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ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ СУДСКЕ ОПОМЕНЕ У СИСТЕМУ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА*

1

Систем кривичних санкција није сталан; он се каренито мењао у 
току исторнје кривичног законодавства. Многе К1ривичне санкције про- 
шлости данас не постоје, a има и савремених санкција које у прошло- 
сти ниСу биле познате.

И код, нас у послератном периоду није било стабилитета у систему 
кривичних санкција. Иако наш Кривични запоник садржи савремени 
систем кривично-правне заштите, ипак се у последње време радило на 
измени и допуни тог система. Пројект Закона о изменама и допунама Кри- 
вичног законика ФНРЈ предвиђа измене и допуне система кривичних 
санкција, па, поред осталог, уводи судску опомену као нову меру за- 
штите друштвених вредности.

Кад је реч о судској опомени, која је  предмет нашег испитиваша, 
онда искрсавају ова питања:

1) дали је  судска опомена потребна?
2) дали је судска опомена казна или васпитно-поправна мера?
3) дали се идеја хуманизације може остварити у оквиру позитив- 

ног кривичног права и без увођења судске опомене као нове кривично- 
правне санкције?

4) дали је за примену судске опомене потребно постојање кри- 
вичног дела или је довољно постојање антисоцијалког дела?

5) дали је за примену судске опомене потребно претходно утвр- 
ђивање субјективне виности (кривице)?

Закон о из.менама и допунама Кривичног законика ФНРЈ у чл. 24 
каже: —  учиниоцима кривичних дела може се, под условима предви- 
ђеним овим законом, изрећи судска опомена. —

Из овог цитата следи: да је  кривично дело услов за примену суд^ 
ске опомене, да је  примена судске опомене везана за законске услове.

♦ Чланак написан пре обнародовања новог КЗ прим. Уредн.)



Наш КЗ предвиђа укор као васпитно-поправну меру. У чл. 68 став 
1 бр. 1 и у чл. 69 КЗ предвиђен је укор као кривично-правна санкција, 
али није нормирана садржина те мере, но сам појам укора одређује 
сврху те мере. Код укора ресоцијализација з^иниоца кривичног дела 
врши се вербалном тактиком која треба да развије осећај одговорности 
и свест 0 друштвеним вредностима, које кривично-правни пропкси при- 
знају и заштићују. Ова мера има ограничења у субјективном смислу; 
она се не може применити на сваког учиниоца кривичног дела већ само 
на млађег малолетника, кад изврши дела и зчл. 68 КЗ..

Укор по облику, карактеру и дејству наЈсличнији је  судској опо- 
мени.

По Закону 0 изменама и допунама Кривичног законика ФНРЈ суд- 
ска опомена изриче се према пунолетном учиниоцу кривичног дела и то: 
1) „за кривична дела за која је  прописана казна затвора до једне го- 
дине или новчана казна, ако су учињена под таквим олакшавајућим 
околностима која их чине особито лаким”  и 2) „за кривична дела за 
која је  1прописана казна тежа од једне године затвора, ако су испу- 
њени услови које одређује закон за изрицање ове мере код појединих 
кривичних дела” .

Кад између укора и судске опомене не би било разлике у условима 
примене (разлике у кругу лица на која се примењују и разлике у те- 
жини кривичних дела због којих се примењују), онда би ови појмови 
могли да се поклапају или да се разлике у њиховој структури сведу 
на најмању меру. Елиминисање разлике између укора и судске опомене 
у условима њихове примене могло би ове појмове свести на термино- 
лошку разлику. Посматрајући укор и судску опомену са телеолошког 
аспекта, долазимо —- обзиром на идентитет њихове сврхе и облик суд- 
ске активности —- до закључка да је  разликовање ових појмова оте- 
жано, скоро немогуће. Кад говоримо о укору, онда мислимо на интен- 
зивнију радњу. Кад говоримо о опомени, онда мислимо на блажу форму 
оцене човекове радње. Реалистичко посматрање искл>учује разлико- 
вање између укора и опомене на основи интензитета, јер дејство ових 
мера зависи и о моралној осетљивости учиниоца кривичног дела.

Ако се Т1рихвати Пројект у овом облику, онда између укора и судске 
опомене постојаће не само терминолошка већ и правна разлика, пошто 
су услови примене једне и друге мере различити.

Испитујући карактер судске опомене, морамо да се приближимо 
казни. Дали се судска опомена може сматрати казном? Ми немамо за- 
конску дефиницију појма казне. Законодавац је  ово питање препу- 
стио правној теорији, али је одредио лимитативну листу казни. Чл. 24 
КЗ одређује врсте казне. Дали ће судска опомена, ако ГТројект Закона 
0 изменама и допунама Кривичног законика ФНРЈ буде прихваћен, бити 
повећање броја казни, наведених у чл. 24 КЗ?



По нашем мишљењу судска опомена није казна ,јер не садржи 
конститутивне елементе појма казне. По доминантном мишљењу, ка- 
зиа је  „кривична санкција коју изриче суд према К|ривично-одговор- 
ном -учиниоцу кривичног дела ради заштите одређених друштвених 
вредности у одређеној друштвеној з'аједници, a која се састоји у оду- 
зимању или ограничавању правних добара учиниоца кривичног дела”  
(Срзентић —  др. Стајић, Кривично право ФНРЈ, општи део, 1953 год., 
стр. 402). Анализирајући означени појам казне, долазимо до очигледне 
истине да судска опомена по својој природи није казна, иако је  изриче 
суд ради заштите друштвених вредности. И казну и судску опомену 
изриче суд ради заштите друштвених односа, па обзиром на доносиоца 
између њих не постоји разлика, a исто тако не постоји разлика ни у 
сврси њихове примене. Разлика између ове две кривичне санкције ипак 
постоји по реалном кључу, по дејству: док казна одузима или ограни- 
чава „правна добра учиниоца кривичног дела” , дотле судска опомена 
не дира у субјективну правну сферу учиниоца кривичног дела већ само 
у његову моралну свест и морално осећање.

Судска опомена је консеквенца идеје хуманизациј е кривичног за- 
конодавства. И условна осуда је  консеквенца исте идеје, па није без 
интереса испитивање односа између услова осуде и судске опомене.

Условна осуда, предви^ена у чл. 48 КЗ, може да садржи казну одре- 
ђене врсте и величине. По чл. 48 КЗ условна осуда садржи казну за- 
твора до две године или новчану казну. Из предњег се види да условна 
осуда може садржавати новчану казну без обзира на величину, без 
ограничења (апсолутно), a казну затвора 'у одређеној мери (рела- 
тивно). Све друге казне, предви^не у чл. 24 КЗ, не могу бити садржај 
условне осуде.

Суштина условне осуде лежи у „одлагању изв(ршења изречене ка- 
зне” , a TO одлагање тражи у нарочитим случајевима хумангистичка 
идеја. Условна осуда постала је  „неопходан ингредијент добро уређе- 
Hor казненог система” . (Др. Мих. П. Чубински, Криминална политика, 
Београд^ 1937 год., стр. 282). По идеји одмазде (»Vergeltungsidee«) 
свако кривично дело ствара казну као правну последицу. Условна 
осуда и судска опомена противрече идеји од.мазде, али одговарају идеји 
ху.манитета и друштвене целисходности. У кривичној науци и крими- 
налној политици вођена је  жестока борба, кад је  било.у питању уво- 
ђен>е института који се противб идеји од.мазде. Биндинг, истакнути по- 
борник класичне школе, говорио је  о условној осуди: —  код садашње 
нестабилности убеђења условна осуда, којја у суштини противречи 
здравом смислу, јавља се саблажњивом због своје досетљивости и свог 
новитета. Она ће неизбежно добијати симпатију са свију страна, прем- 
да, ако се уведе ова установа, кривац може некажњиво исмејавати за- 
кон, суд постаје предмет поруге, a оштећеник се јавља само као збу- 
њени сведок некажњивости (др Чубински, оп. цит. стр. 283). —

У пенологији постоје две концепције о разлогу кажњавања. По 
једној концепцији разлог казне лежи у самом кривичном делу (»quia 
peccatum est«); казна има репресивни карактер (»Veltungsstrafe«). По



другој концепцији разлог казне лежи у циљу да'се in futuro не чини 
ново кривично дело (»ne peccetur«); сврха казне лежи изван кривичног- 
дела, у заштити правног поретка (Zweckstrafe«). —  Ако упоредимо 
судску опомену са условном осудом, наћићемо :сличности. Ниједан 
од ова два инсхитута не стоје на земљишту репресије; оба делују на 
моралну свест учиниоца кривичног дела; не уводе се у казнену еви- 
денцију. По Срзентић —  др. Стајић „условна осуда претставља у из- 
весном смислу и опомену учиниоцу да у будуће не врши кривична дела 
'((Срзентаћ —  др. Стајић, оп. цит., стр. 451). Статистика показује да 
хуман став према учиниоцу кривичног дела може да утиче на смањење 
криминалитета. Ако опроштај од казне у виду условне осуде може да 
доведе до смањења криминалитета, онда и судска опомена може да 
утиче на смањење криминалитета, пошто чува достојанство учиниоца 
кривичног дела. Условна осуда садржи казну и утиче на моралну свест 
учиниоца кривичног дела. Суд условну осуду доноси под одређеним 
условима, a исто тако и судску опомену. Ако суд, доносећи условну 
осуду, погреши, та грешка може се утврдити на основу каснијег по- 
нашања учиниоца, a може се и отклонити. У условној осуди наведено 
је  кривично дело и казна, па је  'у случају рецидиве лако одредити 
извршење утврђене казне.

Доношење судске апомене скопчано је са већим тешкоћама. Суд- 
треба да утврди кривично дело које је  претпоставка За примену судске 
опомене. Примена судске опомене је факултативне природе. Ако суд за 
неко кривично дело према учиниоцу примени судску опомену, сматра- 
јући да је таква мера довољно ефикасна за заштиту друштвених вред- 
ности, a судско очекивање се не оствари, онда је  тешко отклонити 
трешку.

По нашем мишљењу условна осуда је  ефикасније заштитно срет- 
ство него судска опомена. У случају условне осуде осуђекик, ако 
изврши ново кривично дело, може да искуси казну, садржану у услов- 
ној осуди; оштећеник опет очекује, ако осуфеник повреди услове од- 
лагања извршења казне, да ће осуђеник издржати казну, садржану у 
условној осуди. И суд, ако лице које је  условно осуђено изврши ново 
кривично дело у одређеном року, из условне осуде може лако да утвр- 
ди квалитет ранијег кривичног дела и карактер учиниочев. Суд услов- 
ном осудо1М врши на учиниоца кривичног дела јачи морални притисак 
MHoro јачи него судском опоменом. Условна осуда садржи казну, чије 
извршење је  одложено, a судска опомена само оцену вредности учини- 
очеве радње и морални захтев према учиниоцу да се клони криминалне 
делатности. Иако је  увођење судске опо.мене проширење примене 
идеје хуманизације у кривичноправној сфери, мислим да би за иаше 
прилике, барел! за сада, било довољно хуманизма у условној осуди.

У нашем Кривичном законику отворена су врата за примену прин- 
ципа хуманизма у правној могућности суда да учиниоца кривичног дела 
ослободи од казне, иако је  позитивно утврђена његова субјективна ви- 
flocT. Та могућиост је  предви^ена у чл. 170 ст. 3 КЗ и чл. 170 ст. 4 КЗ



(код изазване и узајамне увреде), у чл. 11 став 3 КЗ (у  случају пре- 
корачења нужне одбране), у'чл. 10 КЗ (у  случају правне заблуде) и у 
чл. 22 став 2 КЗ (у случају потстрекивања и помагања у извршењу 
кривичног дела). У таквим случајевима позитивни кривични закон даје 
суду право на факултативно ослобођење од казне, иако постоји кри- 
вично дело. Кад суд у таквом случају ослободи од казне, он утврђује 
кривим учиниоца кривичног дела. To је  правна осуда учиниочеве рад- 
ње, која може да врши позитиван утицај на деликвента. Законодавац, 
уводећи судску опомену, може поћи са идејне платформе да је  данас 
развијенија свест појединаца, да извесне радње данас не угрожавају 
у већој мери друштвене односе и да са аспекта казнене државне поли- 
тике није потребно примењивати казне на учиниоце таквих радњи, да 
је  потребна шира хуманизација казкеног система. Ако се полази са ове 
идејне позии.ије, онда би се иста сврха могла постићи проширењем 
случајева где би суд био овлаштен на ослобођење од казне. Могућност 
условне осуде и проширена могућност ослобођења од казне, —  то би 
можда у данашњим друштвеним условииа било довољно широко поље 
за примену принципа хуманизма у кривичноправној сфери.

Упоређењем између судске опомене и могућности ослобођења од 
казне, долазимо до ових констатација:

а) за примену судске опомене потребно је утврдити постојање 
кривичног дела и субјективне виности учиниоца;

б) за ослобођење од казне, где то закон предвиђа, треба утврдити 
постојање кривичног дела и кривицу учиниочеву;

в) и судска опомена и ослобођење од казне (уз проглашење кри- 
вице) делују васпитно на учиниоца кривичног дела, стварају морално 
дејство.

Ако ствари овако стоје, онда она сврха, која треба да се постигне 
применом судске опомене, може да се оствари и проширењем случајева 
ослобођења од казне, a исто тако и условном осудом.

У вези са увођењем судске опомене као нове кривичне санкције 
настало је  питање: дали је  за примену судске опомене потребно утвр- 
^ивање кривице?

По мишљењу д-ра Хрнчевића „примјена судске опомене изрицача 
би се без утврђивања кривице”  (Др. J. Хрнчевић, Наша законитост, 
бр. 5— 6, 1959 год., стр. 199).

По наше.м мишљењу кривично дело је  услов за при.мену судске опо- 
мене, па је  за примену такве мере потребно утврдити постојање кри- 
вичног дела и кривице учиниочеве. Кад суд не би утврђивао кривицу, 
онда би могао да примени судску опомену на лице које није криво у 
кривично-правном смислу, па би тако неосновано могао да повређује 
осетљивост појединаца.

Дали је  дело, које је претпоставка за примену судске опомене, .кри- 
вично или са.мо антисоиијално? У вези са ови.м питањем могуће су две 
оријентације:
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а) кривично дело је  претпоставка за примену судске опомене;
б ) антисоцијално дело је  претпоставка за примену судске опомене.
У корест прве алтернативе говори ова аргументација: само кривич- 

но дело је  претпоставка за примену судске опомене. To кривично дело 
може бити незнатне друштвене опасности, али она мора садржавати сва 
битна обележја кривичног дела. Ако радња обзиром на осуство штет- 
них последица или њихову незнатност има тако слаби утицај на доу- 
штвене односе, да је  оправдана примена чл. 4 став 2 КЗ, онда такво 
дело није кривично, па не може бити претпоставка за примену судске 
опомене. Кривични законик је  каталог кривичних дела и кривичних 
санкција. Судска опомена је кривична санкција, па се може применити 
само онда, кад постоји битни услов примене: кривично дело. .

У корист друге алтернативе говори ова аргу.ментација; дело, које 
је  услов за примену судске опомене, је  само формално противправно, 
али му недостаје потребна материјална садржина, па зато није кри- 
вично обзиром на чл. 4 став 2 КЗ. Иако такво дело није кривично, оно 
је антисоцијално, па је  потребна примена судске опомене као дру- 
штвено заштитног сретства.

Др J. Хрнчевић истиче да се овде указује дијалектичка противреч- 
ност између формалне и материјалне дефиниције кривичног дела, па 
основано закључу је : —  Из текста Пројекта слиједило би да су то кри- 
вична дјела (Др J. Хрнчевић, оп. цит. стр. 198).

Испитали смо однос судске опоменв према казни, na сматрамо да 
може бити од интереса испитивање те мере у вези са васпитно-поправ- 
ним мерама.

Кривични законик у Гл. VI (чл. 64— 79) говори, поред осталог, о 
примени васпитно-поправних мера. У чл. 65 КЗ предвиђене су две вас- 
питно-поправне мере према кривично неодговорним малолетницима:

а) предаја родитељима или стараоцу и
б) упућивање у васпитну установу.
У чл. 68 КЗ предвиђене су васпитно-поправне мере према кривично 

одговорном мла^м малолетнику:
а) укор
б) упућивање у васпитно-поправни дом.
У чл. 71 КЗ предвиђено је  да се упућивање у васпитно-поправни 

дом може применити и према старијем малолетнику.
Према овом излагању, које је  основано на позитивним кривично- 

правним прописима, васпитно поправне .мере могу се применити само 
према малолетницима.

Што је судска опомена, дали казна или васпитно-полравна мера? Ми 
смо већ изнели разлоге против мишљења да је  судска опомена казна, 
па обзиром на њено искл>учиво морално дејство сматрамо да је  то нова 
васпитно-поправна мера. Ако се прихвати ово последње мишљење, онда



ce судска опомена као васпитно-поправна мера може применити на 
пунолетног учиниоца кривичног дела. To би било проширење примене 
васпитно-поправних мера у субјективном погледу.
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Судска опомена је несумњиво проширење хуманизације казненог 
система, али не и њен крај. Волтер, Бекарије и др. били су поборници 
идеје хуманизације казненог система. Енрико Фери, претставник пози- 
тивизма у кривичној науци, иде још даље: тражи потпуно укидање 
казни и увођење мера безбедности; он је  поборник монизма кривичних 
санкција. Ф. Граматика, поборник школе друштвене одбране, сматра да 
се улога друштва не може ограничити на заштиту добара; да друштво 
у организованом облику мора бити активно, мора побољшавати „човје- 
чји квалитет”  бића; да више није потребна једна казна за свако кри- 
вично дело већ једна мера за свако лице. М. Ансел, познати француски 
криминалиста, износи да су деликвенти »malades irresponsables«, да је 
сврха примене друштвених мера »resocialisation« учиниоца кривичног 
дела. (Reuve de Science criminelle et de Droit penal compare №  1. Jan
vier—Mars, 1959, exp. 179— 184).

Судска опомена изриче ce post delictum. Може да ce постави пи- 
тање: дали није потребно увести судску опомену ante delictum? Суд- 
ска опомена је превентивно сретство у последњем случају, чија при- 
мена би .могла да с.мањује опасност од антисоцијалних манифестација.

Судско.м опоме«ом учинилац кривичног дела сачуван је  од дискри- 
минације. Друштво мора да чува своје интересе, али мора да чува и 
интересе учиниоца кривичног дела. Macaulav је  пуни.ч правом рекао: 
—  Кад је  добар глас кривца изгубљен, и сувише често он у очајању 
баца за њим и остатак своје врлине (Thomas Macaulav, Есеји, пр. С. 
Поповића, 1938 год., стр. 28). Достојевоси, велики психоаналитик, ка- 
же да је  потребно деликвента „пригњечити мрлосрђе.м” , створити уве- 
рење код њега да су други'од њега бољи, да осети морални дуг пре.ма 
људима и вољу за спасењем. По Достојевском потребно је  према де- 
ликвенти.ма тако деловати да никад не може рећи; —  Ти људи ништа 
нису учинили за моју срећу, за васпитање, за об!разовање моје, да ме 
начине бољим, да ме направе човеком.. .  ја сам сад с њима обрачунао, 
ја им више ништа ниса.м дужан, и ником ништа нисам дужан на век ве- 
кова! ОНИ СУ ЗЛИ И ЈА ЋУ БИТИ ЗАО. ОНИ СУ БЕЗ СРЦА И ЈА ЋУ 
БИТИ БЕЗ СРЦА —  (Достојевски, Браћа Кара.мазови, превод J. Макси- 
.мовића, 1933 год., V књига, стр. 190).

Стевав Слијепчевић



НАКНАДА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ БЕЗ КРИВИЦЕ

Сваки је друштвени поредак имао свој систем одговорности за при- 
чињену штету, који је  био условљен привредним развитком, тачније, 
развитком производних снага и друштву, који су условљавали сву дру- 
штвену и правну надградњу па и правну форму тих односа.

У старом римском праву одноворност за причињену штету je била 
чисто објективна, лишена сваке идеје о кривици. Као битни услови за 
одговорност били су потребни: жртва тј. оштећени, штета која му је 
причињена, те узрок.

Било је  индиферентно дали је  штету причинио човек, животиња, 
ствар или роб. Важио је приниип: око за око, зуб за зуб, без испити- 
вања кривице. Проузрокована штета, обавезно је  повлачила за собом 
накнаду штете. Ноксалне акције имале су за сврху препуштање узроч- 
ника штете: роба, животиње, или ствари у власт оштећеног. У овом ста- 
диу.му разБитка накнада штете је била истовремено и казна.

Током развитка, у каснијем римском праву, одговорност постаје по- 
следица урачунљивости —  кривице. Кривица постаје база одговорности 
за штету. Аквилијанска кривица је  једна врста правног греха. Без ње, 
нема одговорности.

Ово схватање о одговорности по основу кривице се учврстило током 
векова и било је  прихваћено у свим каснијим правним системима у 
јима човек —  личност, постаје основна идејна вредност. Принцип o i-  
говорности по идеји кривице био је  прихваћен у свим модерним грађаг- 
ско-правним кодексима a првенствено у Француском Code civil-y, 
аустриском, немачком и осталим грађанским законицима донетим по- 
четком и током X IX  века.

Средином X IX  века настаје нова ситуација.
Концепција субјективне одговорности по принципу кривице одгова- 

рала је потребама друштва у којем су привредни и трговачки односи 
били слабо развијени. Она међутим није одговарала добу у којем су 
се привредни и правни односи изкомпликовали, учестали и убрзали, у 
којем је са једне стране створена модерна механизована индустрија и 
саобраћај, a са друге стране милионска маса индустриског радништва. 
Машинизација и техника створили су повећану опасност за окоаину a и 
ризик за њехове носиоце.

Идеја кривице више није било довољна да се оштећеном обезбеди 
оштећење. Радник, повређен на послу, пешак од аутомобилисте, кућа 
запаљена од варнице локомотиве и маса других ситуација створених 
у модерним условима развитка претстављали су озбиљан проблем у 
правном поретку где је оштећени морао да доказује штетникову кри- 
вицу.

Једно-вре.мено са механизаиијом, узрок наступеле штете постајао 
је  све мање јасан и све тежи за доказивање.

Тако се дошло на идеју да се под претпоставком да нема.кривице 
код штетника, оштећеном мора репарирати причињена штета, јер  би се 
у противном дешавало да оштећени сам сноси штету због тога што не 
би био у стању да докаже штетникову кривицу. Стало се на станови-
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ште да онај који ставља у погон опасне механизме у свом иетересу, 
треба да сноси лоследице те предузимљивости. Ко ствара за себе рис- 
кантну ситуацију, треба да сноси и последице тог ризика. При томе 
руководећа за.\шсао била је  успостава равнотеже интереса у друштву.

Тако је  судска пракса у другој половини X IX  века прво у Фран- 
цуској створила нову правну установу одговорност по принципу )гзроч- 
ности, одговорнскт објективну, без кривице.

Она је  дошла као потреба да се у људским односима очува посто- 
јећа равнотежа интереса и правичности.

Установа одговорности За штету по принципу кривице условљава 
следеће елементе: штету, противправну радњу, узрочност и кривицу.

За одговорност по принципу узрочности потребни су пак ови еле- 
менти: штета противправност исте и узрочност.

Треба одмах рећи да принцип објективне одговорности у материји 
накнаде штете има дапунски карактер установи накнаде штете по 
основу кривице.

Наше позитивно право прихватило је  прво крк)з судску праксу a 
затим кроз позитивне законске прописе установу објективне одговорно- 
сти, мада она није систематски нигде нормирана као правна установа.

У теорији се често пута говори о  томе да је  основ објективне од- 
говорности сама узрочност између радње и проузроковане штете. По- 
ставља се питаље дали је  то тачно и шта је  у установи објективне 
одговорности адекватни елеменат елементу кривице у  одговорности по 
начелу кривице?

У правној теорији има више концепција по овом питању.
По једнима, ко вуче корист од неке делатности мора да сноси све 

штетне последице које би одатле настале. To су заступници теорије 
користи (ubi emolumentum, ibi —  onus), По овима основ одговорности за 
штету била би корист штетника из одређене делатности.

По другима, онај ко је  створио одређену делатност мора сносити 
сву штету која из те делатности настаје. To је  теорвја ризика. По њој 
основ одговорности је  ризик.

По трећем схватању за штету треба да одговара сваки ималац или 
власник неке ствари која је  сама за себе извор опасности за људе и 
ствари. По овом схватању основ одговорности је  држање опасних ствари, 
вдносно, вршење делатности која за околину претставља повишену 
ошсност.

Наша судска пракса и теорија као и позитивни прописи^ основ ове 
одговорности налазе у одговорности за опасне ствари.

Појам опасне ствари је  у датом правном поретку, мање-више од- 
ређен. Но његов обим и садржина зависе од техничког развитка и схва- 
тања друштва, услед чега тај појам није ни коначан ни дефинитиван. 
Зависи од схватања друштва односно правног поретка која ће се ствар 
или делатност сматрати опасном. При томе наша правна теорија појам 
опасне ствари схвата у ширем смислу, јер  обухвата не само ствари у 
ужем смислу речи као што су: екшлозив, дивље животиње, него и ме- 
ханичке погоне које је  створила модерна техника, машине, жељезнице,



трамваје, аутомобиле свих врста, авионе итд. који претстављају по- 
вишену опасност за околину.

Одмах треба рећи да судска пракса, a и правна теорија, извесне 
предмете сматра опасним стварима и ако оне то уопште нису, али могу 
таквима постати услед свог смештаја као што су например: димњак на 
крову, или алук који ако падну и повреде пролазника, као опасне ства- 
ри по свом положају јесу извор и основ објективне одговорности вла- 
сника за причињену штету.

У једној својој пресуди Савезни врховни суд о основу одговорности 
по овом принципу каже следеће:

„Принцип одговорности за штету само под условом кривице не 
може се применити у случајевима када је штета проузрокована ору- 
ђем, које собом, под условима редовне, правно допуштене и социјално 
корисне употребе, ствара повишену опасност за околину. Због те по- 
вишене опасности која је  у природи самог оруђа и његове редовне 
употребе нужна је  особитд предострожиост власника оруђа, односно 
лица које оруђем располаже до тог степена, да се потпуно осигура 
лична и имовна безбедност околине. Али због сложености операција са 
таквим оруђем немогуће је  често пута доказати да се штета догодила 
кривицом власника. При томе, да би се постигла нужна заштита личних и 
имовинских интереса околине намеће се практична потреба да власник 
предузећа или оруђа, односно лице које њиме располаже одговара и 
за такву штету која није резултат ни dolusa ни culpe. Ради заштите 
личних и имовних права грађана нужно је  да постоји одговорност за 
штету на основу самог факта да је штета настала самом употребом 
оруђа, које собом ствара повишену опасност за околину.

Предузеће односно лице које њиме располаже може се ослободити 
одговорности за штету само ако се утврди да је  штета настала или кри- 
вицом самог оштећеника, или услед више силе.”

У свим одлукама врховних судова објављеним у збирии судских 
одлука налазимо као основ одговорност^ по овом принципу „употребу 
оруђа и делатности као и ствари које собом стварају повишену опас- 
ност за околину.”

У том погледу судска пракса је  доследна.
Пошто у нашем правном систему не постоји кодекс опасних ствари 

и опасних делатности, то у случају спора судска пракса зггврђује према 
схватању друштва и друштвеног интереса дали у конкретном случају 
предстоји штета од ствари која ствара повишену опасност за околину.

Код одговорности по принципу кривице радња која проузрокује 
штету мора бити противправна. Противправност саме радшб нужно 
прати појам кривице.

Код објективне одговорности није тежиште у томе да радња буде 
противправна. Радња која производи штету може бити и допуштена ко 
овде је важан елеменат да штета мора бити противправна, тј. проузро- 
ковање мора бити забрањено нормама позитивног правног лоретка. На- 
пример, радник може бити повређен од машине и тада ако је  иста нор- 
мално функционисала и била заштићена према свим прописима о при- 
мени заштитних мера, при томе, да чак ни код радника не буде кривице
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ни у ком облику, па ипак случајно да настане штета повредом радника. 
Бесумње власник погона одговараће за причињену штету по принципу 
ове одговорности и ако кривице нема ни са једне стране a оштећење је 
ипак противправно јер је  повређен правни интегритет радника.

Оштећење је дакле противправно када је  оно настало супротно за- 
конској забрани повреде правног интегритета оштећеника.

Како се установа објективне одговорности односи према штети?
Штета постаји увек када је правни интегритет некога лица повре- 

ђен. Тај интегритет обухвата све материјалне и нематеријалне вредно- 
сти која друштво заштићује, као например: живот, част, слободу, сво- 
јину, кредит, посед, тражбени однос, телесни интегритет или било које 
друго добро, које друштво признаје као саставни део правног инте- 
гритета једног лица. При томе потребно је  да услед повреде наступи 
поремећај у погледу правног статуса.

Посматрамо ли тако врсту повређених добара, штету групишемо на 
материјалну и нематериј алну штету.

Док се код одговорности За штету причињену кривицом, величина 
накнаде причињене штете одмерава увек сразмерно степену кривице 
дотле код објективне одговорности где кривице нема установљава се 
само једна врста штете, и то стварна штета, a не и изгубљена добит, 
(lucrum cesans). При томе према становишту судске праксе изгубљена 
зарада није губитак измакле добити него губитак накнаде за рад одно- 
сно стварна штета.

Постоји, и друго мишљење које полази од принципа које уопште 
важи у материји накнаде штете, a наиме, да је  штетник у принципу 
обавезан на пуну накиаду, јер се сматра да и у материји одговорности 
по основу К|ривии,е штетник мора дати пуну накнаду оштећеном. Да је 
затим, начело према којем штетник за штету проузроковану простом 
непажњом (сгДра levis) накнађује само просту штету без измакле добити, 
само изузетак од правила. Најзад да нема никаквог оправдања за то да 
се смањивањем обима одговорности фаворизују лица која врше де- 
латности које претстављају повишену опасност за околину.

Пошто је  развитак у материји одговорности за штету све више за- 
хваћен идејом правичности, што се огледа и у пракси судова где слабо 
имовинско стање штетника понекад бива узето као основ за смањен>е 
износа накнаде, сматрамо, да би ово друго становиште било правилније, 
ма да у  судској пракси нисмо наишли на одлуке које би расправљале 
ову тему.

По овом основу има места како накнади материјалне тако и нема- 
теријалне штете. Например, радник повређен на послу од машине поред 
накнаде стварне штете коју добија од социјалног осигурања има право 
да тражи накнаду до висине стварне штете преко онога што је  добио^по 
основу социјалног осигурања, и још и накнаду нематеријалне штете 
за претрпљени страх, болове и унакаженост, разуме се од власника 
опасног погона.

Поставља се питање ко је  одговоран за причињену штетупоприн- 
ципу објективне одговорности, односно ко је  штетник.
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y  начелу, за штету одговара сопственик опасне ствари односно де- 
латносга која претставља повишену опасност за околину. Чини се да 
је  наша судска пракса прихватила основну идеЈу да штету сноси онај 
у чију корист опасан погон делује.

Сопственик неће одговарати за штету коју његова опасна ствар 
проузрокује без кривице ако је  ствар предао на коришћење другом ли- 
цу. Тада he одговарати држалац, као например када је  ствар дата на 
послугу, у закуп, на чување, на оправку и томе слично, када, дакле, вла- 
сник нема контролу над ствари. Међутим, ако је  сопственик предао 
ствар лицу кбје је  у његовој служби или ако и није предао ствар та- 
квом лицу али је за њега опасна cxsaip била доступна, одговараће вла- 
сник. Такав је  случај када је аутомобил предат шоферу или када вој- 
ник коме није поверено шофирање камионом али му је  исти доступан 
у служби јер ради у механичарској радИоници власника, самовласно 
употреби исти.

Ако постоји кривица шофера за проузроковану штету, он бдговара 
са власником солидарно и то власник по принципу објективне одговор- 
ности, a шофер по принципу кривице, при томе према оштећеном они 
одговарају до пуног износа штете, a питање одговорности по једном 
или другом основу јесте правно питање регреса међу солвдарним ду- 
жницима. Ако је  доказана шоферова кривица власник возила има право 
на регрес пуног износа исплаћене штете учињене од шофера.

За штету проузроковану украденим аутомобилом власџик не одго- 
вара јер исти није под његовом влашћу.

У случају безплатног превоза утомобилом нема објективне одго- 
ворносги за штету лицу које се безплатно возило. Случај коришћења 
аутостола. Но и у овом случају постоји одговорност за причињену ште- 
ту од стране шофера по основу кривице, али не и одговорност власника.

Ако је  безплатан превоз извршен у корист власника возила или шо- 
фера, на пример када власник пошаље свој ауто по лекара па овај буде 
повређен, за причињену штету постоји објективна одговорност. Рекли 
смо да власник не одговара за штету коју послугопримац причини тре- 
ћим лицима његовим аутомобилом. Међутим, ово важи само за случај 
ако је  власник аутомобила био пажљив код избора послугопримца. Ако 
није био довољно пажљив па је  предао на послугу возило лицу које 
нема довољно стручне спреме односно дозволу за вожњу, власника ипак 
терети одговорност по принципу кривице, јер  на његовој страни по- 
стоји culpa in eligendo.

У случају судара аутомобила ако је  један возач крив он ће сносити 
своју штету и коју је  проузроковао другом возилу.

(Наставиће се)

Др. Тош а Ишпанов!^
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УТВРЂИВАЊЕ ВАНБРАЧНОГ ОЧИНСТВА НАКОН СМРТИ 
НАВОДНОГ ОЦА

У питању да ли се може подићи тужба и водити парница за утвр- 
ђиваље ванбрачног очинства против наследника наводног оца —  у на- 
шој правној теорији и пракси искристалисала су се два опречна гледи- 
шта: према једнима одговор на постављено питање је потврдан, док 
је према другима одречан.

Као пример да се може водити парница за утврђдаање ванбрачног 
очинства против наследника наводног оца истиче се пресуда Врховног 
суда HP Хрватске Гж. бр. 158/58 од 12 фебруара 1958. Та пресуда, од- 
ЈЈС^ношћу и основаношћу своје аргументације, служи и као оправдање 
досадашње и као потстицај будуће праксе нижих судова не само на 
подручју HP Хрватске него и у другим крајевима наше землЈб. И док 
је  наводни отац жив и након његове смрти може се подићи тужба 
водити парница за установљавање ванбрачног очинства. Ванбрачно дете 
путем тужбе остварује свој статусни интерес, утврђује сроднички однос 
са наводним оцем, a утврђењем тога одкоса поставља се у карист де- 
тета база за истицање и остваривање алиментационих и наследноправ- 
них захтева. Цитирана пресуда полази од могућности коју за утврђи- 
вање ванбрачног очинства путем конклудентних радњи пружа чл. 23 
ст. 3 Закона о наслеђивању, где се, поред признања ванбрачног детета 
пред надлежним органом, помињу и нови основи за то признање од 
стране наводног оца („или ако га је  довео да с њим живи, или ако је 
на други начин показао да га признаје за своје” ).

Критичари наведене пресуде, међу којима и наш истакнути теоре- 
тичар породичног права, професор Правног факултета у Београду д-р 
Мехмед Беговић (в. његов чланак „Може ли се тужба за утврђивање 
ванбрачног очинства подићи против наследника наводног оца”  у Ана- 
лима Пргљног факултета у Београду, свеска за октобар —  децембар 
1958). сматрају да се, с обзиром на правни карактер тужбе за утврђи- 
вање ванбрачног очинства и на особености поступка за њено докази- 
вање, ванбрачно очинство не може утврђивати након смрти наводног 
оца. Након смрти наводног оца, напр., не мргу се у и,ил>у утврђивања 
ванбрачног очинства изводити дбкази који су везани искључиво за 
личност наведеног оца, као што је  доказ анализом крви. У нашем праву 
нема претпоставке очинства за ванбрачну децу, тј. не претпоставља се 
да је  отац ванбрачног детета оно лице које је  у време затрудњења де- 
тиње ма јке имало с њом полни сношај (pater is est quern coitus demon- 
strat). Након смрти наводног оца суд неиа могућности да, у духу чл. 
412 у вези Са чл. 406 ЗПП, одређује доказна средства по официЈелном 
начелу у питањима која међу странкама нису спорна. Могућност коју 
пружа чл. 23 Закона о  наслеђивању не треба схватити као MOryliHOCT 
подизања тужбе и вођења парнице за утврђивање ванбрачног очинства 
у правом смислу речи, него је  треба схватити као могу1јност подизања 
тужбе и вођења парниие за утврђивање чињеница да је  наводни отац 
конклудентни.м радњама ванбрачно дете признао за своје. Као доказ 
да је  након смрти наводног оца онемогућено пуно извођење докази- 
вања наводи се одлука Савезног врховног суда Рев. 6ip. 184/58 од 15
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маја 1958, према којој се пропуштање извођења доказа анализом крви 
и упоређивањем сличности наводног оца и ванбрачног детета сматра 
повредом одредаба парничног поступка.

Да би се правилно одговорило на постављено питање, нужно је, по 
нашем мишљењу, у  испитивању поћи од поставки које пружају пози- 
тивни законски текстови како у  материји односа родитеља и деце тако 
и у материји наслеђивања.

Начини за утврђивање ванбрачног очинства предвиђени су у Основ- 
ном закону о односима родитеља и деце, чија је v n  глава посвећена 
томе питању и носи карактеристичан наслов „Утврђивање очинства” . 
У чл. 24 тога закона наведена су два начина за то }ггвр^ивање: начин 
када наводни отац, уз сагласност детиње мајке, призна дете за своје 
пред матичарем или у јавној исправи или у тестаменту, па то  признање 
матичар упише у матичну књигу, те начин када се ванбрачно очинство 
утврди правоА1оћном судском одлуком. Као што се види, први начин 
безусловно ргаискује да је наводни отац жив, док се у погледу начина 
зггврђивања судском одлуком закон не изЈашњава може ли се оно изво- 
дити након смрти наводног оца. Даље, по стилизапији наведеног прл- 
писа очигледно је  да се први начин изводи по вољи наволног оца, док 
се други начин —  утврђивање путем судске одлуке — изводи ппртив 
воље наводног оца. мада нчЈе искључена могућност да он CBOie оч'^н- 
ство ппизна и у партци. Другим речима. утврђивање ванбпачног о«и«- 
ства, према ппоггисима Основног закона о пдносима рпдител.а и nevp. 
може се изводити помоћу признања које је  наводни отац учинио wa 
поогтисан начин ван суда или у  парнипи. пред суттом. д може се изво- 
дити помрћу доказивања у паонтти ппотив наволчог оид. У вези са тим. 
важно је полву11И да поменути закон и вансудскк и сулски начии утв-р- 
15ивањр очинства ванбрачног детета ставља под ззЈедвички по?ам утвп- 
ђивања очичствз, што значи да се оно може утвпћчрдти и по волтт и 
против воље наволког oii.a, те ла се пно може утвпћивати за живп-̂ а 
наводног оца. a ни1‘ е искључена могућност тога утврђивања ч након 
смрти наводног оца против његових наследника.

Ла се взнбпачно очинство може vTBpliHBaTH ппотчв ндследвика на- 
водног oiia видљиво ie из чл. 23 ст. 3 Закона о наслеђивању. Ту се. лз 
разлоге из чл. 24 Основног закона о  олносима родитеља к лепе: наводе 
као чињешгае од ко|их зависи ппзво наслећл ванбпачног детета —  ла 
га ie наводви отац лпвео ла с њим живи. или ie на лруги начин признао 
CBoie очинство поема њему. У смислу чл. 223 ст. 2 т. истог закона суд 
ће упутити странке да поведу парнипу или поступах прел уттравним ор- 
ганом ако су међу њима спорне ..чињениие од којих зависи право на 
наслеђе, a нарочито пуноважиост или садржина тестамента или однос 
наследника и оставиоца на основу кога се по закону наслеђује” . па 
како цитиране чЛвенице из чл. 23 ст. 3 Закона о наслеђивању могу бити 
спорне између наследника наводног оца као оставиопа и ванбрачног 
детета као компетента на наслеђе, то их суд може упутити на парницу 
ради утврђивања чињеница од којих зависи сроднички однос оставиоца 
и ванбрачног детета, a то значи на парницу ради зпгврђивања очинства.
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Карактеристично је  да Закон о наслеђивању, поред парнице, пред- 
виђа и пост}шак пред управним оргаиима када се ради о утврђивању 
чињеница од чијег постојања или непостојања зависи право на наслеђе. 
У том погледу, регби, постоји известан паралелизам између начина за 
утврђивање очинства из чл. 24 Основног закона о односима родитеља 
и деце и поставки из чл. 223 ст. 1 Закона о наслеђивању, бар уколико 
се оне односе на наведену одредбу чл. 23 истог закона. Отуда би се 
могло поставити питање да ли би наследници наводног оца могли дати 
признање о очинству оставиоца пред матичарем или у јавној исттрави.

Нема сумње да чињенице из чл. 23 ст. 3 Закона о  наслеђивању прет- 
стављају значајну допуну начина за утврђивање очинства ванбрачног 
детета из чл. 24 Основног закона о односима родитеља и деце и пру- 
жају широке могућности за постављање питања и у материјалноправ- 
ном и у формалноправном погледу.

Када се узме у обзир да се признање ванбрачног очинства од стране 
наводног оца не подвргава испитивању истинитости, већ да се може 
оспоравати само под условом да постоје недостаци воље код наводног 
оца, те када се томе додају велике могућности за )пврђиван.е ванбрач- 
ног очинства које пружа наше позитивно законодавство, —  онда се 
може с правом поставити питање да ли је, заиста, у сваком погледу 
тачно мишљење да у нашем праву не постоји претпоставка ванбрачног 
очинства. Истина је да та претпоставка није у закону нигде изричито 
изражена. Али, из тога се не може са сигурношћу изводити закључак 
да —  она не постоји ниуком облику. С обзиром на деликатност пред- 
мета доказивања, те с обзиром да се очинство не може увек и у сваком 
случају егзактно, директно утврдити, сматрамо да у основама ове ма- 
терије функционише претпоставка ванбрачног очинства, која погађа 
лице које је  у време концепције имало полни сношај са детињом мај- 

-ком. Она постоји као мотивациона, тј. у облику који инспирише зако- 
нодавца при постављању правних правила из ове материје. Међутим, 
иако она код нас није у закону назначена, та претпоставка може да и 
судији послужи, као природна, ради распореда терета доказиван.а у 
парници. Да таква претпоставка код нас постоји као мотивациона, по 
нашем мишљењу, донекле показује и укидање чл. 26 Основног закона 
0 односима родитеља и деце, који се односе на утврђивање ванбрачног 
очинства међу више мушкарада ((plurimn conkubentium) у погледу 
једног истог детета. To укидање претставља неку врсту отступања од 
доказивања по начелу материјалне истине, a показује тежњу да се 
истраживање очинства усредсреди на једног мушкарца, и то на онога 
против Kora се могу истицати и индиректни докази, као, напр., да се 
у време зачећа виђао на скровитим местима и под сумњивим околности- 
ма са детињом мајком.

Редовно, тужба за утврђивање ванбрачног очинства спада у тужбе 
за заснивање правне ситуације. To је  конститутивна тужба. Њоме се 
одређује статус ванбрачног детета. Њоме се иде, за тим да се извесно 
лице мушкога пола огласи оцем детета које је  рођено ван брака. У 
парници која се иницира том тужбом утврђују се чињенице од којих 
зависи заснивање правне ситуације између наводног оца и ванбрачног
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детета која означава њихов сроднички однос. Правомоћна судска од- 
лука у тој парници служи као подлога да се коначно одреди статус ван- 
брачног детета и да му се обезбеди истицање и остваривање алимен- 
тационих и наследноправних потраживања. Поставља се питање да ли 
тужба коју OMoryiiyjy поставке из чл. 23 ст. 4 Закона о  наслеђивању 
претставља конститутивну тужбу или тужбу за утврђивање из чл. 175 
ЗПП. Упоређсњем елемената наведеног члана ЗПП са својствима пред- 
метне тужбе долази се до закључка да она у строгом смислу речи није 
тужба за утврђење, јер се овом потоњом утврђује „постојан.е односно 
непостојање неког права или правног односа или истинитост односно 
неистинитост неке исправе” . Наше позитивно процесуално право не 
познаЈе тужбу за утврђење која би се односила на утврђивање чиње- 
нипа. Према томе, тзпкба из чл. 93 ст. 3 Закона о наслеђивањг чије t v - 
жба за угарђивање из чл. 175 31III. Оставински поступак, као што смо 
видели, помиње парнице за утврђивање ч}ш>ениг.а од којих зависи на- 
следно право, пуноважност или садржина тестамента, као и сроднички 
однос наследника и оставиоца. Утврђивањелт таквих право •—■ про- 
изводних чињеница заснива се,' у погледу постављеног питан>а, правна 
ситузциЈа. статусни, сроднички однос на основу уога се по ззкону на- 
слећује. С обзипом на то, тужба из чл. 23 ст. 3 Ззкона о наслећивању 
претставља туж6 у за заснивање вравне ситузттнте, дауле кожггитутив" у 
тужбу. као што ie редовнд тужба за утврћивање ванбрачног очин<тоа 
гтоедвићена у чл. 24 и 25 Основног зак<1иа о опносима родитрља и лепр. 
За (разлику од тужбе за утврђивање (пве?улипи?алне тужбе). ко?а re 
не односи на утврђивање чин.ениц,а, конститутивна т\'жба иде за утво- 
ђивањем чињеница, али чињеница од којих зависе одређена права, прав- 
ни односи и правне ситуације.

Из саме природе ствари излази да се тужба из чл. 23 ст. 3 Закона о 
наслеђиван.у подиже против наследника наводног оца. значи након ње- 
гове смрти. За подизање ове тужбе активно ie лепггимисано ванбрачно 
дете и, нема сулгње, оно је може подићи у року до навршетка 23 године 
свога живота. Било би нелогично и неогтравдзно да ванбоачно дете v 
погледу рокз за подизање тужбе буде повлаиЉени1'е у случатевима из 
чл. 23 ст. 3 Закона о наслеђивању него у случајевима из Основног за- 
кона о односима родитеља и деце. У томе року оно тужбу по једном 
или другом закону може подићи против наводног оца, односно против 
његових наследника.

Без обзира на то што се у наведеном пропису помиње доказивање 
чињеница да је  наводни отац ванбрачно дете довео да са њим живи или 
га је  на који други начин признао за своје, уствари у тим случајевима 
се ради о утврђивању очинства, па ће за такву парницу бити надлежан 
окружни суд на основу чл. 28 ЗПП, било да се она води по непосредном 
подношењу тужбе, било да се она води по упућењу у смислу чл. 223 
Закона о  наслеђивању.

Мишљења смо да не треба придавати апсолутан значај чињеници 
што је  парнични поступак донекле предвидео посебну процедуру за 
парнице ради зггврђивања ванбрачног очинства, a нарочито што је  пред- 
видео искључење јавности при расправљању у њима, па и могућност
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доказивања у случајевима који међу странкама нису спорни. И  поред 
Tora, парница За зтврђивање ванбрачног очинства, по самој природи 
ствари, не претставља парницу у којој се по сваку цену истражује ма- 
теријална истина. Начело материјалне истине примењује се под углом 
начела заштите права и интереса деи.е, па је  чак ово друго начело и 
претежније. Jep, када тако не би било, онда би се признање очинства 
на прописан начин ван суда или у парнипи пред судом морало прове- 
равати, a при порицању туженога ниједан други доказ не би био ефи- 
касан, сем доказа добијеног анализом крви да се очинство ис1сључује. 
Како је  и још несигурно утврђивање очинства путем анализе крви, 
иако се ради о једном научном, медицинском захвату, то су, бесумње, 
сва остала доказна средства много несигурнија у погледу утврђивања 
ванбрачног очинства., Стога, да би се заштитили поава и интереси ван- 
рачиог детета, уместо несигурног и v много случајева немогућног 

утврђивања материЈалне истине. v материји о којој је  овле реч суд се 
мора задовољити и приближностима и вероватноћом која се добија из- 
вођењем оасположивих доказних соедстава. Разуме се, пожељно ie и 
препоручљиво да се у датом ииљу изведе што втие директких доказа, 
чак и локаз анзлизом кпви. али зко се сви они, из ко знт којих разлога 
не могу извести, онла се суд мора заловољити оним што се може учи- 
нити. те не дозволити да се углед немогућности извоћења неких доказч 
жртву?у Т1оава и интепеси ванбпачног детета да се одпеди његов статус. 
Деликатност процесуалне ситуације услед немогу1»ности извоћења до- 
каза који cv искључиво везани за личност наводног опа. у  светлости 
начела запгпгге деце. ттптвп1>у 1р . мислтао, иаше гледтлте ла се v осно- 
вама утврђивзња ванбпачног очинства ипак налази прртпоставка ван- 
боачног очинствз. скпит>рн;ј ''отивапиоча. c^ Morvfiwoni^v тч ср т*>о«е 
сули1‘а послужи ппили1̂ г>м одпрћизања тепета локазивзњл. П ттто ie те- 
шко, a у много случа1’ ева и нр''огућно утводити њен ^закључак. тп ге 
доказивање огпаиичзра ка утппћчвзње њених noeifflca. Зап закључипа- 
н.е 0 ппизнању ванбпачног о “чнства на теиељу конкдудентких падњи- 
наводног оца. vз!tњи k o Ip vnrv бити и вазличите и многпбг>01не. не 
поетставља уствари постављзи-е претпоставки у корист ванбпачног ле- 
тета?

Из поедњих излагзтва вилч се ла ie ппи садашн>ем стан>у иаших 
позитивних законских текгтова, могућно полизање тужбе и вођење пап- 
нице за утврђивање взнбоачног оччнства након смоти нзродног п«а. 
1ГООТИВ његових наследни^а. Тужбе на које смо v о>’ оч чланку лпсад 
указали. како сне из ОЗОРД-ч тако и оне из чл. 23 ЗН-а. има}у правнч 
карактер тужби за заснивање правне ситуације, ri. конститутивне cv. 
Међутим, ако је већ на законит начин утврђен сроднички однос између 
наводног оца и ванбрачног детета, па таЈ однос постане сумтвив и спо- 
ран (напр., због уништења матичних књига или судских архива), онда 
се може подизати тужба за утвођење тога правног односа, дакде преју- 
дицијална тужба из чл. 175 31111, a може је подићи сваки ко има прав- 
Hor интереса да се тај правни однос утврди, па тим пре и ванбрачно 
дете. Та се тужба може подићи против наследника наводног оца «  за
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њу нису обавезни рокови из чл. 24 и 25 ОЗОРД-а. За прејудицијалну  ̂
парницу није одређена стварна надлежност окружног суда, већ она за- 
виси од вредности предмета спора коју тужилац назначи у смислу чл. 
39 ст. 2 ЗПП.

Завршавајући овај чланак, можемо да резимирамо како следи. И 
поред озбиљних разлога које истичу неки правници против утврђивања 
ванбрачног очинства након смрти наводног оца, сматрамо да се може 
подићи тужба и водити таква парница против његових наследника. До- 
казивање у тој парници креће се између начела материајлне истине и 
начела заштите права и интереса ванбрачне деце, од којих је  ово друго 
претежније тако да је, у недостатку њеног законског назначења, омо- 
гућено постављање једне судиске претпоставке у корист ванбрачног 
детета, Таква парница се може водити не само по конститутивној него 
и, у специјалним условима, по прејудицијалној тужби.

Д-р Душан П. Радоман

ПОМОЋ СУДОВА ОРГАНИМА СТАРАТЕЉСТВА У ОСТВАРЕЊУ 
ЊИХОВИХ ЗАДАТАКА

У листу ССРН Босне и Херцеговине у напису „Још увек несређена 
служба старателЈСтва” , наведена је констатаи.ија да је ова служба не- 
сређена, јер је од почетка запостављена. („Ослобођење”  18. VI. 1957).

Овде ваља одмах приметитн да органи старатељства нису само од 
својих претпостављених били нарочито раније запостављани, већ не- 
довољно уважавани и од других органа, који су иначе у неким по- 
словима управо упућени на сарадњу старатељских органа. To се може 
рећи и за правосудне органе —  судове.

Већ је  чланом 311 Закона о кривичном поступку из 1948 године 
било прописано да у поступку против малолетника суд има прибазити 
извештај од органа старатеељства ради утврђења окзлности потребних 
за оцену његове душевне развијености, прилика у којима живи и окол- 
ности потребних ради познавања његове личности. (Види сада аналог- 
ну одредбу у члану 420 Зак. о крив. поступку из 1953 године).

Од органа старател>ства траже мишљење и предлог за смештај ма- 
лолетне деце окружни судови у бракоразводним парницама (члан 68 
Осн. зак. 0 браку и тач. 2. Упутства Опште седнице Врх. суда ФНРЈ бр. 
Су— 866 од 29 октобра 1948 год.), a сада и срески судови у спорозима 
о чувању и васпитавању деце који спорови настану после правоснажне 
одлуке којом је  брак поништен, разведен или оглашен непостојећим 
(чл. 25 ст. П. тач. 2 ЗПП).

У парницама ради плаћања доприноса за издржавање .малолетне 
деце и у рарницама ради повишења доприноса Зд такво издржавање 
(чл. 25 ЗПП)*судови се обраћају на народне одборе општина (уједно и 
као органе старате.ЂСТва) да и̂ f доставе податке о личним, породичним, 
здравственим, социјалним и материјалним —  имовинским приликама 
парничних странака. (О  овоме опширније види; „Подаци народних од- 
бора општина за алиментационе парнице’ ’ , јубиларни број 12/57 „На 
родни одбор”  стр. 745).
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Судови траже од органа старатељства да поставе привремене ста- 
раоце у поступцима за лишење пословне способности умоболних, сла- 
боумних лии.а, расипника, алкохоличара итд. (чл. 40 Осн. зак. о стара- 
тељству; чл. 24 Преднацрта Зак. о ванпарничном поступку. О том при- 
временом старатељству види опширније; „Забележба постављења при- 
временог стараоца у замљишним књигама” . „Правни живот”  бр. 1— 2/ 
58 стр. 41; a о том пропису преднацрта: „Примедбе на члан 23 Пред- 
нацрта Зак. о ванпарн. поступку” , „Гласник адв. коморе за АПВ бр. 
10/58 стр. 22).

Судови захтевају од органа старатељства постављање старалана 
несталим лицима (чл. 4 Зак. о проглашењу несталих лица за умрла . .
—  чл. 47/rv. Преднацрта Зак. о ванпарн. поступку (види о томе по- 
ближе: „Случајеви постав.л>ања пригодног стараоца несталом лицу” , 
„Народни одбор”  бр. 2/58 стр. 106).

Судови су, позивом на чл. 46 Осн. зак. о  старатељству, тражили 
како у ванпарничним (оставински.м), тако и у парничничним поступцима 
постављење посебних старалаца и отсутним лицима којима је  борави- 
ште непознато, тј. отсутним наследници.ма и отсутним туженицима (на 
пр. у споровима по чл. 62 ст. I. Осн. зак. о браку).

Исто тако у оставински.м и парничним поступцима због опреке —  
сукоба интереса малолетних и њихових зак. заступника захтевали су 
постављање тзв. колизијских старалаца (чл. 36 ст. III. и чл. 47 Осн. 
зак. о старатељству).

Ови случајеви доказују да су судови у свом пословању били и јесу  
и сада упућени на органе старател>ства.

Но наведени прописи су предвидели обраћање судова На органе ста- 
ратељства ради обавештења истих. Напр. цит. Зак. о  проглашењу 
несталих лица умрлим у свом чл. 10 предвиђа такво једно обавештење 
(Види о то.ме детаљније: „Како тумачити чл. 10 стП. Зак. о  проглаш. 
нестал. лица за умрла и о доказивању смрти” , „Наша законитост”  бр. 
3/55 стр. 112).

Чл. 41 Осн. зак. о старатељству прописује да је  суд дужан прзво- 
моћну одлуку о лишењу пословне способности без одлагања доставити 
органу старатељства, a дешавало се да то неки од судова нису чинили.

Наведено.м тачком 2 Упутства Опште седниие Врх. суда ФНРЈ про- 
писано је  и то да су брачни судови, у споровима у којима треба одлу- 
чити и о  смештају деце, дужни у таквим парницама донете пресуде до- 
ставити органима старатељства.

Када би се ових прописа стриктно придржавало, не би се .могло де- 
шавати да органи старатељства пресуде о брачним споровима добијају 
гек после дужег времена након доношења и само после ургенција или 
да о  смештају деце који је извршен без њиховог предлога и мишљења 
сазнају тек по свршеном чину, из притужби родитеља којима деца нису 
поверена* да и.м је осујећено или отежано да са њима одржавају личне 
односе (в. „Социјална политика”  бр. Ц — 12/53 стр. 55: „Остваривање 
задатака органа старател>ства” ), или за такав смештај сазнају тек када 
се од* њих поново тражи предлог и мишл>ење поводом спорова о чувању

* Види: Др. Матић Богдан „Регулисан>е лич. односа родитеља спрам 
зај. деце, којем дете није поверено на чув. и ваш.” , „Гласник” бр. 8/54).
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и васпитавању деце Koj и спорови настану после правоснажности одлуке 
којом је брак разведен (чл. 25 ст. П. тач. 2. ЗПП).

И наши новији прописи предвиђају дужност судова за обавештава- 
ње органа'старатељства (напр. по чл. 77 ЗПП суд обавештава орган 
старатељства да је  поставио привременог зак. заступника, по чл. 75 суд 
га обавештава да треба поставити законске заступнике, a no чл. 74 истог 
закона има да га обавести о потреби постављања бољег законског за- 
ступника. Чл. 134 Зак. о наслеђивању предвиђа дужност суда да оба- 
вести орган старатељства о постављању привремен&г стараоца -заостав- 
штине. Види поближе о овим питањима: ,,Из праксе органа старатељ- 
ства” , „Народни одбор”  бр. 11— 12/58 стр. 703 — . По чл. 215 Зак. о 
наслеђивању суд има да обавести орган старатељства о томе да се оче- 
кује рођење детета које би било позвана на наслеђе).

Наведене одредбе одговарају наређењима чл. 13 ст. I. тач. 2 Осн. 
зак. о  старатељству и чл. 3 ст. II. Зак. о вршењу старатељства, где је  
одређено да су сви држ. органи дужни без одлагања обавестити органе 
старатељства о потреби постављања старатеља.

Но таква дужност обавештавања .може се закл>учити и из других од- 
редаба, мада то није изричито прописано. Тако би судови имали да оба- 
весте органе старатељства и у следећим случајевима;

Када доносе одлуке о лишењу родитељског права и одлуке о про- 
дужењу родитељског права (чл. 15 и 17 Осн. зак. о одн. )род. и деце), 
јер евиденинје о таквим лицнма и родитељима не воде судрви, већ их 
треба да воде органи старатељства, од којих се тражи уверење не само 
0 томе да неко лиие није лишено пословне способности тј. није под 
старатељством, већ се тражи и уверење о то.ме да није лишено родитељ- 
ског права (пошто овакво лиие не .може ни усвојити нити да буде по- 
ставл>ено за стараоца —  чл. 8 тач. a Зак. о усвојењу, и чл. 15 бр. 2 
Осн. зак. о старатељству).

Када окружнн као брачни судови и срески судови доносе одлуке о 
смештају малол. деце (чл. 68 Осн. зак. о браку и чл. 25 ЗПП. —  О ми- 
шљењу старатеЛ|СКог органа као доказу види становиште Савезн. врх. 
суда у Збирци судских орлука, књ. III. св. 3, 1958, ст.р. 89 одл. бр. 
448). Наиме, органн старатељства морају имати не само евиденцију 
деце без оба родитеља и деце са једним родитељем тј. евиденцију пот- 
пуне и полусирочади, већ и деие чији родитељи одвојено живе, па 
тако и евиденцију депе разведенпх родитеља ради могућности вршења 
контроле над таквом децом.

Када доносе пресуде у али.ментационим споровима (ради предузи- 
.мања мера у циљу наплате алпментационих износа избегавањем извр- 
шног поступка и предузимања корака код јав. тужиоштва по чл. 197 
КЗ. —  Види о том члану поблнже: „Како тумачити чл. 197 КЗ” , „Глас- 
ник Адв. ком. АПВ”  бр. 3/56 стр. 13).

Када одлучују по чл. 23 и 25 Осн. зак. о браку по иолбама ради 
■дозволе склапања брака малолетних лииа —  штићеника —  стараника 

(в. напис: „Испитивање душевне зрелости малолетних нуптуривната 
по ванпарничном суду” , „Гласник Адв. ко.м. за АПВ”  бр. 12/55 ст. 17), 
с обзиром да ступање.м у брак малодобна лица стичу потпуну пословну 
способност (чл. 16 ст. li, Осн. зак. о одн. род. и деце), a старател>ство
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над малолетницимд престаје њиховим пунолетством (чл. 37 Осн. зак. 
о старатељству), у случају пак престанка старатељства орган стара- 
тељства наређује стараоцу предају имовнне лицу које је као малолетно 
било под старатељством, јер није сигурно да ли ће о донетом решењу 
0 дозволи ступања у брак сам старалац обавестити органа старатељства 
(чл. 29 у вези чл. 17 републ. Зак. о вршењу старатељства).*

У току ванпарничног поступка потребно је  да оставински суд доста- 
ви не само оставинско-расправни записник ради одобрења наследнич- 
ких изјава и нагодби, већ и правомоћно решење о наслеђивању отсут- 
них лица непознатог боравишта, лишених лословне способности и ма- 
лолетних лица под старатељством и када наследе малолетна лица која 
стоје под родитељским старањем (чл. 9 и 10 у вези чл. 21 Осн. зак. 
о одн. род. и деце), ради знања: шта су та лица добилд као наследници 
и у циљу омогућења контроле над њиховом имовином.

Навели смо примерице неколико питања —  случајева ради илустра- 
ције: колико могу судови обавештењима користити органима старатељ- 
ства у устројењу њихове евиденције, у давању садржине рада и уоп- 
ште за њихово успешније функционисање. Тиме би им помогли у сре- 
ђивању њцхове службе, те тада не би се могло више, бар судовима, за- 
мерити да су од њих запостављени.

Коршош Тибор

ДА ЛИ ЈЕ ПУНОВАЖАН УСМЕНИ УГОВОР О ПОТСТАНАРСКОМ 
ОДНОСУ ЗАКЉУЧЕН НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Међу прописима којима се регулишу потстанарски односи у новом 
Закону о станбеним односима (C i. лист ФНРЈ бр. 16/59 од 22 априла 
1959 године) интересантна је  нбвина коју садржи члан 156 a који до- 
словно гласи:

„Ако се уговором о потстанарском односу заснивају права и ду- 
жности којима се мењају одредбе ове главе, које се могу измеиити 
вољом странака, такав уговор се мора закључити у писменом облику

Уговор из претходнсн- става који није закључен у писменом облику, 
нема правно дејство.”  (подвукао В. Р .).

Из овакве стлизације законског прописа да се устаиовити да је, 
сем одредаба које уопште не предвиђа и не регулише законодавац 
предвидео две врсте одредаба уговора о потстанарском односу. Једни 
од тих елемената су такви, које странке не могу, a други су елементи 
такви које ст^ранке могу мењати по сопственој вол>и.

* Сврха је таквог обавештавања и то да би брган старатбљства могао 
благовремено саветовати родитеље-стараоце малолетних тј. васпитно де- 
ловати на н>их да не дозволе одн. спрече заснивање ванбрачне заједнице 
те да тако не дође но кривичног гоњења родитеља-старгшаца по чл. 193 
КЗ. —

Наиме, поступак почиње по молби малолетника, који је  једино овла- 
штен на подношење исте, a решење којим се молба одбија, доставља се 
cauo н.ему, јер против таквог pemeita само он има право жалбе. — (У 
том смислу гдасе и одредбе чл. 75 и 78 цит. Преднацрта Зак. о ванп. пост.).
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Анализирајући поједине прописе у Глави III. Шестог дела наведе- 
ног закона, можемо са лакоћом установити из саме стилизације поје- 
диних прописа, који елементи уговора о потстанарском односу спадају 
у коју од наведених двеју категорија. Тако, напр. чл. 165 Закона гласи: 
„Отказни рок за уговор о потстанарском односу закључен на неодре- 
ђено време износи месец дана, ако уговором није предвиђен дужи от- 
казни рок.” Према томе, из овог прописа да се закључити да у свим 
случајевима када је  уговор склапљен само у усменом облику, отказни 
рок износи .месец дана (сем у случајевима где ће Народни одбор оп- 
штине користећи се овлашћењем из чл. 165 ст. 2 Закона продужити от- 
казни рок), зати.м, да странке могу писмено уговорити и дужи рок од 
.месец дана, реци.мо три, пет, шест .месеци, као и да странке не могу 
уговорити краћи отказни рок од месец дана. У овом пропису се јасно 
види шта је'законодавац предвидео, као типичан елеменат уговора о 
потстанарском односу и какву је  из.мену дозволио да странке унесу у 
уговор. Међутим, код прописа из чл. 155 ст. 2 наведеног закона то се 
на први поглед не може уочити, a постоји вероватноћа да се у пракси 
овај пропис ту.мачи на два различита начина. У члану 155 ст. 2 Закона 
се каже: „Уговор (о  потстанарском односу прим. В. Р.) се може за- 
кључити на неодређено време или на одређено време.”  Из овакве сти- 
лизације прописа не види се да ли је законодавац предвидео да се је- 
дан од ова два уговора .мора склопити у писменом облику, да би могао 
производити правно дејство, a ако јесте, да ли се онда писмена форма 
тражи приликом склапања уговора о потстанарском односу на одређено 
или на неодре^но време.

На основу граматичког тумачења чл. 155 ст. 2 наведеног Закона до- 
лазимо до закључка да се ни за једну од наведених двеју врста уго- 
вора не тражи обавезна писмена форма, јер  је у наведеном пропису 
наведено да се потстанарски уговор .може закључити на неодре^ено или 
на одређено В!ре.ме, a из њега се не .може закључити коју је  врсту за- 
конодавац предвидео, a коју је  у смислу чл. 156 само допустио. Међу- 
тим, против оваквог схватања има више аргумената, јер ако посматрамо 
наведене прописе из чл. 155 и 156 у јединственом склопу са осталим 
прописима цитираног Закона којима се регулишу потстанаркки односи, 
доћи ћемо до закључка да је  пуноважност уговора о потстанарском од- 
носу склопљеним на одређено време обавезно потребна писмена фор.ма. 
До тог закључка ћемо доћи ако узмемо у обзир следеће околности.

Законо.ч о станбеним односи.ма предвиђени су основни елементи уго- 
вора о потстанарском односу. Као што је  већ раније напоменуто зако- 
нодавац је дозволио да се неки од тих еле.мената мењају, али само у 
писмено.м уговору. Пажљиво.м анализом елемената зч-овора о  потстанар- 
СКО.М односу за које законодавац претпоставља да су садржани у свим уго- 
ворима који су закључени у усменој форми, видећемо да.су то управо 
они еле.менти који су у пракси већ постали типични. Према томе постоји 
законска презумпиија да су странке уговориле отказни рок од месец 
дана да потстанар де може друго.ме издати собу у подзакул итд. Ме- 
ђутим, те законске презумпције нису необориве. Законом је  предви- 
ђено (чл. 156) да се ове законске претпоставке могу оборити једино 
ако странке располажу писменим уговором. Интенција законодавца, 
када је  за овакве врсте уговора тражио писмену форму је  свакако била 
та да до крајњих граница заштити интересе како носилаца станарског

22



права, тако и интересе потстанара и да онемогући злоупотребе прили- 
ком доказивања да је  уговор склопл.ен са друкчији.м елементима него 
што је  то Законом предвиђено.

Анализирајмо два различита уговора о потстанарском односу, при 
чему претпоставимо да су оба уговора склопљена у ус.меном облику. 
Код првог уговора, странке су уговориле отказни рок од шест месеци, 
a код другог је  уговорено да потстанарски однос траје две године. Ста- 
нодавац у првом случају подноси отказ потстанару путем суда, наво- 
дећи да је отказни рок месец дана. Други станодавац, који је  по про- 
теку од 18 месеци од склапања уговора такође преко суда поднео отказ 
свом потстанару у тужби је  прећутао да је уговор склопл>ен на одре- 
ђено време. Први потстанар брани се пред судом тиме да му припада 
отказни рок од шест месеци, a други да он још шест месец.и има право 
да станује у стану тужитеља, јер је уговор склопљен на одређеио вре- 
ме, a не постоје околности из главе II. шестог дела Закона о станбе- 
ним односима, на основу којих би му се пре истека уговореног рока 
.чогао дати отказ, нити се станодавац на те околности позива. Поку- 
шајмо сада, да одговоримо на питање: да ли ће потстанари у наведеним 
примери.ма успети са својом одбраном?

У првом случају одговор је јасан: У чл. 165 ст. 1 предвиђен је от- 
казни рок од месец дана, a уколико странке уговоре, отказни рок може 
бити и дужи. Међутим, у с.числу чл. 156 такав уговор странке морају 
склопити писмено. Према томе, у прво.ч случају суд ће .морати да усвоји 
тужбу, јер не постоји писмени уговор међу странкама о продужењу 
отказног рока са једног месеца на шестмесеци како је  то тврдио пот- 
станар и што је, реци.мо и могао доказати другим доказни.м средствима, 
као на при.мер саслушањем сведока.

У другом случају, међутим, није тако једноставно дати одговор. 
Ако усвојимо становиште да за уговор склопљен на одређено време 
није потребна писмена фор.ма, у том случају ће суд (уколико потставар 
своју тврдњу успе и да докаже) одбити тужбени захтев, као преура- 
њен. Међутим, ако усвојимо друго гледиште, то јест да је  За такав 
уговор потребна писмена форма, у том случају ће суд усвојити тужбу 
и третирати утовор међу странкама као уговор склопљен на неодређено 
време, a уз отказни рок од месец дана.

Пре него- што пређе.мо на даљу анализу ова два случаја одговоримо 
на питање: шта желе у наведени.ч парница.ма поједини парничари да 
постигну? Носилац станарског права жели да откаже свои потстанару 
из разлога који нама у конкретном случају нису важни a потстанар, 
чим се упустио у парницу жели да остане у стану свог станодавца, или 
да остане тако још одређено време. У наша два случаја оба потстанара 
желе да остану у стану још  по шест месеци. Први од њих, пошто се 
позива на отказни рок од шест месеци, који је  ус.мено уговорен међу 
странка.ча, то из већ наведених разлога неће моћи да постигне. Међу- 
ТИ.Ч, ако усвојимо гледиште да за уговор о потстанарском односу који 
је  склопљен на одређено време није потребна писмена форма, у том 
случају ће потстанар из нашег другог при.чера успети да оствари своју 
жељу, тј. да остане у стану још шест месеци, мада између њега и н>е- 
говог станодавца није био склопљен писмени уговор. Према томе, он 
је  без писменог уговода постигао исти такав ефекат, какав онај други 
потстанар није могао без писменог уговора постићи. У оба случаја смо
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намерно навели рок од шест месеци, при чему се већ јасно види неодр- 
живост схватања да за уговор о потстанарском односу није потребна 
писмена форма када се исти склапа на одређено време. Апсурдност 
оваквог схватања још више ће се уочити ако напоменемо, што је  уоста- 
лом потпуно јасно, да уколико заузмемо то становиште, може доћи и 
до Tora да један потстанар не може, позивајући се на усмени уговор, 
продужити свој боравак у стану ни два месеца, a други, који се такође 
позива на један усмени уговор, може да продужи свој боравак у стану 
и неколико година.

Опште је  усвојен правни принцип да онај који може више може и 
мање. Ако усвојимо становиште да за уговор на одређено време не тре- 
ба писмена форма, долази се до супротног, тј. онај који може више 
не може и мање.

Свесни смо тога да горња аргументација у великој мери одише 
прагматизмом. Међути.м, сматрамо да је  неодрживо схватање да се пот- 
станару који жели само да продужи отказни рок са једног месеца на 
два, не дозвољава да ту околност доказује другим.доказним средствима 
сем писменом исправом, a оном потстанару, који жели свој боравак да 
продужи у стану за даљих пет година, омогућује да чињенице на осно- 
ву којих би он то Morao да постигне доказује свим другим доказним 
средствима, теоретски узевши и саслушањем парничних странака.

Стога сматрамо да би се морало усвојити становиште да усмени 
уговор о потстанарском односу, закључен на одређено време производи 
правно дејство једино ако је  сачињен у писменом облику. Уз овакво 
становиште постоји још један аргуменат. Beh смо напоменули да је  
законодавац, у оном делу цитираног Закона у којем се обрађује мате- 
рија потстанарских односа навео неке основне одредбе потстанарског 
уговора, који се сматрају саставним делом свих потстанарских уговора, 
све дотле док се писменом исправо.м не докаже с}шротно. Отступање од 
тих одредаба је изузетак, a писмена форма се захтева само када су 
уговорени ти изузеци. У пракси је постало уобичајено, па већ и типично 
да се уговор о  потстанарском односу склапа на неодређено време. To је  
правило, то је  постало типично.

Уговор закључен на одређено време је изузетак. Закоиодаваи то 
изричито није навео у пропису, али је  на један посредан начин ипак 
исказао да је  уговор склопљен на неодређено време типичан, a на одре- 
ђено време изузетан облик потстанарских уговора, то јест, да су права 
и дужности странака из уговора закл>ученог на одре^но време типичне 
одредбе уговора, a оне из уговора закљученог на одређено време прет- 
стављају изузетак. To је  законодавац постигао на тај начин што у ст. 
2 чл. 155 Закона каже да се уговор може закл>учити „  на неодређено 
време или на одређено време” , при чему пада у очи да је  на прво место 
стављен уговор на неодређено време. У духу је  српског језика да се 
приликом набрајања овакве врсте прво наведе реч без пр>ефикса или 
суфикса. Према томе да законодавац није имао шжакву намеру да 
једном од ова два начина склапања уговора да превагу, он би навео да 
се уговсф може склопити на одређено време или на неодређено време. 
Пошто тако није поступио, то је очигледно имао намеру да уговор 
склопљен на неодређено време прогласи типичним, али је  уједно и до- 
зволио да се уговор закл>учи и на одређено време, прн чему се, наравно 
захтева и писмена форма.
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Схватање да је за пуноважност уговора о потстанарском односу који 
је закључен на адређено вре.ме потребна писмена форма потпуно је  у 
складу са духо.м Законд о стзнбеним односима и највише погодује 
пракси, те сматрамо да би судска пракса могла б̂ ез дзљег усвојити гле- 
диште изнето у овом чланку. Међутнм, да би се обезбедила јединстве- 
ност примене Закона у судској пракси, то би народне републике, кори- 
стећи се овлашћењем из чл. 202 цитираног Закона доносећи ближе 
прописе о његовој применл могле да преиизирају ову материју у изне- 
сеном правцу.

Владислав Ротбарт

ИЗ  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Трошкови режије који се односе 
на дужи временски период су ипве- 
стилије. Врх. суд АПВ бр. У. 2143/ 
1958).

Тужитељу нису били признати 
као режија трошкови око набавке 
кугличних лежаја. столарских ра- 
дора итд. па је подпео тужбу, тра- 
жећп да се и ти трошкови код уста- 
новљене пореске основице призна- 
ју као режија.

Тужба ie као неоснована одбије-. 
на, a и зразлога;

Правилно је тужени (II ст. поре- 
ски орган) поступио и код висине 
трошкова створених код ввшалиие. 
Финансисктт орган може гшизнати 
попеском пбвезнику сачо оче тпо- 
шкове које овај документује. Исто 
тако не могу се ввизнати у трошко- 
ве режије и помоћног материјала о- 
ни трошкови који се OHHOcf на дужи 
временски период трајања. Они 
претстављају инвестиционе троптко- 
ве који улазе у амортизацију. Пое- 
ма томе. тужени je правилно посту- 
пио када наведене трошкове ни1е 
поизнао као трошкове режије и по- 
моћног материјала.

Има јединствевог супарвнчарства 
ако се због природе правпог посла 
спор може решити само на исти на- 
чин према свим супарн11чарима. — 
Msipas у новцу дат пре рата прела- 
зи у мужевљеву својиву са обаве- 
зом враћања по престанку брака. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1097/1958).

Против I. ст. пресуде којом је де- 
лимично усвојен тЈ^жбени захтев, a 
у спору око наслеђЈшања, уложио јг 
жалбу само један тзгжени.

Жалба је основана, I. ст. пресуда 
укинута. a из разлога:

Од тужених против пpecvдe уло- 
жио је  жалбу само тужени В. J. Ме- 
ђутим, Box. суд нзлази да је  у пи- 
тању јединствено супаоничарство, 
јер се због природе поавног посла 
спор може решити само на исти на- 
чин гтрема свим супарничарима (чл. 
789 311II). Наиме, ради се о томе шта 
спада у заоставштинх', a шта се има 
издвојити из заоставштине. Од тога 
питања завчси и висчна санаслед- 
ничких делова, тако да се спор мо- 
же решити само на једнак начин 
поема свим санаследницима — cv- 
парничарима. Због тога je укинута 
Т. ст. rфrcvдa и V односу на д р у е  
•п^жече иако нису полнели жaлбv, 
jen V случајч (едичственог сулашта- 
чарства. де1ство парничних радњч 
једчог супапничара тзотеже се и на 
онр ко1и тр падкЈЧ hmcv пр«^дузели.

По предоатнчм поавним пгоавили- 
ма мираз у новцу прешао је у му- 
жевљеву својину са обзвезом вра- 
ћања по престанку боака. По чл. 14 
Закона о односима брачних другова 
(Сл. гласник НРС бр. 6/1950) при од- 
лучивању о захтеву повраћаја ми- 
раза датог у готовом новцу до 19 
априла 1945 год, примењиваће се 
Закон о регулисан»у предратних о- 
бавеза и Закон о курсевима о по- 
влачењу окзшаторских новча1шца» 
Према томе и наши позитивни про- 
писи признају супрузи само облига- 
ционо правни захтев ради повраћа- 

о а  мираза датог у новцу пре 19 а- 
прила 1945 године.

Лко је вакнадно пронађен теста- 
мент остављача оставински суд ће 
расправ.'&ати само ако решен>е о на-
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слеђивању вије већ правоснажно, 
иначе he упути™ заинтересоване на 
парницу. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
239/1958).

Против два сагласна решења ни- 
жих судова, закон. наследници су 
уложили ревизију. која je као не- 
основана одб11Јена, a из разлога:

По пропису чл. 173 Закона о на- 
слеђивању у поступку за распркав- 
љање бставине суд утврђује ко су 
наследници умрлог, која имовина 
сачињава његову заоставштину и 
која права из оставине припадају 
наследницима.

По чл. 236 ЗН. ако се по право- 
снажности решења о наслеђивању 
пронађе тестамент суд he га огла- 
сити и доставити оставинском суду 
али неће понова расправљати зао- 
ставштину, већ he упозорити заин- 
тересована лица да могу своја ппава 
на основу тестамента остваривати 
у парници, Из прописа овог послед- 
њег члана ЗН непобитно произлази 
да he оставински суд расправЈвати 
о заоставштини ако се пронађе те- 
стамент пре правоснажности реше- 
ња о наслеђивању.

Тужбу ради оспоравања очинства 
мати може поднети у року од шест 
месеци од рођења детета, у својв 
име, a У име детета само посебни 
старалац. — Тужба ради утврђива- 
ња очинства може се поднети самв 
након окончан.а спора у  коме je у- 
■fBpheHO да пресумтивни отад ни- 
’e отап детета. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 19/1959).

Тужиља је у CBoie име и име 
млдб. детета поднела тужбу да се 
утвпди да Р. В. није отац маллб. Б., 
a v^eднo да се утврди да је  М. Ц. 
отац истог детета.

Окружни суд је  тужбу одбацио у 
погледу тужиље матере, јер је про- 
текао рок од 6 месеци од рођења 
детета. a у поглелт млдб Б. који 
Hiiie био aacTv^’beH no посебноч ста- 
раоцу. a рали утврђивања очинства 
против М. Ц. јер је  тужба преура- 
њена.

Тужиља је уложила жалбу, која 
,ie одбитена што се ње лично тиче, 
док је уважена у погледу млдб. Б, 
и решење у том делу укинуто. a из 
разлога:

Оспоравање очинства детета од 
стране матере има се тужбом под- 
нети у року од 6 месеци од дана ро- 
ђења детета — чл. 29 ст. 2 ОЗОРД, 
па како је мати тужбу поднела по- 
сле рока од 6 месеци од рођења де- 
тета, то се та тужба има да одбаци.

Млдб Б. може тужбу покренути 
само путем посебног стараоца одре- 
ђеног од^стране органа старателз- 
ства, a не путем своје мајке као за- 
конског стараоца, али је суд I. ст. 
ипак погрешио што 'је  тужбу одба- 
цио. него је  требао да поступи по 
чл. 76 31111, па је жалба основана.

Исто тако је правилно I. ст. суд 
изрекао да је преурањен тужбени 
захтев да се изрекне да је  млдб. Б. 
рођен из ванбрачног односа тужи- 
ље са М. Ц, јер се то може nspehn 
тек када се установи да тЈгжени Р. 
В. није отац детета.

За изврпгае предмете стварно над- 
лежни су срески судови. (Врх. суд 
АПВ бр. Р. 63/1958).

Срески суд у предмету извршења 
предаје млдб. детета родитељу, о- 
гласио се стварно ненадлежним и 
предмет уступио Окружном суду, 
који се исто огласио ненадлежним.

Pemasajyhn о сукобу надлежно- 
сти, Врх. суд АПВ је утврдио ствар- 
ну надлежност Среског суда, a из 
разлога:

Према ст. 2 чл. 120 Закона о су- 
довима (Сл. лист ФНРЈ бр. 30/954) 
до доношења Закона о парш1чном, 
и извршном постудку npHMeiBHBahe 
се у  тим поступцт^ма одрелбе чл. 10 
до 14, 40 ј 49 Закона о урећењу на- 
родник судова од 21 јуна 1946 год. са 
свим изменама и допунама, као и 
одредбе чл. 51, 56. тач. г'' и 62. т. в) 
истог Закона о решавању сукоба 
надлежности између редовних су- 
дова.

Према чл. 40 тач. 3 Закона о уре- 
Нењу народних судова од 21 јуна 
1946 год. до доношења Закона о гра- 
ђанском судском nocxynKv срески 
cvдoви cv надлежни у повом степе- 
ну да решавају све ванпарничне и 
извршне предмете уколико посеб- 
ним Законом није другачије одре- 
ђено.

Пошто се у конкр. случају ради о 
извршном пpeдмeтv a Зпкон о из- 
8РШЧОМ поступку још ни1е донет, a 
ни ЗПП не садржи прописе о над-
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лежности за решавање извршних 
предмета, то се питање надлежности 
у извршним предметима има реша- 
вати према цитираном пропису из 
тач. 3 чл, 40 Закона о уређ. нар. су- 
дова од 21 јуна 1946 г., према коме 
срески судови cv стварно надлежни 
да решавају извршне предмете.

Члан 66 ОЗБ је когеитне природе 
и странке не могу искључити при- 
мену тог прописа. — Развод брака 
кривицом похлонопримца довољан 
је основ за примену члава 66 ОЗБ.
— Противтужба је недозвољена у 
жалбеном поступжу. — (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 44/1959).

Тужена је у тужби навела да је 
за време трајања брака поклонила 
трженом — свом мужу — једну не- 
кретнину, да је  брак разведен кри- 
вицом туженог, па је тражила да се 
развргне даровни уговор због небла- 
годарности.

I. ст. суд је тужбу усвојио, туже- 
ни је поднео жалбу, која је  као не- 
основана одбијена, a из разлога;

Тужени тврди да се тужител>ица 
одрекла права побијања даровног 
уговора „у  моменту закл>учен.а боа- 
ка и закључења даровног уговора„. 
Таква клаузула и да је закључена 
не би имала правно дејство, јер је 
чл. 66 ОЗБ когентне природе и при- 
мену истог прописа стоанке не могу 
искључити својим диспозицијама.
— Брак парничних странака разве- 
ден је из кривице туженог, што је 
само по себи довољно за примену 
чл. 66 ОЗБ и није потребно неко 
даље провепавање v ггоавггу утврћи- 
ван>а посебне неблагодарност14 tv-  
женог према тужител>ипи. Окол- 
ност да је  тужени наводно утрошио 
велике износе за оправку спорне 
Kvhe. за подизање споредних згра- 
да није разлог и не може бити о- 
сновом за туженог да задпжи при- 
мл>ени поклон у супротности са чл. 
66 ОЗБ. Тужени је у жалби поднео 
противтужбу, која се у жалбеном 
постзчгку не може поднети.

Окружни суд ве може да цени да 
лн је дозвол>ено преиначење тужбе 
ако је тужилац исту преиначио још 
у поступку пред среским судом a 
тужевм се тоие није противио него 
дао изјаву да1 се предмет уступи 
надлежном Окружном суду. (Врх. 
суд АПВ бр. Р. 24/1959),

Када је тужилац у I. ст. поступку 
пред среским судом преиначио tv- 
жбу истицањем доутог тужбеног за- 
хтева уз постојећи. коме се преи- 
чачењу тужени није противио, већ 
ie само тражио да се предмет усту- 
пи стварно надлежном окружном 
суду — онда окружни суд ни1е о- 
влашћен по закону да одлучује да 
-ди је  пвеиначење тvжбe дозвоље- 
но — чл. 178. ст. 3 ЗПП. Стога је 
окоужни суд погрешио када се о- 
гласио стварно ненадлежним. о об- 
зиоом да се ради о имов. ггравном 
спору чија вредност прелази 200.000 
дин. ______

Принудна упвава над непокретно- 
стимч мзвчшеника нема vxwna.ia »*а 
vroBope о најму м чакупу. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 166/58).

Ррвизита туженог је Јгважена, a 
из разлога:

По чл. 4 ст. 2. у вези чл. 59 ст. 1 
Уредбе о пDинvднo^ наплзти поп»за 
И ДОугих 7ГОЖаВ«̂ "ч. rDT-'XOnP /Сд. 
лист ФНР.Т бр. ЗЗТ53) TmHHvnHv на- 
плату пореза из непокретности bd-  
ши срески суд по начелима односно 
по гтрописима mah. папн. постучка, 
a на захтев Љинанс. оо’'ана народ- 
ног олбооа отитин“ . По чл. .59 ст. 3 
исте Уредбе ти н хдча  наплчта по- 
реза из непок^ет-тости '*оже с "  из- 
впшити и rnrrew ттг)И1гчднр vrmaBe на 
наггокг>етн'м~гимд "чвпп^иччка.

Ако се дозволи ггоинхдна управа 
на непокветностима изввшечика о- 
на нема VTfiiaja ча утоворе п i-ar*y 
и закчпу К01И rrocToie у погледч ~е- 
мЈвишта ставл.ечог под упрчву 
/тзавно гтоавило из б. б. 9“’ . ст 2 ГП', 
ien управител. v том слхча)х о- 
вдашћен са'’ о то ла оч место изчр- 
птешпса плиб -̂гоа ггпихоче са земл,и- 
втта ко1им упг)ав.д>а. Аналогно TOve. 
хттавител. може са земл>>̂  M̂ BPiTie- 
ника издате у наполитту да чрибепе 
само OHft плодове ко1и припадзјх 
"'звшленикх. a не м очч, пл">до- 
ва који припада наполичару.

И за време трајања мировања no- 
ступка може се донети привремева 
мера ради обезбећен.а. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 74/1959).

Окпужни сул ie решењем одпелио 
гтивременх наоепбу ради обезбеђе- 
ња иако поступак мировао. Уло- 
жена жалба је  као неоснована од- 
бијена, a из разлога:
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Члан 203 ЗПП који садржи про- 
писе о последицама прекида по- 
ступка, прописује да за време тра- 
јања прекида поступка ,не може суд 
предузимати никакве радње у  по- 
ступку. Надаље у ст. 3 предвиђено 
је да парничне радње које једна 
странка предузме-за време док тра- 
је прекид. немају према другој 
странци никакво правно дејство. 
Чл. 206 ЗПП садржи прописе о по- 
следицама мировања псступка, те 
изричито упућује на цитирани чл. 
203 ЗПП, с тим да у случају миро- 
ван>а поступка наступају исте по- 
следице као и у прекиду поступка, 
осим што роковч одвеђени закпном 
престају тећи. Чл. 206 и 203 ЗПП 
односе се очигледно на рне npoue- 
суалне радње које имају, — у. cBoioj 
счштини. каоактер парничнчх гал- 
њи. Питање је да ли је  забележба спо- 
ра или доуга мепа обезбе^|Рњз пар- 
чична радњи или извршна ра^чва. 
ЗПП пориира надлежност за лоио- 
шрње пвивое»течих мрпа о^^езбеће- 

у чл. 267. 301. 406. 415. 422 и 466. 
MehvTBM. сама ла ’’ ТТП р-
Moryhyie доношење привремених 
"тера обезбећења ч парнччном по- 
CTvuK'r не чини такве радње пао- 
ничним радњама a ни талва одлч’>-а 
суда нема карактер радње у пар- 
чичном nocTynKv 4oia би била ис- 
K^>v4PHa ча ocHOBV чл 203 V везч 

'чл. 208 ЗТТП за време мипова^^а чо- 
ступка. Привремена мера обезбеђе- 
н>а је по CBoioi приоодч радња Koia 
спада у материју извршног поступ- 
ка, јер служи за обезбећења зах-^е- 
ва о Ko.ieM 1ош тече парница или 
najc за обезбећења захтева за чнје 
оствариДање ,1ош није ни полнета 
тхжба Стављањем предлога за из- 
лавање привремених мепа обе’’ б"- 
ђеша пре подношења тужбе и послч 
преда,1е тужбе суду, регулисано 
правилича извршног поступка. Пзр- 
нични суд решава.1ући о предлозима 
за издавање ггривремених мера о- 
безбеђења не предузима нарнччне 
радње у парничном поступку, него 
у суштини предузима такве радње 
које имају карактер извршних рад- 
њи. Ако је  срески суд надлежан за 
доношење привремених мера обез- 
беђења пре покретања парнице, та- 
да се не може искључити могућ- 
ност доношења таквих мера за сре- 
ски као извршни суд ни за вре:;#е 
трајаша парничног поступка иако 
поступак мирује. He може се осно- 
вано искључити могућност односно

овлашћење за парнични суд да до- 
несе привремене мере обезбеђења 
за време мировања парнично:' по- 
ступка ако такву могућност и тагкво 
овлашпење има и срески као извр- 
шни суд.

Ммровање псступка не може бмти 
сдређено само по предлогу тужиоца. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 900/1958 .

Услед жалбе преикачено је реше- 
ње суда о мировању постЈчша, те је 
одбијен предлог тужител»ице да по- 
ступак мирзое, a ijg разлога:

У чл. 205. ст. 3 ЗПП побројани су 
случајеви у којима може бити од- 
ређено мировање поступка. Није на- 
ведено да мировање може бити од- 
ређено по предлогу тужилачке стра- 
не и поред тога што је  она у пред- 
логу навела да пристаје да плати 
противној странци све њене тро- 
шкове. Према томе, I. ст. суд је про- 
тивно наведеном законском поопису 
донео нападнуто решење. па .ie чо 
ждлби тужитељице исто морало би- 
ти укинуто и њен предлог за миро- 
вање постхпка на основу чл. 366 
тач. 3 ЗПП одбијен.

Еитна је повреда прочиса ЗПП 
Егпа TI ст. суд птЈекначи ч«н>ечично 
стаље без пасправз и преиначен>а 
чпегуде. — Мањак је недостатак не- 
чег што треба ла поствјч. a кало 
значи губитак на роби ко,»и код 
норма.чног поступка са робом на- 
стаје. (Врх. суд АПВ бр. Рев 96/1958>.

Ревизија je уважена, II. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

II. ст. суд наводи у својој ол.чуци 
да .ie на основу истог чињеничног 
установљења у I. ст. пресуди преи- 
начио исту по жалби тужиоца.

Мањак значи недостатак нечега 
штг) треба да постоји. Кало значи 
губитак на роби који код нормалног 
поступка са робом настаје, било као 
псжледица природних утицаја, било 
као последица радњи неопходних у 
промету и пословању са робом. У 
конкр. случају I- ст. суд је  утврдио 
да је  губитак у тежини откупљеног 
семена настао услед исушеша се- 
мена. To је  чињеница.
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Ако II- ст. суд сматра да та чи- 
њеница није прзвилно утврђена, ол 
не може Рез одржавања расправе 
пред II. ст. судом' да утврди чиње- 
нице противне онима KOje је  I. ст. 
суд утврдио — чл. ЗбО. ст. 2 ЗПП. 
Пошто је II. ст. суд без расправе 
утврдио другачије чињенично ста- 
н>е, a на име да постоји мањак a не 
кало у семену, и на основу тога пре- 
иначио I. ст. пресуду тиме је по- 
чинио битну повреду одредаба 
парн. поступка из чл. 350. ст. 2 и чл. 
360. ст. 1 тач. ЗПП.

Прнмерност рока у коме трсба из- 
вршити куповнву за покриће цеии 
се као фактичко питање. — Таква 
куповина може се извршити било- 
где на унутрашњем тунџапту. (Врх. 
орив. суд бр. Сл. 830/58),

I. ст. суд одбио је захтев за нак- 
наду конкретне штете нашавши да 
тужилац нлје доказао да је  купов.:- 
ну за покриве закључио у ирЈзмер- 
ном року, тј. „унутар осам дана од 
дана саопштеша туженог да испору- 
ку неће извршити , a сем тога и за- 
то што тужилац кије ту куповину 
извршио у месту испоруке или бли- 
жој околини.

Да ли је купсшина за покрлће из- 
вршена у примерном року, то се у 
сваком поједином случају има це- 
нити као фактичко питање. Оцена 
зависи од низа околности под ко- 
јима је куповина извршена, као што 
су природа посла, стање робе на тр- 
жишту (скоЕ или пад цена), врста 
робе итд. Погрешно је  дакле стано- 
виште да тај ,рок износи у сваком 
случају ocćiM дава.

Што се тиче места у коме се има 
извршити куповина за покриће, по- 
грешно је становиште да се та ку- 
повина мора извршити у месту ис- 
псфуке или ближој околини. Место 
испоруке долази у обзир када се 
тражи накнада апстрактне штете; 
тада се има утврдити да ли се уго- 
ворена цена разликовала од сред- 
ње тржне дене у месту испоруке 
(олшта узанса 211 став i реч. 1). Ка- 
да се пак тражи накнада конкретнз 
штете, као што је то случај у  овој 
парници, тада за решење тужбеног 
захтета није одлучио да ли се ку- 
пац покрио у месту испоруке или 
ближој околини или билогде на у-

нуграшњем тржишту. Вршећи ку- 
иовину за покриће куиац штити 
свој интерес, па је  у праву да се 
поариЈе на унутрашн.е.м тржишту у 
Mtcry где му најбол>е одговара. На- 
равно, при томе не сме шиканирати 
противника, већ iiopa поступати кдр 
савестан привредник” .

Члан 481 став 2 ЗПП примењује се 
С-1ЧО на пуниМОћш1ке странака из 
члааа 84 истог закоиа. (Врх. аривр. 
суд бр. Сл. 1162/1958).

На рочиште за главну расправу 
дошао је у име предузећа Л. П., се- 
кретар истог предузећа. Легитими- 
сао с€ одлуком управног одбора пре- 
дузећа којом је овлашћенда уотсу г- 
иости замењузе директора.

Суд првог степена ускратио му је 
право да у парници заступа преду- 
зеће, јер да не испуњава закснске 
услове за заступање.

Врховни привредни суд укинуо је 
првостепено решеше, a из рзЈЛОга:

Доносећи побијано решење. суд 
првог степена пошао је очигледно 
са становишта да ,требд применити 
одредбе чл. 481 став 2 ЗПП, прелза 
којима у псступку пред вишим при- 
вредиим судовима или Врховним 
привредшш судом пуномоћник 
страике из чл. 84 истог закона, тј. 
пуномоћник привредне организаци- 
је, удружења привредних организа- 
ција, као и задружне организахдаје 
може бити са.мо лице које има по- 
ложен судиски или адвокатски ис- 
пет.

Такво правно схватан»е/није осно- 
вано на закону.

Одредбе чл. 481 став 2 и чл. 84 ЗПП 
односе се, према самом свом тексту, 
на .дунсиаоћнике” тамо наведених 
странака. Према томе, само за лица 
која се пред судом појаве као пуно- 
моћни1Џ1, прописана су ограничења 
права заступаша у погледу стручне 
правне квалификације.

Л. П., секретар туженог преду- 
зећа, није се м^утим у  овом случа- 
ју појавио у парници као пуномоћ- 
ник, тј. као лице које је тужецо 
предузеће актом донетим од стране 
директора као лица које по закону 
заступа предузеће у односу према 
органима власти и судовима те тре- 
ћим лицима, овластило за заступање 
у парници.
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Из одлуке на коју се позвао Л. П., 
произлази напротив да је управни 
одбор предузећа. на основу овла- 
шпења из правила предузећа, одлу- 
чио да ће наведени секретар преду- 
зећа замењивати отсутног директо- 
ра С. М., те да се Л. П. може пред 
органима власти и пред судовима 
појављивати као законски заступ- 
ник. Из тога следи да је Л. П. одре- 
ђен да буде заменик директора у 
свим његовим функцијама закон- 
ског заступника предузећа. На тога 
су заменика, у отсутности директо- 
ра, пренета сва овлашћења која по 
закону припадају директору као за-

конском заступнику. Он се дакле 
илје пред судом појавио као пуно- 
моћник предузећа у смислу чл. 83 
ЗПП, већ као законски заступник 
предузећа у смислу чл. 73 ЗПП.

Како се пак стручна правна ква- 
лификација из чл. 84 и 481 став 2 
ЗПП тражи искључиво за пуномоћ- 
ника, a не и за законске заступнике 
тамо означевих прваних лица, то је 
суд првог степена повредио закон 
кад је нашао да Л. П. не испуњава 
законске услове за заступање у 
парници и кад му је из тог разлога 
ускратио право да у парници засту- 
па тужено предузеће” .

Др. ЈОСИП ХАДИК

29 јула 1959 године умро је  у Кикинди др. Јосип Хадик, адвокат.
Правне науке завршио је  1927 године у Загребу, a адвокатски испит 

положио је 1930 године, па је  све до рата био адвокат у Кикинди
После Ослобођења био је  једно време службеник, па после понова, 

до смрти своје, адвокат.
Као човек и као адвокат уживао је велике симпатије својих позна- 

ника, колега, пријатеља и клијената, јер је  увек био одмерен, колеги- 
јалан и приступачан.

Ко интелектуалац, сарађивао је  у просветном и уметничком раду 
Мађара у Кикинди, где је постизавао лепе успехе, као редитељ, позо- 
ришне секције.

Слава Му!

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора Адрокатске коморе у АПВ која је 
одржана дана 25 августа 1959 године, донесена су следећа решења:

1. Узет је  на знање извештај претседника, секретара, благајника 
и референата о  раду Коморе између две седнице.

2. Позивају се сви адвокати који још нису поднели уговоре са 
предузећима, задругама, народним одборима на евиденцију, да то учине 
у року од 8 дана.

3. Под бр. 163/1959 узима се на знање записник о извршеној при- 
мопредаји архиве и послова адв. канц. др. Вујић Драгомира из Панчева, 
од стране преузиматеља Миљковић Живојина, адвоката из Панчева.
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4. Под бр 323/1959 узима се на знање да је адв. приправник Коста 
Хаџи мл. од 1 августа 1959 на адв. припр. вежби код II. Среског суда у 
Новом Саду.

5. Под бр. 322/1959 узима се на знање да је  Тодоровић Радивоје 
адв. приправник од 1 августа 1959 на адв. припр. вежби код Среског 
суда у Кули.

6. Решењем бр. 325/1959 брише се из именика адвоката ове Коморе 
са даном 29 јул 1959 услед смрти др. Хадик Јосип, адв. из Кикинде, a за 
преузи-матеља његове адв. канц. одређује се др. Сремац Јован, адвокат 
из Кикинде.

7. Под бр. 325/1959 узима се на знање записник о пријему архиве 
и послова адв. канц. пок. др. Хадик Јосипа од стране преузи.матеља др. 
Сремац Јована, адвоката из Кикинде.

8. У вези уписа у и.меник адвоката Ковачевић Славка из Чоке, 
објављује се да је  и.меновани уписан у именик адвоката са 1 септем- 
бром 1959 године, a са седиштем адв. канцеларије у Чоки.

9. Решавано је  о  текући.м пословима, уписа у и.меник адвоката.

10. На основу чл. 93. т. 8 и 47 ст. 2 ЗОА, чл. 8 Уредбе о награди и 
трошковима за рад адвоката, те чл. 31. т. 12 Статута ове Коморе еви- 
дентирају се следећи уговори:

а) под бр. 288/1959 Грујић Саве, адв. из Зрењанина са Фабриком 
котлова и радијатора, Зрењанин;

б) под бр. 297/1959 Грујић Саве, адв. из Зрењанина са Срески.м 
сточ. савезо.м из Зрењанина;

в) под бр. 306/1959 Вуковић Милорада, адв. из Зрењанина са Ко- 
муналном банком и штед. Зрењанин.

11. Решење.м бр. 312/ 1959, a на основу чл. 65— 67, и 93 т. 4 ЗОА, 
те чл. 6 т. 1 и 2 Стаута ове Ко.чоре уписује се у именик адв. приправ- 
ника Адвокатске коморе у АПВ Са даном 25 август 1959 године, Кри- 
жанов Ђорђе, a на адв. припр. вежби код Жива Счавка, адвоката у 
Зрењанину.

12. Узет је на знање извештај секретара о  полугодишњем раду 
свих органа Коморе.

13. Узет је  на знање полугодишњи обрачун „Гласника” .

14. Позивају се сви дужници Коморе да исплате своје дугове, јер 
ће се у противно.м морати против неуредних чланова да покрене дисц. 
пост)шак.

Управни одбор АК у АПВ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви чланови Фонда посмртнине да је 29 јула 1959 
преминуо др. Јосип Хадик из Кикинде, те се позивају чланови да уплате 
на име доприноса за Фонд посмртнине 400 динара. Уплата се врши на 
тек. рачун Адвокатске коморе у АПВ бр. 151-73-3-10002.

Уједно позива све дужнике на чланарини, 1®/о коморском допри- 
носу, новчаним казна.ма да изврше своје обавезе уплатом на горњи те- 
кући рачун.

Књиговодство коморе.

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Још један .мањи број претплатника није измирио претплату за 
„Гласник”  за 1959 годину. .Молимо све претплатнике који нису још 
претплату из.мирили да то учине уплато.м на тек. рач. Адвокатске ко- 
море у АПВ бр. 151-73-3-10002, a на полеђини уплатнице написати за 
,.Гласник” .

Уређ. одбор „Гласника”

САРАДНИ ЦИМА „ГЛАСНИКА“

Молимо све сараднике "Гласника" да своје чланке шал>у Уредни- 
штву написане писаћо.м машино.м, читко, обавезно на једној страни и 
са проредом.

Чланке који нису овако опре.мл.ени Уредништво неће моћи да објзв- 
љује.

Уређ. одбор „Гласника”

,Г Л А С Н И К “ излази свахог месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Зма] Јовнна 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. / Текући рзнун код Комун. 
банке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. ,Будућност“ погон „Коста Шокица* Нови Сад
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