потом 
(ка поновном суђењу), тужбено тражење делимично усвојио.

По жалби туженога, окружни суд је преиначио првостепену пре- 
суду и тужиоца је одбио од тражења, нашавши да тужилац није у делу 
и да стога нема активну легктимацију.

По усвојеном захтеву за заштиту законитости, републички врховни 
суд је укинуо пресуду окружнога суда и позвао је окружни суд да 
поново по жалби туженога, одлучи.

Врховнн суд је дао ове (поглавито) разлоге; „ . . . и  да је тачно да 
је уговор о куповини коња закључио сведок Јован Ђорђевић па се 
3/тврди накнадно да је он био само посредник, a пошто је спор ре- 
таван као спор за накпаду штете, оштећени нма право да тражи нак- 
каду штете непосредно од лип.а које је за штету одговорно, ако иначе 
посредник за себе ништа не тражи, нити придржава какво право. У 
правним пословима промета добара има и таквих посредништава када 
једна уговарајућа страна не може да зна за другу a да ипак између 
ових буде заснован правни однос с тим што у погледу испуњења уго- 
вора или одоговорности за накнаду штете свака страна може према дру- 
гој страни да користи све приговоре које би могла користити према 
посреднику. У овом случају је утолико пре јасан однос између ту- 
жиоца и туженика, јер је утврђено да је тужени при коначној исплати 
цене и сззнао да је купац његовог коња тужилац, a није се ничим ог-
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радио од заснивања однрса према тужиои.у. Па и да се оградио, ако 
та ограда не би имала ства:рнијих ргзлога са каквим правним дејством, 
и онда би се при оваквом стииању околности имало бар сматрати да је 
Јован Ђорђевић цедирао свој однос тужиоцу тј. цедирао према туже- 
нику својз права и обавезе па и право да тражи накнаду штете од ту- 
женика, за коју би иначе сам био одговоран тужиоцу”.

Окрз'жни суд је затим нашао да је тужилац активно легитимисан; 
пресуду првостепеног суда је преиначио утолико, што је половину 
вредности зтинулога коња досудио тужиоиу'.

Разлози са којих је окружни суд тЈ^жиоцу дао баш половину — у 
овом чланку мене не интересују, будући да то питање не претставља 
неки проблем.

Чињенично стање овога спора, кратко претстављено, је ово: ту- 
жилац је замолио сведока Јована Ђорђевића да за њега купи коња од 
т\'женога, пошто тужени неће свогз коња да прода тужиоиу.

Тужилац је дзо сведоку Ђорђевићу купо-продајну цену коња, и 
сведок је купио од туженога коња, рекавши туженоме да за себе ку- 
пује коња.

Сведок је одмах туженом дао нзвесну суму наиме капаре, a оста- 
так цене требало је да исплати истога дана, увече, када ће тужени 
купцу — сведоку да преда коња.

Увече је купац — сведок Ђорђевић дошао код туженога са тужио- 
цем и његовим (тужиочевим) снном, дао је туженом остатак цене за 
коња, a тужени је, опет, предао купцу — сведоку коња.

Коња је потом.одвео кући син тужиочев и том је приликом купац 
— сведок Ђорђевнћ рекао туженом да је коља, уствари, купио тужи- 
лац, a тужени на ту изјаву купца — сведока ннје ништа одговорио.

Код сваквог чињеничног стања, пнтање се поставља: ко је одгово- 
ран за штету за угинулог коња? Да ли je одговоран тужени или купац 
- -  сведок Ђорђевић?

Пре свега, овде треба истаћи да купац — сведок Ђорђевић није 
био посредник у овој правној ствари. Он није посредовао између тужио- 
iia и туженога. Jep, посредник је лиие које посредује да се закључци 
неки правпи посао између уговорачких страна, при коме уговарању 
посредник не учествује правно већ чисто технички. Другим речима, 
функција посредника је да припреми сагласност воља уговорача, да 
изазове сагласност воља лица која желе да закључе неки уговор.

Правно, посредник је треће лиие у уговору, није уговарачка страна.
Уговор закључен између тужиоца и купаца — сведока је уговор о 

раду, ближе речено, уговор о делу. Тужилаи је захтевао од купца — 
сведока да му купи одређенога коња, по себи се разуме да тај коњ 
буде здрав и да располаже другим позитивнми квалитетима.

Купац — сведок тога се прихватио. Он је пристао да тужиоцу на- 
бави таквог и таквог коња. Купац — сведок је и конклудентном рад- 
њом — пријемом новца за набавку коња— потврдио да је закључио са 
тужиоцем уговор о набавц,и коња, одређених услова, и по том уговору 
морао је да поступи.
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Уколико је, пак, купац — сведок својом радњом односно својим 
пасивним држањем нанео штету тужиоцу — одговара тужиоцу за ште- 
ту из уговорног односа.

Овде није значајно — да ли се купац — сведок примио овога по- 
сла (дела) са наградом или без награде. И у једном и у другом слу- 
чају, дужан је да обави посао како је уговорио.

Купац — сведок набавио је тужиоцу болесног коња, што има да се 
пркпише његовом нехату или крајњој небрижљивости. Његовом ставу 
има једино да се припише што је дошло до оштећења тужиоца — па да 
јг и била скривена мана, будући да је таквог коња купац — сведок 
набавио тужиоцу.

Тужилац није примио оно на шта је имао право по уговору.
Према томе, a no моме мишљењу тужилац је био једино овлашћен 

да тужи купца — сведока, a ово је лице у законској могућности да по- 
зове у заштиту туженога и, уколико се овај не би одазвао позиву, 
купац — сведок, ако би спор изгубио са тужиоцем, могао би са успе- 
хом водити спор противу туженога.

Штету је купац — сведок нанео тужиоцу, a тужени је, пак, оште- 
тио купца — сведока.

Узећу и посматраћу, сзда, овај проблем кроз следеће правне си- 
туације, не би ли тако нашао сигуран одговор на спорно питање.

Ако је купаи. — сведок набавио коња од туженог путем поклона, 
или за мању цену него што је тужилац очекивао, и да све то купац 
— сведок није рекао тужиоцу, шта ће бити ако би коњ угинуо и то 
не кривии.ом тужиоца или случајно? Боље речено — кога ће тужилац 
да тужи за накнаду штете: продавца или купца — сведока?

Ака би , по схватању врховног суда тужилац могао једино да тужи 
продавца (туженог), од продавца не би могао ништа да добије, јер је 
продавац купцу — сведоку коња поклонио. И у другом случају, уко- 
лико би тужилац тужио продавца, могао би у крајњем случају да до- 
бије од продавцз оно што је продавац примио од купца — сведока.

Јер, обрнуто, да је та правна транзакција испала добро тј. да коњ 
одговара погодби између тужиоца и купца — сведока, тужилац не би 
Morao да тражи од купца — сведока да му врати 70.000 динара (ако је 
то иена коња), иако је купаи. — сведок добио коња на поклон односно 
не би могао да тражи од купца — сведока ону разлику до 70.000 динара, 
зато што је купац — сведок коња добио јефтиније него што је тужилац 
очекивао.

Све ово са простога разлога, што је купаи, за својих 70.000 динара 
добио контра вредност — коња који вреди 70.000 динара, a после и 
зато, што је купац — сведок, захва.л>ујући својој умешности, личним 
својстви.ма, повољније прошао при куповини коЉа, него што се надао.

Узмимо и трећи случај. Узми.мо да купац — сведок (не знајући) 
је купио коња од лица које је имало лажну личну карту и лажан сточни 
пасош. Уз.мимо још да је то .чице после нестало из места где је  кон> 
био продат.
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y  случају угинућа коња, не опет КЈривицом гужиоца и да није по 
среди случај — кога ће овај да тужи када лице, које (продавац) је 
показало исправе — није познато уопште у месту, будући да су му 
исправе лажне.

Услед ових немогућих ситуација по тужиоца, тужилац има да ту- 
жи купда — сведока, a овај, после, нека расправи свој уговорни однос 
са продавцем. Jep, тужилац не би могао у случају неуспеха у парници 
са цродавцем односно у случају делимичног успеха у спору са њим 
(како сам напред показао) да се, сада, поново окрене, у новом спору, 
против купца — сведока.

Првим спором противу продавца, тужилац се изјаснко да му је 
штету нанео продавац и нико више. И ако је то гледиште прихватио и 
суд — да је тужиоцу продавац нанео штету — онда купац — сведок 
испада из сваке даље обавезе. Закључно, тужилац не би могао да тужи 
више купца — сведока и тако би остао стварно оштећен, у случаје- 
вима rope наведеним.

Напротив, када би се улога туженога дала купцу — сведоку, овакве 
штетне коследице не би никада снашле тужиоца, јер би сведок — 
купац увек морао бити осуђен, ако је коњ угинуо због болести коју 
није запазио из небрижења или из незнања или, чак, из немогућности 
да се болест примети за време инкубације.

Да ли ће доћи до наплате захтеване a досуђене суме — то је питање 
извршења у једном и у другом случају.

На крају узмимо и један конструисан али могућ случај.
Ако је законом одобрено неком лицу (нарочито правном) да про- 

да изесне ствари и то само одређеном купцу н, ако је законом даље 
предвиђено да то дурго лице (купац) купљене ствари може свакоме 
продати — коме ће ово последње лице (прави купац) да се обрати, 
преко суда, за штету због мане на ствари.

Уговорни однос између продавца и крајњег купи.а забрањен је 
законом (као што сам узео у примеру) и последице, где долази и 
право на накнаду штете из таквог уговора — дели судбину уговора тј. 
не ужива судску заштиту.

Да ли се, према изложеноме, може толерирати да крајњи купац 
трпи штету, иако ништа није учинио противно законским наређењима?

Ако се анализирају стари прогшси из бившег прађанског законика 
о „најму”, видеће се да гледиште врховног суда не одговара важећим 
правним правилима грађанске области нити одговара правичности. Схва- 
тањем врховног суда купац би, у многим случајевима, остао оштећен 
и без судске заштите — без накнаде од штетника.

Душан П. Мишић

ЖАЛСА ИЛИ ПРОТИВЉЕЊЕ ПРОТИВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРЕДБЕ

Употреба прнвремене наредбе као правног средства радн заштите 
и обезбеђења права парничних странака у поступку, у последње вре- 
ме је врло честа појзва у нашој пракси.
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Сматрамо да би било бд интереса продискутбвати 6 правним леко- 
вима противу решења о дозволи привремене наредбе, a наиме о жалби 
и противљењу. Има ли какве разлике у правном значају, о употреби 
и дејству ова два правна средства? Дали искључују један другог 
или не?

Изгледа постоји дубока разлика у правном схватању о природи и 
правном значају ова два правна лека, у колико се противљење може 
у стЈКЈГом смислу и назвати као правни лек.

Примера ради навешћемо решење Окружног суда у К. бр. Гж. — 
1016/55 од 19 августа 1955 године које гласи: „Поводом жалбе про- 
тивника Завода за социјално осигурање НО Среза Орашачког списи 
привремене наредбе странке у опасности Албиније уд. Стефановић из 
Аранђеловца протнву противника враћају се Среском суду у А. на 
поступак и одлуку, те се жалба противника на дозволу привремене 
наредбе од 12 азгуста 1955 год. бр. Г-987/55 Среског судз у А. има 
сматрати противљење на ову одлуку”. Оваква одлука донета је са 
разлога:

„У смислу правних правила извршног поступка противник пред- 
лагача може противу дозволе привремене наредбе поднети противл>ење 
ако противнику није била дата могућност да се изјасни о предлогу 
за дозЕОлу привремене наредбе.

Према, овоме, како противнику у овом случају није била дата мо- 
гућност да се изјасни о предлогу предлагача за дозволу привремене 
наредбе, овај поднесак противника првостепени суд је погрешно схва- 
тио као жалбу на решење, већ је требао схватити као противл>ење у 
смислу правних правила извршног поступка, у ком би случају прво- 
степени суд, по одржаној |расправи одлј ч̂ио да ли је привремена на- 
редба допуштена и умесна, као и да ли се иста има потврдити, преи- 
'начити или укинути”.

Мишљења смо да наведено решење Окружног суда у К. није пра- 
вилно, нити је засновано на правним правилима извршног поступка.

Према изричном пропису правног правила извршног поступка са- 
држаном у § 346 и. п. предвиђено је да: „противник П|редлагача може 
против дозвољене прив{>емене наредбе поднети противљење, осим ако 
му је пре доношења привремене наредбе била дата могућност да се 
изјасни о предлогу за дозволу привремене на{>едбе”. Дакле, ако про- 
тивник није преслушан пре издавања ipemeita о дозволи привремене 
наредбе онда, само у том случају, противник може изјавити против- 
љење, док у случају ако је био саслушан, тада неби имао право да 
употреби ово правно средство. Ово са разлога што је већ био у мо- 
гућности да приликом свога саслушања nj>e доношења привремене на- 
редбе изнесе све приговоре, које би имао противу доношења ис^е, 
које би првостепени суд ценио, па би поново изношење тих истих 
приговора приликом улагања противљења било сувишно, пошто је суд 
већ иенио те приговоре и заузео негативан став према истима.

Међутим, општи правни лек у поступку извршења и сбезбеђеља 
јесте жалба, којо.м се може побијати решење о дозволи привремене 
наредбе како са разлога формално правне, тако и са разлога матер-
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ријално правне природе, дбк пригбво|ри против привремене наредбе, 
као правни лек, у погледу разлога са којим се могу подићи у свему 
одговарају жалби. Дакле, приговорима се може нападати решење о 
дозволи привремене наредбе како у погледу допустивости и основано- 
сти привремене наредбе, тако и у погледу њеног облика и обима, од- 
посно са било којих разлога на закону заснованих. Жалба се може' 
у сваком случају изјавити било да је противник саслушан пре изда- 
Еања привремене наредбе или неЛ

Према изложеном у колинк) противник не би био преслушан пре но 
што је донето решење о дозволи привремене наредбе њему стоје на 
расположењу два правна средства и то жалба и противл>ење, али 
може истовремено употребити оба правна средства.-

Да су жалба и противљење два сасвим одвојена правна средства 
и да се не може изјављена жалба сматрати као противљење види се 
из самог текста односног правног правила извршног поступка rope 
цитираног у коме стоји, да се противл.ење може поднети у случају 
ако није противник преслушан, што значи да се може и жалба под- 
нети, јер ни један пропис извршног поступка не искључује у томе 
случају употребу жалбе. Основно је пак иачело поступка да је жалба 
на решење увек дозвољена против сваког решења уколико изрично 
није забрањена.

Противљење није исто што и жалба у погледу надлежности за до- 
ношење одлуке по истима, пошто о противљењу одлучује првосте- 
пени суд накои одржане усмене расправе, држећи се начела парнич- 
ног поступка, док о жалби одлучује виши суд као другостепени. У 
случају пак када је нзјављена жалба може се дозволити одлагање из- 
вршења привремене наредбе.

Са изложеног не би смо се сложили са правним схватањем Окруж- 
Hor суда у К. који је одбио да мериторно решава по изјапљеној жал- 
би од противника предлагача, враћајући све списе Среском суду у А. 
да овај по истој одлучи сматрајући је као протишвење. Мишљења смо 
да се жалба не може сматрати за нешто друго, већ се по истој мора 
донети од стране вишег суда мериторна одлука, a на име да ли се 
жалба уважава или не. Изузев што је другостепени суд овлашћен да 
поводом жалбе укине побијану одлуку у колико је захватају разлози 
ништавности о којнма је суд дужан да води рачуна по службеној ду- 
жности односно у колико постоје битне повреде одредаба поступка. 
стоје битне повреде одредаба поступка.

Како жалба и противљење немају ништа заједничко већ су то два 
посебна правна лека, то Окружни суд у К. није био овлашћен да под- 
нету жалбу враћа првостепеном суду са примедбама да је овај третира 
као противљење, с обзиром да је противник могао да поднесе против- 
љење, да је то хтео, a у конкретном случају могао је  да поднесе како

)̂’ Др. Б. Благојевић: Систем извршног поступка, Београд, 1938 г. стр. 290. 
-) Др. Ееуген Мај.хснер: Закон о пзвршен.у ii обезбеђењу, Издање Геце Кона, 

Београд, 1938 r. стр. 683.
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жалбу тако и противљење, са разлога што није био цреслушан пре 
доношења решења о издавању привремене наредбе. Окружни суд не 
може да лишава странку њеног права на жалбу, нити пак да њену 
жалбу третира, као да то није жалба и ако је то јасно означено, има- 
јући у зиду да је странка у поступку у праву да бира које he правно 
средство употребити ради заштите свога права и nHiepeca.

Борисав В. Радовановић

О ПОВРАЋАЈУ ВИШЕ ИСПЛАЋЕНИХ ПЛАТА ИЗ ДОБИТИ

Радници и службеници привредних организација, поред редовних 
плата, које се обрачунавају по времену односно по учинку на основу 
тарифног правилника, имају и плате из добити привредне организације. 
Укупан износ њиховнх плата утврђује се по прописима Уредбе о пла- 
тама радника и службеника привредних организација, и Уредбе о ра- 
сподели укупног прихода привредних организан.ија и на основу тариф- 
них правилника, који предвиђају услове и начин обрачунавања и испла- 
ћивања плата у опште па и плата из добити.

Раније су се плате из добити делиле као вишак фонда плата, тек 
по завршетку године, после одбреног завршног рачуна и коначно утвр- 
ђеног укупног прихода привредне организаи.ије и вишка фонда плата. 
Сада се плате из добити испдаћују привремено у току године на основу 
привремено утврђеног укупног прихода привредне организап.ије, a 
коначно обрачунаван.е плата из добити врши се на крају године за- 
јелно са коначни.м утврђивањем и расподелом укупног прихода при- 
врелне организације.

Ово привремено исплаћивање плата из добити у току године ствара 
забуну и неразликовање привременог исплаћивања плате из добити 
од редовних плата односно од аконтација редовних плата.

Код обрачунавања и исплаћивања плата из добити чеСто долази до 
грешака и до исплаћивања већих износа него што радницима и слу- 
жбеницима привредних организација припада односно више него што 
се може исплатити; долази до тзв. „пробијања платног фонда” a затии 
до тражења повраћаја више исплаћених износа. До грешака при испла- 
ћивању плата из добити може доћи било због неправилног утврђивања 
прихода привредне организације, било због неравномерног постизања 
успеха у раду и добијању прихода у току године, било због измене 
процента, која би измена настала применом савезних прописа.

Радници и службеници привредних организадија нерадо враћају 
више примљене плате због тога што су их обично потрошили и због 
Tora што сматрају да су то плате и да су их зарадили као и да ничим 
нису допрннели да дође до ових наводно неправилних исплата. Због 
тога се привредне организације, којима нису одобрени више исплаћени 
износи, о^раћају радним судовима тражећи да се радници и службе- 
ници обавежу на враћање више примљених износа. Ово је редован 
случај ако се радници и службенив.и више не налазе у радном односу 
код прив:редне организације.
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y  овим споровима, у судској пракси појављују се нека спорна 
питања. Тако на пример:

1. Спорно је да ли радници и службении.и имају право на плату из 
добити или то право припада привредној организацији као целини;

2. Спорно је питање да ли је ово привремено исплаћивање плата 
из добити аконтација плата из добити и да ли је та исплата коначна, 
деф™итивна или је условна, зависна од коначног обрачуна;

3. Спорно је  да ли треба да врате плате из добити радниви који су 
радили у једном обрачунском периоду у току године и у том обрачун- 
ском периоду привредна организација је остварила износ за плате из 
добити, па су ти радници и службеници напустили привредну органи- 
зацију, која у другој половини године не са.мо да није остварила 
износе за плате из добити, већ није остварила ни средства за исплату 
редовних плата; итд.

Код решавања ових спорних питања треба имати, у виду да постоје 
извесне сличности али и извесне разлике измефу редовних плата и плата 
из добити. Суштинске разлике између редовних плата и плата из до- 
бити нема, јер су и једно и друго плате радника и службеника при- 
вредних организаиија као што им и сам назив гласи. Међутим, разлика 
ипак постоји и та разлика је важна када се постави питање врцћања 
више примљених плата из добити.

Разлика је у томе што је висина редовних плата по правилу унапред 
позната, док је  висина плата из добити _ унапред непозната. Затим 
исплата редовних плата је сигурна и то IOÔ  q ако предузеће није по- 
словало са губитком или има резервни -фонд, па и када послује са 
губитком исплата ће се извршити са GO®',) на терет народног одбора. 
a плате из добнти условљене су постизањем успеха у раду привредне 
организације и остваривањем добити односно износа за плате из 
добити.

He може се одржати становиште да радници немају права на плате 
из добити већ да то право припада привредној организацији, јер се 
у чл. 61 ст. 2 Уредбе изричито каже: „Раднив.и имају у току године 
право на тај део плата .. . Али плате из добити не остварује или 
боље зарађује лично сваки радник и службеник за себе, као што 
зарађује своју редовну или боље рећи сталну плату, већ раднику и 
службенику припада право на плату из добити само онда ако је при- 
вредна организаи.ија као целина остварила износ за плате из добити по 
законским прописима. To се проверава и обрачунава у току године 
шестомесечно, тромесечно па и сваког месеца уколико је рачунска 
служба у могућности да то утврди и уколико се установи да постоји 
добити иста онаква као што је и аконтација редовних плата. Ова при- 
привременн износи по тарифном правнлнику.

Привремено исплаћивање плата из добити је аконтација плата из 
добити иста онаква као што је и аконтација редовних плата. Ова при- 
времена исплата плата из добити је коначна као што је коначна 
исплата аконтације редовних плата a оно „привремено” односи се на 
внсину плата из добити. He би се могло узети да је привремена исплата 
плата нз добити нека позајмица или да није дефинитивна. Право рад-
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ника на плату из добити у току године оснива се на оствареном износу 
добити за плате привредне организације и на стажу од 6 месеци у тој 
привредној организацији. Ако тај износ за плате из добитц није оства- 
рен радник је погрешно примио извесну суму новца без обзира како 
је дошло и због чега је дошло до погрешне исплате, ако у наредној 
години није остварен износ за плате из д'обити и ако је радник напу- 
стио привредну организацију, он је дужаи да примљени износ врати, 
jep је примио нешто нашта нема право. Уколико су радници у току 
године примили мање плате из добити за плате они ће примити разлику 
на крају године после коначног обрачуна и утврђивања плата из до- 
биЈи у смислу чл. 62 Уредбе.

Ако радник и службеник привредне организације нема право на 
плату из добити по коначном обрачуну a добити је било, јер не испу- 
њава услове нз чл. 62 Уредбе он неће вратити оно што је примио у 
току године у смислу чл. 61 Уредбе. До повраћаја примљених плата 
из добити долази само онда ако је прекорачен износ за плате из добити 
и то са.мо до повраћаја разлике која се односи на прексрачени износ.

He би се могло усвојити становиште да радници који су на пример 
радили само у првој половини године не -вреба да врате примљене плате 
из добити и ако је по коначном обрачуну утврђено да је прекорачен 
•износ за плате из добити, због тога што је у другој половини године 
слаб успех у раду привредне организације зашта нису одговорки ови 
радници јер у другој половини године нису радили. Ово због тога што 
се у привредној организаиији не врши коначан обрачун полугодишње 
већ само годишње и тек тада се дефинитивно утврђује колики је износ 
за плате из добити привредне организације a плате из добити које 
се привремено исплаћују у току године у погледу висине износа зависе 
од коначног обрачуна. Као што радници и службеници који напусте 
предузеће у току године имају право на плате из добити по коначном 
обрачуну на крају године, ако су били у предузећу 6 односно 9 ме- 
сецп у току године у смислу чл. 62 Уредбе, иако нису радили 3 од- 
носно 6 месеци- они имају дужност да врате део својих плата из до- 
бити по коначном обрачуну на крају године, без обзира што је можда 
у једном делу године када су они радили и примали аконтацију плата 
из добитн, предузеће остварило већи успех у раду односно подељени 
износ за плате из- добити. Ово због тога што шривредна организација 
постојн као личност и има лословну годину те радници и службеници 
који су у њој радили извесно време у току године па су је напустили 
пре завршетка године, одговарају и користе ситуацију те организације 
каква је била у току целе године и каква је  била у тој години по- 
казује се на крају године завршним рачуном и одоб'реним билансом, 
као што и нови раднии.и и службениил који у току године примају 
ситуацију привредне организагије онакву каква је била у моменту 
њиховог упошљавања и користе је и одговарају за њу према њеном 
стању на крају године за и.елу ту годину у смислу законских прописа 
и тар.ифних правилника.

Војислав Вулићевић
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СУБОТИЧКИ САСТАНАК ПРЕТСЕДНИКА РАДНИХ ОДБОРА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА АПВ

2 јуна 1957 године одржан је у Суботици, на Палићу, заједничкп 
састанак чланова Управног одбора Адвокатске коморе за АПВ и прет- 
седника-претставника Радних одбора. Овај састанак је био од нарочите 
важности, Jep се на њему имала да расправљају врло важна питања, као 
примена Закона о адвокатури, нови Уговор о соц. осигурању адвоката, 
будућа организациона форма и рад Радних одбора.

На састанку су били заступљени скоро сви Радни одбори, и то: 
Алибунар (Бурдулић Миша), Бач. Топола (Клинко Стеван), Бела Црква 
(Живковић Бранислав), Вршац (Попов Милан), Зрењанин (Николић 
Милош), Кикинда (Вртипрашки Радован), Ковачица (Селеа Јован), 
Н. Бечеј (Златар Јеремија), Нови Сад (Милић Станимир), Оџаци (Бор- 
јановић Л1ирко), Панчево (др. Стојшпћ Глиша), Сента (др. Нннчић 
Милош), Сомбор (др. Поповић Коста), Суботнца (Кунтић Алба), Ст. 
Пазова (Радовић Сретен), Ст. Митровица (Кузмановић Емил), Шид 
(Бешлић Зоран), Бечеј (Дудварски Коста) и Врбас (Павићевић Бла- 
жо). Поред службених претставника Радних одбора рад састанка су 
прагилн многн адвокати из Суботиие п других места Војводнне.

Значај овог састанка подвучен је н присуством секретара за право- 
судну управу АПВ друга Крџалић Стевана. Осим друга Крџалића са- 
станку čy присуствовали и: Матијашевић Жарко, јавни правобранилац 
АПВ, Вуковић Иван ,претседник Окружног суда у Суботици, Стнпић 
Кодоман, претседник Окр. привр. суда Суботниа, Ковачевић Сима, на- 
челник секрет. за прав. упр. АПВ, Белић Владислав, окружни јавни ту- 
жилац, Белић Јулка, претседник Среског суда у Суботици др. Матковић 
Јосип, срески јавни правобракилац из Суботиие.

По први пут су оваквом састанку били присутни и званични деле- 
гатн наших адвокатских приправника, и то Новаковић Оливер и Гојко- 
Бић М. из HoBor Сада, Васић Ромулус нз Беле Цркве и Брајков Јоснп 
из Суботице.

У заказано време тј. у 9.30 претседннк Управног одбора Адвокат- 
ске коморе за АПВ Ботић Милорад отворио је овај састанак поздра- 
вивши све госте, претставнике Радних одбора, адв. приправнике, адво- 
кате из разних места који су овом састанку присутни, утврдивши да се 
од стране органа Коморе на састанку налазе; Ботић Милорад, Перић 
Бранко, зам. претседника, Царић Олга, Хаџи Коста, др. Перваз Никола, 
Шарчевић Андрија, чланови Управног одбора, др. Иванчевић Милан, 
претседник Нздзорног одбора, Милић Станимир, дисц. тужилац.

Први реферат одржао је Ботић Милорад о при.мени новог Закона 
о адвокатури. Истакао је да је адвокатура Војводине поздравила нов 
Закон о адвокатури, јер је он корак напред. Подвукао је све каракте- 
ристике ноБОг закона са освртом на смисао и значај друштвеног угграв- 
л>ања у адвокатури. Изнео је да се има донети Статут Коморе, Послов- 
ник скупштине. Ова се питања сада проучавају од стране посебне Ко- 
мисије Управног одбора, с тим да ће се предаог Статута, Пословника и 
осталих Правилника разаслати свим Радним одборима на проучавање, 
стављање примедби и претресања a када буду готови и за дискусију 
спремљени. Верује да ће се скупштина Коморе моћи да одржи током
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месеца септембра, a овб у првом реду зависи када he Народна скуп- 
штина АПВ изабрати чланове Савета, које она бира.

Затим је Хаџи Коста поднео реферат у коме је упознао све при- 
сутне са новим Уговором о социјалном осигурању адвоката, који иако 
није могао да оствари све тежње адвоката, ипак је корак напред, јер је 
решио важно питање разврставања адвоката у пензиске разреде, са по- 
вишењем пензиске основе. Како су сада eeh објавЛ|ена сва Упутства 
Републичког завода за социјално осигурање Комора ће умножити Уго- 
вор са потребним упутствима и сваки адвокат ће добити примерак уго- 
вора, преко Радног одбора. Скренуо је пажњу адвокатима на важност и 
сву озбиљност што хитнијег прикупљања докумената за утврђивање 
радног стажа.

На крају је Царић Олга поднела реферат о будућности Радних 
одбора. Радни одбори су се показали као позитивна организациона фор- 
ма рада адвоката и адв. приправника, a састанци као данашњи директно 
повезује Комору са њеинм чланством. У новој организацији треба Радне 
одрборе задржати, развити им !делатност. И досада су Радни одбори 
испунили своје задатке, a истакла је нарочито рад Радног одбора у 
Суботици, a у будуће од ibnx можемо очекивати и више.

После поднесених рефе1рата одржана је дискусија. У њој су уче- 
ствовали: Вртипрашки Радован, Селеа Јован, Кунтић Алба, Милић Ста- 
нимир, Кузмановић Емил, др. Ивковић-Ивандекић Младен (Суботица)- 
др. Шијак Никола, Николић Милош, као и адв. приправници: Новаковић 
Оливер, Васић Ромулус, Брајков Јосип, Гојковић М. — Дискутанти 
су пбдвукли задовољство Радних одбора због ступања у живот новог 
Закона о адвокатури. Подносили су конкретне предлоге о организацио- 
ној форми Адвокатске коморе, о броју чланства Управног одбора, о 
Статуту, док су адвокатски приправници изнели њихове предлоге о ор- 
ганизацији адв. приправника. Било је много говора о начину опорези- 
вања адвоката, вођењу књига, тражена су разјашњења Уговора о соци- 
јалном осигурању адвоката, о новој Тарифи за награђивање адвоката.

Друг Крџалић Стеван, секретар за прав. управу АПВ поздравља 
овај састанак у име своје и Држ. секретара за прав. управу НРС који 
је службено спречен да састанку присуствује. Са великим интересо.м 
је пратио реферате и дискусију, али ипак примећује да треба обратити 
и пажњу на уклањање неких појединачних штетних појава које се при- 
мећују код неких адвоката.

Друг Вуковић Иван, претседник Окр. суда у Суботнци поздравља 
овај састанак. Говори о што јачем активизирању адвоката у јавном жи- 
Еоту и у друштвеним организацијама.

Ботић Милорад је одговорио дискутантима о питањима у вези са 
применом Закона о адвокатури, a Хаџи Коста о питањима социјалног 
осигурања и пореза.

Слободно се може констатовати да је овај састанак био од врло 
велике користи. Управни одбор Адвокатске коморе и његове Комисије 
добиле су јасну слику о гледањима наших Радних одбора на сва акту- 
елна питања Коморе и адвокатуре, те ће мишљења и придлоге моћи ко- 
ристити како код састављања Статута, Пословника, тако и код спрово- 
ђења организације адвокатуре Војводине, a при томе је Управном од-
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бору скренута пажња на иЗвесне акутне проблеме (нпр. опорезивање), 
чијем решењу Комора има одмах да приступи.

Морамо одати признање домаћину Радном сдбору адвоката и адв. 
приправника Суботице, на врло гостољубивом пријему, на одлично 
спроведеној организацији овог толико значајног састанка.

Коста Хаџи

др. ЛУКА МИЈАЈЕВ

21 маја 1957, после дуже болести, умро је у Зрењаиину адвокат 
,др. Лука Мијајев.

Рођен 1882 године у Јаша Томићу, стекао је докторат права у 
Клужу 29 маја 1909 године, док је адвокатски испит положио у Маро- 
швашархељу 24 јуна 1911 године. После Уједињења 1918 године вр- 
шио је једно време дужност среског начелника, a сво остало време 
провео је у адвокатури.

Адвокатуру је почео да врши 3 јула 1911 у Јаш Томићу, a затим 
је имао своју канцеларију у Зрењанину.

Пок. др. Лука Мијајев био је врло омиљена личност јавног живота 
у Зрењанину. Одличан правник, апсолутан колега, стекао је велик 
углед и признање како код колега, тако и код странака. Неустрашиво 
се заузимао са пуно такта a примено.м свог великог правног знања и 
искуства за све случајеве које је као адвокат имао да реши.

Његовом смрћу изгубила је адвокатура Војводине једног од сво- 
јих проминентних адвоката.

Слава Mv!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Н исм ени  тсстамент не мора бити  ка- 

г.исан и  присуст ву тестаторке нити тт- 
сац тестамента мора присустеовати са- 
мом тестирању. —  Л и ц е  психопат ичног  
карокгера ни је  неспособно да тестира. 
(Врх. с уд  А П В  бр. Гж. 1020IS6).

Тужитељица је тужбом тражила да 
ср утврди да је тестамент и донуна ис- 
тога тесиаторке неважећ, из разлога, 
јер је тестаменат написан без присус- 
тва тестаторке писац истога ннје при- 
суствовао чииу тестнрааа, a тестатор- 
ка је била неурачунљпва .

Окружни суд је тужбу одбио, a ту- 
жиља је поднела жалбу, која )е неосно- 
вана, a из следећих разлога:

Како писмени тестамент, тако и ilb- 
гова доохуна са формалне стране прет- 
стављају вал>ане пирмене тестаменте и 
тс како ло прописима нашег новог ЗН 
тако и по правним правилима наслед- 
ног права који су били на снази пре

ступан.а на снагу ЗН, јер према чл. 
24б ЗН, с обзиром да су ови писмени 
тесталренти сачињеки пре ступан.а на 
снагу ЗН и да је тестаторка пре сту- 
иања на снагу ЗН умрла, ови теста- 
менти имају да важе ако су састављен1г 
бнло у облику предвиђених у раније 
г.ажећим правнши правилима, било у 
обл1Еку предвиђеном у Закону о насле- 
ђивању.

Hiije од зкачаја околност да је спор- 
ни тестамент већ раније написан донет 
пред тестаторку где је прочитан и 1де 
i'a је она прихватила и ntmnicajm, јер 
1'исмени тестаменат ке мора бити на- 
писан у присусгву тестаторке нити пи- 
сал тестамента мора присуствоватп ta- 
мом тестирању, да би такав тесгамоит 
био ваљан.

Што се тиче шггања да ли је теста- 
торка била свесна својих поступака при- 
ликом ових тестамената, жалбени суд 
налази да је првост. суд правилно пз
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titttaaa сасдушаних сведока, тестамен- 
тарних и других, и сасдушања лекара 
правидно утврдио да је тестатарка била 
при потпуко чистај свести и способна 
га тестираЈБе приликом сачзињења OBiix 
тестамеката. Наиме, лреслупгани све- 
доци су потврдили да јетестаторка јасно 
одређенјо и разумно лзјавд»ивала и об- 
разлагала своЈу вољу да се сачини овај 
слорни тестамент и аегова надопуна и 
иарочито образлажући зашто не жели 
да остане на снази њен ранији тестаме- 
нт сачшБвн још 1947 годкне. Од посбе- 
For је значаја исказ декара који је го- 
динама познавао тестаторку који је из- 
јавио да је она по његовом мишл»ењу 
боловала од симптоматичних, a не пра- 
вих натгада егшлелсгије, јер л»уди који 
болују од праве епилетоије не могу да 
доживе ^тако дубоку старост (81 годи- 
ну) као тестарока. Овај лекар је изја* 
впо да је тестаторка додуше била цси- 
хопатичног карактера то значи да је 
била јако раздражљива али не и не- 
свесна својих поступака. По митшБвњу 
овог лекара тестаторка није 6уђлл нор- 
мална самим тим што је имала психо- 
патички карактер, али то не значи да 
нлје била свесна својих посглттака и 
тестамента кога је сачинкла. Олатра 
да није довољно бити психопата па да 
би се томе лга^ морао поставити ста- 
ратељ, a код тестаторке ово ни један 
лаик није могао нриметтити, већ само 
лекар. Сматра да интелигенција теста- 
ч орке услед н»ене болести и психопа- 
тичног карактера није била оштећена и 
да )€ била овеска својих поступака. 
Обзиром на овакво стање ствари rrpa- 
Еилко је првост. суд нашао д а  је чи- 
њенично стање по питању урачл’нљи- 
вости тестатоЈже довољно рашчишћено, 
па је правилно одлучио.

За постојање кривичног дела из чл. 
2S7 К З није потребна намера већ је до- 
оољан умишљај. (Врх. суд A IIB  бр. Кж.
1394/19S6).

Огг}'тужени су између осталог дро- 
глашеш! кривим и за дело из чл. 257 
КЗ. па су против првост. пресуде и у  
том делу уложили жалбу.

Жалба је као неоснована одбијена, a 
TI3 разлога;

Неоснована је жалба опутл’жених да 
у н.иховај радњи што су на месту нз- 
ван села разбили и уништшхи око 200 
комада черплћа власништво Б. М. не- 
ма елемената крив1Гчног дела из чл. 257 
ет. 1. КЗ. Наиме, за nocrojaiBe овога

дела није потребна никаква нам^ра да 
се оштећењем илп уништеЈвем туђе 
ствари нанесе нека штета већ је дово- 
л>ан умииивај. Оптужени су на наведе- 
ном месту где су одвели опггећек}' нз- 
газили и изломили извесну количину 
черпића каје су баи̂ или на оштећену 
када су је тукли ла је несумњиво да су 
бплп свесни да се радл о туђој ствари 
II да тиме наносе титету а!аснику ства- 
ри па их је суд ооновано н за ово дело 
прогласио криви-м.

Д а  л и  nocTojii д ело  MO?ayta no  ч л . 20 
К З  треба ценити не са.\^о сгбјект ивне  
него  и објектив>1е  околиости. ( Нрх. суд  
А П ћ  бр. Кж, 1393-1956).

Огггужени је проглаихен кришгм за 5 
де 1̂а помагаи>а проневере, те је ослђсн.

Оптужешг је поднео жалбу, која је 
само делишлгао основана, a пз разлога:

Оптужени другог реда је унапред о- 
бећао да ће робу коју оптужени првог 
реда из свог магазнна противправно 
прпгвоји, продати и да ће овако доии- 
веш1 новац; делити. Он је тако nocTv- 
тшо у 5 слЈ^ајева, али није знао да је 
оптужрни првог реда у последн.ем слу- 
чају прибавио робу насзишим отвара- 
тБем другог магаз1гаа. ГТрвоот. с\*д је v 
свим ОШ1М рад1Бама др)то редно оптл- 
5кеног утврдио једно продужено кри- 
вично дело 1ГЈХ)невере пзвртено у виду 
помаган»а из чл. 32*2. ст. 2 Л' вези са чл. 
20 и 22 КЗ. При овоме суд није ценио 
ттрпроду OCHOBHIIX дела полазећи са ста- 
новишта да је за друго редно оитуже- 
ног одлучан само умишљај који је ок 
остварио доследно рашгјем договору са 
прво отттуженим.

ГГо налазу Врх. суда взнет правни 
заЈкључак је погрешан и неприхватљпв. 
Истина да је друго оптужени уналред 
обећанил  ̂помаган.ем у изношењу и прп- 
кривању робе пристао да помажр лрво 
огггуженог у смислу одредаба из чл. 
20 КЗ те би овако ггомаган>е по субјек- 
тивној страни нес}"мљиво постојала. Ме- 
ђутим, при утврђивању самог дела и 
1вегове кривичне олговорности неопход- 
но је потребно да се цешт ii објективиа 
страна. У последњем слу г̂ају изношен.а 
и продаје робе друго оптужени није 
знао да је ова роба прнбављена кри- 
вичЈшм делом тешке крађе и зато се 
не може сматрати помагачем овог дела. 
С друге страве ова роба није лрибавлЈе- 
на Ш1 на начин како је то ранијнм до- 
говарањем између огггужених предвиђе- 
но и због тога у овом случају његове
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1ИД11,е иемају обелелсја Помагааа у иА- 
вршен.у крив. дела у смислу чл. 20 КЗ 
него се нмају цешгги као одвојене радке 
незакнсно од радн>е помагања. Н а осно- 
ву изложеног Врх. суд налази да је 
правном квалификаијигјом дело друго оц- 
туженог по чл. 522. ст. 2 КЗ у вези  чл. 
20 КЗ повређен кривичш! закон на 
штету огггуженог па је стога жалбу у- 
важио у пресуду у том делу преинашш 
утолпко што радље у 4 случају квалифи- 
кује као крпв. дело пронивере ттз чл. 
322 ст. 1, a у вези са чл. 20 К З, дое 
је последље дело ква,’шфиковао као са- 
моетално дело пртсривања пз чл. 263 
сл. t  КЗ.

Да би се криеично дело убиства мо- 
гло квалификовати као свирепо потре- 
бно је Јтврдити и  објективне и сгбјек- 
тивпе околности. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
35/1957).

Оптужена је прог.лашена кривом за 
крив. дело убнства из чл. 135 ст. 2 1(3, 
које је иавршила над својим ванбра- 
чним дететом, па је кажжена казном 
строгог затвора у трајању од 7 годииа.

Оптужена је уложила жалбу, која је 
делимично основана крив. дело ква.ли- 
фиковано као крив. дело убиства из чл. 
155 ст. 1 КЗ, казна смањена на 3 године 
и шест мрсецн ртрогог затвора, a  из 
разлога:

Оонована је жалба оптужене у том 
погледу да је еуд погреишо нашао, да 
је де.ло убнства извршено на свиреп 
иачин. Свако крзтвично дело убиства 
са ухшшљајем у извесној мери прет- 
ставља свирепо кривЈгчно дело, јер се 
ради о HaciLTHOM одузимању ж!шота чо- 
века што претставља једну од највећих 
вредности. Да би се дело убиства мо- 
гло ква.лификовати као кривично де.ло 
извршено на свиреп начин, потребно ie 
у објективном погледу да је оно с об- 
зиром на начин извршеЈва, извршено 
уа iiaraouieibe тешжИх |мука .и nafritii 
убијеном .аицу, a у субјективном по- 
гледу да показује учзшиоца у  већај ме- 
pii неосетљивог и поквареног којн ужи- 
ва у наношаљу мужа жртви, дакле учи- 
ниоца који је из тих разлога у већој 
мери друштвено оиасан. У конкр.. слу- 
чају обзиром на о/солности под коЈ1гма 
је оптужена дело пзвршила видп се, да 
се oira на извршење дела одлучила 
пошто се ради о детету које је родила 
ванбрачно и због чега су  је, када је 
дошла кућн грдн.ли н ово јо) пребацп- 
вали па је одлучи.ла да дете лјпии жи- 
вота изабравши начнн на који је ми-

сЛиЛа да ће то најлакц/е пвстићи. Сто- 
га се не може прих-ватити ззкључак 
да де.ло у конкр. случају било с обзи- 
ром наначин извршења било с обзиром 
На ли«гаост ОЈгВужене и мотиЕ<е због 
којих је дело извршила 1гретсггав.Ђа кри- 
вично дело убиства на свиреп начин из 
ч.л. 135 ст. 2 КЗ. Стога је Врх. суд 
уважио жалбу оптужене ii дело квали- 
фиковао ло Ч.Л. 133. ст.1 КЗ.

Јави и  правобраттлпц  пије ог.латћен  
no з тс о п у  да и no о сп о ву пуномоћи аа- 
ступа  пред судом привредпр оррапиза- 
ције. (Врх. суд  А П a  бр. Г ж . 7} i l l 9S7).

У једно.м спвру тужену Зем.жораднк- 
чук .задругу заступао је јавни право- 
брани-лац, коме су досуђеш! трошкови.

Тужена је поднела жалбу како npo'- 
тпв онога дел де.ла прееуде којом је 
тужба одбијена, тако и против одлуке 
суда којом је туженој досудио трошко- 
ве.

Жа.лба је делагмнчно основана, па је 
прзост. пресуда у де.лу којим је ту»:иЈва 
обавазана на плаћан,е трошкова туже- 
ној, преиначеиа и туженој нису тро- 
1ШСОВИ досуђеии, a из разлога:

Ирвост, суд је погрешно обавезао ту- 
житељицу на плаћање парничних тро- 
шкова, јер тужена mije има.ла ннкаквих 
парн. трошкова a јавно правобраниоштво 
ин затсоном о јав. хгравобранноштву ни- 
ти ма icojiiM друпгм законом није овла- 
шћено Да ди m> iiyHOMcJijy: aic'ryna 
привредне оргаиизаилје у погледу н>и- 
-хових имовинсквх праза и обавеза пред 
судовима.

П ра в н о м  реф еренту предузећа не при- 
пада награда према адвокатској тариф и. 
'Врх. суд АГГВ бр. Гж. 25/1957).

Окр. суд је адбацио тужбу као нгдо- 
пустиву, a туженог обавезао на плаћа- 
н.е 7.602 Д1Ш. парн. трошкова. Тужеиог 
је заступао правнн референт.

Тужи.лац је поднео жалбу због тро- 
шкова, те је првост. решење преина- 
чено II туж1и1ац обавезан да пдати на 
име трошкова 1.102 дпн. a не 7.602 
динара, из разлога:

Погрешна је правио схватан.е пр- 
востепеног суда, да бн туженој 
пртшадала награда пре-ма адвокатској 
тарпфи и за њезпног референта, који ју 
је у конкр. случају заступао. Иема так- 
вог прописа према којем би правном 
референту привредне организације при- 
падала награда према Адвокатгко) та- 
рпфи. Према томе, правнн рсферент 
имао би само право на путне 'рропгкове
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II дневншзу под претпоставком да је з<у, 
ступан.е странке по н>ему било нулшо 
код суда, у Ч11јем седшпту се неналази 
пребппалиште или боравнште странке 
тако да би тужена у свом трошков* 
тшку могла захтевати само готове из- 
да'П\е у таксоттм маркама као ii иугне 
тропшове II дневнииуг за свога сл\'жбе- 
HHiva, који јс if»y пред судом заступао.

И е мора доћи до укидањ а имовне за- 
јед н и ц е  чак ни  онда ако нека зграда  
са гл^дшигга технич-ко-комупалпих про- 
niica не би била дељ ива обзиром на ми- 
ни м а лну  фронталну т и р и и у  која би се 
дсобом добила. (Врх суд АПВ бр. Гзз. 
26/1957).

Пред^агач тражио да (*ie укпне 
имовинска заједнтпха продајом некрет- 
шше на дражби  ̂ јер се ке може поде- 
ЛПТ11, пошто би иоделом се дабипа уза- 
на miipima и мала површина која не 
одговара техничко-комуналним условп- 
ма.

Протлгвкик тцЈедлагача cia предло1’у 
пропгвио и нзнео да је кућа већ фи- 
зички стварно би.ча подел^на још »д 
paHiije.

Прз(кт1 с̂уд је агредјлог усвојно, a 
окружни суд жалбу одбш>.

Против обе одауке поднео је захтев 
за заштиту законитости Претседниж 
Врхоаи.ог суда.

Захтев је основап. na су обе ниже 
о/ллука ухинуте, a из разлога:

У моменту када су биле донесене од- 
лчже обз  нижа суда, већ је бпо у ва- 
жносгн Закон о промету землишта н 
зграда. Према чл. 7 ст. 1. истог закона 
л иромету могу бити и поједшш физи- 
чкп делови зграда (станови и пословне 
просторије) у приватној својини. Према 
томе, п онда ако нека зграда са гле- 
дншта техн1гчко-ком}Л1алш1х irporoica не 
6ir бнла дељива на два дела обзиром да 
ново насталз! делови не би одговарали 
минималној фронталној пвгрини и мини- 
мплној поврппгаи не би било места раз- 
вргнућу имовтше заједшхце путем при- 
н\7џте ттродаје на јавној дражбп. ако би 
гувлагницп 1гзвриш.ли мвђусобно поде- 
лу зграде према физЈГчкгог деловима н 
тако зграду коригтшг.

С обзлром на горње правко становн- 
ВЈте један од битних недостатака у до- 
казном поступку пред нижпм судовнма 
ј<? у томе игто су пролустили да саслу- 
iirajv сиедока Б. Б. на околност да је 
пр^длагач: сгвој део спсф^е ?куће већ 
подел^но кушго ctoKio како га оада 
ужива.

И  вредност еангрунт овних некретнина  
ура чуи а ва ју  сс код утврђивањ а вредно- 
cru  оставине. (Врх. суд АЛВ- бр. Гж.
321/1957).

'̂ Гужени су се између осталог жалили 
II против оног дела првостепене njiery- 
де којим је и вредност вакгрЈгговпог 
влас1ип11тва оставиоп,а урачуната у вред 
шкт оставшге.

1>р:с. суд је овај дсо жалбе одбио, a 
пз разлога:

11равилно је поступио првостепени 
суд када је у смислу споразума паркн- 
чипх странака утврдио н вредност ван- 
Г})уновних некретнина које је оставилац 
имао у тренутку своје смрти, јер се и 
та илтовина урачунава при-ликом утвр- 
Тјпвања вредностн паогтавштине iia о- 
снову које се утзрђујв нулши др_о ту- 
жиоца — ст. 2. чл. 53 Закона о-паелеђи-
BaiLy.

Р евизи ја  no  за ко ну  о иаслеђивањ у је 
дозвољ епа само ако је рсш авапо о iia- 
слеђи ва њ г п ли  легатг. (Врх. суд АПВ
бр. Ррв. 7/1956).

Oiiun'HHa је путем Јавног иравобра- 
ниоца уложила ревнзију иротив одлуке 
окружног суда у оставинској in'napii.

Ревизија је као недопуштела одба- 
чена, a из разлога:

Ако је решен>ем окружног суда, које 
је доне-сено поводом жалбе прогив ре- 
шења о нач'леђиван,у нлп ретп(М1.а о ле- 
гату, иовређен закон, тада странкс могу 
Јтротив тог решетБа уложити ревизију 

ч̂л. 185 ст. 1. ЗХ). ЗТрема томе, има 
места ревиз1ф 1 против решекл окру> 
жног суда као другостепеног суда само 
у  том случају, ако је тај суд испити- 
вао правил:ност одд\же првост. суда са- 
мо по гагган.у наалеђива№а пли по mi- 
тању легата.

Међутим, у конкр. глучају кв постоје 
услови о допустивости ревизије обзи- 
ром да је другостепенн суд исгштпвао 
прави-тноот одлукр ттрвост. гуда по пп- 
тан>у, које нема везе са наглеђивањем 
iLTif пак легатом.

Р адни однос уметпика и пом оћног  
у.чст иичког особља заснива  се писмеиим  
уговором  о апгаж мапу. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 290,57).

Тужба тужител>ице да јој тужено по- 
зориште исплати 80.000 динар на име 
илате за 4 месеца је одбијеиа. јер је 
првост. суд утврдио да је било разго- 
вора о преласку т>’жител>Ш1В позо- 
ршпта у С. у  позориште у Н. С., да 
је тужЈггељзхца потпнсала уговор, али
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if€ и управкик 'П'0 3 'орипгга, л а  да услед 
тога нема писменог уговора.

ТужитељшЈ,а је з’ложила жалбу, која 
је неосновна, a из следећих разлога:

Према прописима чл. 5 Уредбе о рад- 
ним односима и платама уметника и 
помоћног уметничког особља (Сл. лист 
ФНРЈ бр. 20/1952) радни однос умет- 
ника и ш>моћк<̂ г умепшчкс^ а|собља 
засштва се писмешгм уговором о ан- 
гажману, a тај уговор о ангажману за- 
кључује у име утграве уметшхчке уста- 
нове управник (директор) установе. Из

узвог јасно "проиаилази да је за .заљаност 
утовора једног глумца у поаоришту по- 
требна лисмена форма тј. фнксирање 
усменог спаразума о ангажману у пи- 
сменом са-ставу од стране обе сггранке. 
Само на овај начнн склопљеним угово- 
ром заснива се радни однос. Из овога 
пак даље произилази, да усмени разго- 
вори ц преговори па и усмени споразу- 
ми о ангажману све док о њима не буде 
сасггављен утовогр ју шгсђченој форми, 
немају правне важности, односно само 
на основу н>их не може се радни однос 
сматрати засновашш.

СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ
Иа седници УО АК за АПВ која је одржана дана 16 маја 1957 

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

Комаре од последње седнице до ове.
2. Заказан је састанак рретседника Радних одбора и чланова УО 

АК за АПВ за 2 јуни 1957 у Суботиг.ч, с тим да се дневни ред саопшти 
писменим путем.

3. Брише се из Именика адвоката Миодраг Бавански, из Bpuiua, 
због преласка у држ. службу, a за преузиматење његове адв. канце- 
ларије поставља се Никола Брашован, адвокат из Вршца.

4. Пзитају се сви адвокати који још нису поднели податке за тра- 
жење легитимације за повл. вожњу да то учине најкасније до 15 јуна 
1957, јер се каснија тражења неће моћи да узму у поступак.

5. Решавано је о текућим пословима и молбама за упис у именике.
Управни одбор АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА
1. У Именик адвоката уписан је:
а) Радић Ђорђе, са сед. адв. кани. у Бечеју, решењем АК за 

АПВ бр. 254/1956, које је потврдио Држ. секретар за прав. упр. НРС 
под бр. 5755/1957.

2. Брише се из именика адвоката Бавански Миодраг, из Вршца због 
преласка у држ. службу.

Управни одбор АК за АПВ 
ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се чланови Коморе да је 21 .маја 1957 умро др. Лука 
Мијајев, адвокгт из Зрењанина, па се позивају да на рачун Адвокатске 
коморе за АПВ број ЗОО-Ф-6643/1 уплате на име посм|ртнине 400 динара,
,ГЛАСНИК“ изпазн сваког месеиа- — Издавач и еласинк: Адвокатска комора 
sa АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина 20. УређуЈе Одбор Одговорнн урсдник: Ботић 

Милорад, адвокат Нови Сад, Наролних хероја бр. 6.
Текући рачун код Народне банке бр. 300-Т~403.
Штамиа: штампарија „Коста Шокица* Новн Сад.
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