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Овим чланком желео бих нешто допринети оној дискусији која је по- 
ведена и на странама овог и других часописа из области правних наука.

Као судија у својој пракси осетио сам тежину оне правне несигур- 
ности, која је постојала у време важења општег правног становишта у 
погледу ваљаности усмених купопродајних и других уговора о преносу 
некретнина. Сматрао сам штетни.м за сигиурност правног саобраћаја омо- 
гућавање склапања усмених уговора о преносу некретнине тим више што 
је  тиме омогућено бескрајно парничење у појединим случајевима.

Са задовољством сам примио доношење Закона о промету земљишта 
и зграда (Сл. лист ФНРЈ бр. 26/54) који је ступио на снагу 1 јула 1954 
године и ослањајући се на члан 9 овог закона мислио да су са овим про- 
писом решени сви досадашњи проблеми.

Пракса, је међутим, доказала противно. Остало је  много отворених 
питања, — која су додуше отворена само у том случају ако их не ре- 
ши.чо у духу досада прихваћених правила грађанског права.

Члан 9 означеног закона о преносу некретнина каже; „Уговор на 
основу кога се преноси земљиште или.зграда мора бити писмен. Уговор 
који није закључен у писменом облику не производи никакво правно 
дејство.”

Укратко. ово значи да је ништаван сваки ус.мени уговор о преносу 
некретнина.

Закон, међутим, не говори о то.ме шта мора да буде барем онај ми- 
нимални садржај писменог уговора, и који деловн уговора странака неће 
производити никакво правно дејство, ако нису обуваћени у писменбј 
форми.

He бих писао о томе ако би правно становиште било једнодушно у 
томе шта мора да обухвати писмена форма уговора о преносу некретнине 
да можемо говорити о перфектном уговору и шта је све ништавно од 
утаначења странака ако није обухваћено писменом формом.

Има мишљења да је довољно да писмени уговор обухвата само спо- 
разум о „ п р е н о с у ” одређене некретнине, те није потребно ни то да 
куповна цена буде означена —  a да можемо говорити о правоваљаном 
уговору; има мишљења да је довољно означити било какву куповну цену 
у писмено.м уговору па је купопродаја правоваљана иако означена цена 
не одговара правој вољи странака, јер су усмено утаначиле другу цену.

Нема сумн.е у томе да некретнина која се.преноси на другога мора 
бити означена као битни елеменат купопродајног уговора.



Они који се, на основу члана 9 Закона о промету земљишта и зграда 
код правоваљаног лисменог купопродајног уговора задовоЉавају са том 
садржином да уговор обухвати само означење некретнине која се пре- 
наша приближавају се оном схваћању да је могућ пренос некретнина без 
правног наслова, —  без титула тј. означења правног циља преиоса.

Такви уговори без cause без титула као абстрактни реални контракти 
нашој досадашњој пракси су страни. Германско право дозвољава пренос 
нвкретнина на основу абстрактних уговора о преносу.

Но, ипак, у најновијој судској пракси видимо и овакав став који се 
ослања на саму реч члана 9 Закона о промету земљишта и зграда: 
„п р е  в о  с”.

Пре него што бих прешао на илуетрацију судске праксе у том по- 
гледу, сматрам потребним да истакнем следеће: — Код сваког уговора 
којим преузимамо на себе обавезу преноса права својине некретнине 
појмовно морамо разликовати два уговора; један је обавезноправни уго- 
вор у којим се обавезујемо на пренос некретнине (купопродајни уговор, 
уговор о замени, обећање поклона) a други је реални уговор којим се 
пренаша право својине —  a који се састоји у томе да онај који огуђује 
некретнину издаје стицаоцу дозволу за укњижбу права својине.

Знамо да се право својине стиче укњижбом у земљишне књиге, a не 
већ са склапањем обавезноправног уговора.

Оба ова уговора су обично обухваћена једном исправом, тако да се 
у уговор о отуђењу одмах увршћује и clausula intabulandi.

Овај се други уговор о грунтовном преносу права својине сам за 
себе указује као абстрактни реални контракт.

Они који се у погледу обавезне писмене форме код промета некрет- 
нина задовољавају тиме да писмена форма треба да садржи само уговор 
о преносу некретнине, док се све остало може утаначити и усмено, они 
по мом мишљењу мисле само на тај абстрактни део уговора о преносу 
права својине —  што међутим, има своје далекосежне последице —  a то 
је враћање на усмене обавезноправне уговоре о отуђењу некретнина.

Међутим, законодавац то никако није хтео са чланом 9 Закона о про- 
мету земљишта и зграда.

По мом становишту законодавац је  хтео обавезну писмену форму и 
за обавезноправне уговоре о отуђењу некретнина —  што значи да нема 
уговора без писмене форме. Знамо и то да нема уговора о отуђењу ни 
без минималне садржине дотичног обвезноправног уговора, a то су битни 
елементи уговора.

Да пређемо сад на приказивање праксе због чије различитости мо- 
рамо и даље да се бавимо са проблематиком око члана 9 Закона о про- 
мету земљишта и згр>ада.

Окружни суд ј е одбио тужбу продавца некретнине кој ом је  продавац 
тражио исплату 80.000 динара од купца која свота иако је  уговорена у 
укупној куповној цени није стављена у пис.мени уговор ради утаје по- 
реза на промет некретнина. Заузео је правно становиште да овај део 
уговора пошто није закључен у писменој форми не производи никакво 
правно дејство.

Врховни суд АПВ је заузео становиште да и овај ус.мени део спора- 
зума о висини куповне цене веже уговорне странке и додао је  следеће;

„Тај усмени споразум се може принудним путем остварити, јер се 
са.мо пренос зе.мљишта и зграде не може извршити без писменог уговора'



Сличну одлуку је донео Врховни суд HP Словеније: (Збирка суд- 
ских одлука Књига II. свеска 3/1957 — Одлука 631) „Уговор на основу 
Kora се преноси земљиште или зграда мора бити писмен, иначе не произ- 
води дејство (члан 9 Закона о промету земљишта и зграда). Но ако се 
земљиште или зграда преноси уговором о купопродаји и странке у пи- 
смено састављеном уговору привидно означе цену a одвојено од тога 
усмено уговоре цену у другом износу, усмени уговор у овом делу може 
производити дејство”.

У образложењу те одлуке пак стоји: ,,Из писменог уговора мора не- 
двосмислено произлазити да продавац хоће да пренесе на купца власни- 
штво у погледу одређеног земљишта или зграде.”

Понављам да је по мом мишљењу законодавац прописао писмену 
форму за уговоре о отуђењу некретнина иако у чл. 9 поменутог закона 
говори о дреносу некретнина. Пошто перфектног уговора нема без пи- 
сменог споразума a нема уговора ни без споразума о битним елементима 
правног посла, у писмени уговор није доста ставити само споразум о 
преносу, него писмени уговор треба да обухвати читав уговор a читав 
уговор код купопродај е састој и се из споразума о некретнини и о цени.

Овим сам ставио своју примедбу на мишљење оних који се задово- 
љавају тиме да се у писмени уговор стави само споразум о преносу па је 
писмени уговар већ правоваљан.

Но каква треба да буде примедба на мишљење оних који се задово- 
љавају тиме да се у уговор стави ма каква цена само да је означено да 
је  то куповна цена, па да можемо говорити о правоваљаном уговору.

Напомињем, да је  стара судска пракса такође толерисала различито 
означење куповне цене у писменом уговору од стварно уговорене цене.

Моје становиште је да и куповна цена мора бити потпуно и истинито 
означена.

Ако је законодавац хтео са доношењем члана 9 Закона о промету 
земљишта и зграда о.чогућити већу правну сигурност, хтео постићи мо- 
гућност озбиљнијег промишљања од стране странака, хтео обезбедити 
сигурнији доказ у случају спора као и с.мањити парничење —  што је по 
MO.vi мишљењу свакако хтео јер  не би санкционисао занемаривање овог 
прописа ништавошћу — онда се не можемо задовољити са једним при- 
видним споразумом где је само форме ради означена цена, јер би без 
санкције дозволили осујећење горње намере законодавца.

Но како третирати ипак такве уговоре у којима цена није истинито 
означена, јер таквих уговора има.

Имајући у виду текст члана 9 Закона о промету зе.мљишта и зграда 
може се заузети становиште да уговор о купопродаји додуше није у це- 
лости ништаван због мањкавог означења једног од битних елемената 
купопродајног уговора, него је  ништаван само у оном делу који није 
стављен у писмени уговор.

Овако тумачење члана 9 Закона о промету земљишта и зграда може 
да служи као санкција противу протузаконитих шпекулација. Истина је 
то, додуше, да he се једна странка на штету друге странке обогатити и 
то баш она која обично има циљ да утајом пореза на промет уштеди за 
себе извесну евоту новца, но ако ће такав став продрети у  свест грађана, 
онда ће се постићи сврха законодавца и продавалац неће учествовати у 
протузаконитој делатности купца.
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Тако тумачи члан 9 Закона о промету земљишта и зграда и Врховни 
суд НРС (Збирка судских одлука Књига III. свеска 2 1958) у одлуци 
број 265: „Цена као битни састојак уговора о купопродаји некретности 
мора бити означена у писмено састављено.м уговору (чл. 9 Закона о про- 
мету земљишта и зграда) и усмени уговор о цени уколико се разликује 
од писменог у то.м делу нема правног дејства” .

Примећујем да уколико писменој форми не би хтели дати само зна- 
чај сигурнијег доказног средства о постојању права и обавезе у смислу 
те цитиране одлуке него њену улогу видимо и у тежњи да се осујети 
превара и експлоатација онда терба да следимо правну .логику у том 
правцу да у случају доказаности да цена у уговору није истинита, тачно 
означена нема перфектног уговора као што нема ни онда када је пред- 
мет продаје толико мањкаво означен да се не може установити идентитет 
исте.

На тај начин би омогућили продавцу проглашење ништавости угово- 
ра о купопродаји, враћање некретнине од стране купца и враћање купо- 
повне цене од стране продавца. Тиме би као у случају обостраног тур- 
питуда онемогућили неосновано обогаћење купца на штету продавца.

Такав би став био нарочито оправдан у случају обмане и преваре.
Према rope изложеном, дакле, писмена форма треба да садржи обве- 

зноправни уговор као правни наслов преноса не само реални уговор о 
преносу права власништва, a следствено томе треба да садржи у најма- 
њу руку битне еле.менте уговора правилно и истинито означене.

Да ли се ништавност односи на nuturalia negcrtii уколико нису обу- 
хваћена пишеним уговором?

He. Зашто?
Полазимо од једног простог пис.меног уговора склопљеног међу лаи- 

ци.ма. —  Продаје.м ва.м своју кућу на углу те и те улице за 2 милиона 
динара. —  Купујем вашу кућу за 2 милиона динара. —  Следе потписи 
продавца и купца.

Предлежи пис.мена фор.ма, постоји споразум у погледу некретнине и 
цене то јест у погледу битних елемената уговора. Овде нико не може 
оспоравати постојање ваљаног купопродајног уговора. Претпоставимо 
да осим тих изјава странке ус.мено даље ништа нису утаначиле. Израже- 
на воља за отуђење је  неспорно озбиљна. Појави се спор око испуњења 
уговора у вези времена и начина плаћања куповне цене и предаје по- 
седа. Судија види да је  воља странака непотпуно изражена, има празнине 
шта ће да уради? Примениће диспозитивне правне прописе код купопро- 
дајног уговора a то су: —  Купац треба да плати куповну цену у готовом 
новцу у целини одмах, треба да одмдх прими ствар, a продавац треба да 
одмах преда 'некревнину у посед и одмах треба издати и clausulu intabu- 
landi.

Шта ће судија, међутим, онда ако је у  иарници неоспорно утврђено 
да су се странке усмено шоразумеле у погледу времена и начина плаћа- 
ња и преузимања у посед и то другачије него што говоре горњи диспо- 
зитивни прописи.

Да ли ће казати: —  Оно што није закл>учено у писменбј форми не 
производи никакво правно дејство, —  ваш усмени споразум нема важно- 
сти, применићу диспозитивне прописе приватног права.
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1 По MOM мишљењу не може заузети такав став и дужан је уважити 
усмени споразум у  погледу naturalia negotii. — Зашто ?

У приватноправним односима је један од основних начела принцип 
приватне аутономије странака, што значи, да је начин регулисања њихо- 
вог односа препуштен њима. Ово је  правило, a изузетак су принудни 
прописи, такозвани ius cogens.

Због тога су правила обвезног права већином диспозитивне нарави, 
која долазе до примене само онда ако странке у њиховом обвезнопрап- 
ном односу нису другачије располагале.

Рекли смо rope који су диспозитивни прописи код купопродајног уго- 
вора: —  Купац треба да плати одмах куповну цену у целом износу и 
треба да одмах прими ствар a продавалац треба да одмах преда ствар у 
посед купца.

Ови прописи, међутим, долазе до примене само онда ако странке по- 
менуте обавезе нису другачије регулисале, макар и усмено.

Уговор, наиме, не мора да обухвати ова споредна утаначења у по- 
гледу времена и начина плаћања и времена предаје ствари a да ипак по- 
стоји ваљани уговор уколико је  састављен у писменој форми.

lus cogens је, дакле, само о-нај пропис који прописује писмену форму 
купопродајног уговора о некретнини, a опште правило је да уговор мора 
да обухвати битне елементе уговора, a то су некретнина и цена. Чим ови 
елементи постоје предлежи ваљани купопродајни уговор од којег стран- 
ке једнострано не могу одустати. У овом случају је удовољено пропису 
члана 9 Закона о промету земљишта и зграда.

Пошто су време и начин плаћања и предаје поседа споредна утана- 
чења — то јест naturalia negotii, a правила у погледу њиховог регули- 
сања су диспозитивне природе, ваља места дати макар и усмено израже- 
ној вољи странака ггре њихове примене, јер да не поступамо тако диспо- 
зитивни прописи би се претворили у ius cogens јер би се обавезно имали 
применити у сваком оном случају ако странке та споредна тумачења не 
би унеле у писмени уговор.

Укратко; без битних елемената нема уговора, без писмене форме 
нема уговора о отуђењу некретнина но без споразума о споредним ута- 
начењима mia уговора само се празнина у регулисању правног односа 
испуњује диспозитивним прописима a ако су споредна утаначења угово- 
рена усмено тај усмени споразум искључује примену диспозитивних прз- 
вила код купопродаје.

Било би нелогично рећи да је ситуација истоветна код усменог регу- 
лисања naturalia negotii са случајем кад уопште не би било регулисања 
naturalia negotii.

Сзична је ситуација код усмених споразу.ма са којима се чини услов- 
љеним перфектност макар и писмено састављеног купопродајног уговора,

Да ли овакав споразум производи правно дејство имајући у виду да 
је усмено склопљен насупрот једно.м потпуно израђеном пис.меном уго- 
вору ? ‘

На при.мер: Купујем твоју кућу за 2 милиона динара. Продајем ти 
кућу за ту своту. —  Ово је писмени део.

Усмено: — Овај уговор he вредети ca.\io онда ако ја успем продатм 
своју стару кућу у року од шест месеци од потписа овог уговора.



Моје мишљење је то да ако се услов не испуни нема уговора унаточ 
писмене формулације уговора.

Задње питање које ми се појавило у пракси је следеће:
Да ли има правоваљаног преноса некретнине у том случају ако су 

странке склопиле симулирани купопродајни уговор —  ради прикривања 
једног уговора о издржавању уз напомену да је продавалац већи део 
муповне цене већ примио у разним давањима a остатак ће.платити у ра- 
тама. —  Све ово је било потребно да продавалац. прикрије своје имовно 
стање то јест да нема ни некретнину нити прима издржавање, a све то сз 
циљем да добије неку пензију или неку изванредну потпору.

Ват>а странака је издржавање досадашњег власника од стране сти- 
цаоца некретнине. Дакле, озбиљна је и намера за пренос некретнине на 
даваоца издржавања, само правни наслов није истинито означен.

Споменуо сам rope да је, према германском праву пренос права сво- 
јине независан од свог правнбг наслова што значи да право својине и 
онда прелази на стицаоца, ако се странке нису ни споразумеле у погледу 
циља преноса, — или ако су се и споразумеле, али правни узрок који је 
основ њиховог споразума уствари не постоји.

Такви уговори о преносу некретнина су, као што је  rope речено, 
абстрактни реални уговори. По том схватању пренос права својине је 
стварно правно пуноваљан и без правног наслова.

По нашем становишту без правног наслова ни прешс некретнина није 
правоваљан.

Није довољно ни то да странке пренос некретнине оснивају на неки 
у праву признати правни наслов, него је потребно да означени правни 
наслов стварно и правоваљано постоји тада када странке склапају реални 
утовор о преносу некретнине.

У горњем примеру је  купопродјни уговор био симулирани правни 
посао у циљу прикривања уговора о издржавању који је остао без пи- 
смене форме зато да се не би видело стварно имовно стање отуђиоца. 
Купопродајни уговор је ништав јер је симулирани правни посао a при- 
кривени уговор о доживотном издржавању је такође ништав јер није 
састављен у 1Писменој форми. Пошто нема правоваљаног правног наслова 
за пренос власништва некретнине, ни сам пренос у груитовници није 
правоваљан, иако је воља за пренос некретнина била озбиљна, те иако 
је изражена у писменој форми.

Они који се задовољавају тим да је довољно да писмени уговор обу- 
хвати само опоразум о преносу некретнине морали би наћи такво решење 
у спору, да је грунтовни пренос некретнине правоваљан јер је озбиљна 
воља странака за пренос некретнине изражена у писменој форми, макар 
су основни обвезноправни уговори ништавни, што и суд мора да кон- 
статује из службене дужности.

По мом становишту писмена форма уговора није циљ сам за себе 
него је она то јест писмена форма средство за постизавање правних 
цнљева.

др. Барат Карло



ПРИНЦИП ЗАКОНИТОСТИ 
—  Поводом једне решидбе Савезног врховног суда —

„Југословевска адвокатура” објавила је у свом броју 4/59. једну 
пресуду Савезног врховног суда, која заслужује пажњу правника, и о 
којој хоћу да изнесем своје мишљење. Закон о парничном поступку у 
свом члану 389 каже: „Ако је првостепеном судском одлуком повређен 
закон или међународни угов;ор, надлежни јавни тужилац може подићи 
захтев за заштиту законитости против такве одлуке у случајевима, кад 
то захтева јавни интерес” .

Дакле, прво је битно то, да је  судскам одлуком повређен закон, a 
други је услов то, да је та повреда закона таква, да јавни интерес захте- 
ва интервенцију јавног тужиоштва.

Да ВВДИ.ЧО сада, да ли је у конкретном случају повређен закон, a 
no ТО.Ч, да ли та повреда тангира јавне интересе. Ево дословце биљешке 
о тој пресуди у „Југословенској адвокатури” :

,.,Пресудом првостепеног суда раскинут је уговор о досм;ртном издр- 
жавању, те је суђено да су тужени (даваоци издржавања) дужни пре- 
дати тужитељици у посед некретнине слободне од стварт и особа. Ова 
је пресуда потврђена по другостепеном суду. Услед захтева за заштиту 
законитости Савезни врховни суд укинуо је обе нижестепене пресуде, 
уколико је изреченом обавезом предаје поседа наведених некретнина 
обухваћена и наредба исељења ствари и особа из зграде за становање и 
из економских зграда, и одредио у том правцу поново суђење” .

Разлози су следећи:
„С обзиром да је тужбом тражена и предаја посједа зграде слободно 

од ствари и особа и да је пресудом нижих судова изречена таква оба- 
веза, у виду обавезе предаје посједа непокретности (без посебног исти- 
цања зграде), то би се у извршном поступку приступило удаљавању ту- 
жених са поменутих непокретности уопште узев, тј. из зграда, које ту- 
жени искористе као стан или споредне просторије, што би могло бити 
противно одредбама чл. 60. и других Уредбе о управљању станбеним 
зградама, ако се при примени материјалног права у ово.м спору не би 
и.мале у виду и те одредбе. У овом случају управо те одредбе нису узете 
у обзир, па су пресуде нижих судова нејасне у примени материјалног 
права, због чега се не .чогу испитати . . . ”

Пре него пређе.мо на анализу цитиране решидбе да укратко изнесемо 
садржину спора. Н. Н., који се дао на издржавање П.П-у подигао тужбу 
на раскинуће уговора о досмртном издржавању ради тога, што друга 
странка није испуњавала своје обавезе из уговора. Н. Н., који се дао 
на издржавање пустио је даваоца издржавања код себе у кућу и обра- 
зовао са н>и.м заједничко до.маћинство. Пошто даваоц издржавања иије 
своје обавезе из уговора испуњавао, П. П. је подигао тужбу на раски- 
нуће уговора, a као конзеквеицу и то, да је даваоц издржавања дужан 
напустити његову кућу, тј. успоставити пређашње стање.

Првостепени суд је  тужбено.м захтеву у целости удовољио, па је 
другостепени окружни суд ту пресуду потврдио.

Савезни врховни суд у својој цитираној пресуди узима, да се у овом 
случају имају применити прописи Уредбе о управљању станбеним згра-



дама, тј. да се принудно исељење не може извршити пре него се извр- 
шенику обезбеди цли нужни смештај или одговарајући стан.

Овакво становиште Савезног врховног суда не може се одржати. Ево 
разлога. Уредба о управљању станбеним зградама регутише односе, 
проистичуће из уговора о најму и закупу ,из тзв. упоравиих уговора, 
док се овде ради о случају из специјалне правне материје, регулисане 
чланом 122. и сл. Закона о наслеђивању. Да би се .чогле применити на 
извесан случај одредбе Уредбе ,о управљању станбеним зградама, мора 
претходно постојати најамни уговор. (Чл. 50. Уредбе). Пре.ма члану 50 
Уредбе „уговор о коришћењу стана закључује се писмено.” 0  обавез- 
но.м писменом уговору говори и чл. 44. Уредбе, где се регулише скла- 
пање уговора у они.м зградама, које су у приватној власности, али су 
укључена у Станбену заједницу.

Цитирана пресуда Савезног врховног суда позива се на одредбе чл. 
60. Уредбе о управљању станбеним зграда.ча, a баш прва алинеа тога 
члана гласи: „Уговор о коришћењу стана може се отказивати од стране 
органа управљања односно приватног власника са.мо у овим случајевима: 
„Као што се види ,ту се говори о уговори.мо о коришћењу стана. Међутим, 
уговор о досмртно.м издржавању није уговор о коришћењу стана иако 
је онај, који се дао на издржавање, пустио даваоца издржавања код 
себе у кућу.

Из ових прописа Уредбе о управљању станбени.м зграда.ма јасно је, 
да се том уредбо.м регулишу станбена питања, станбени односи, који се 
заснивају на уговорима о коришћењу стана, дакле на упорабни.\1 угово- 
рима. Међутим уговор о дос.мртно.м издржавању ни у ком случају не 
може се подвести под прописе Уредбе о управљању станбеним зградама. 
To је специјалан законски пропис, и спада у чисто облигационе односе, 
па се његове одредбе и.мају просуђивати по општим правним правили.ма 
о обавезачма, дакле чисто облигационо-правни однос.

Кад би се стало на становиште цитиране пресуде Савезног врховног 
суда, онда би конзеквенце биле недогледне. Узмимо овакав случај. Петар 
Петровић увуче се сило.м или потајно у кућу Павла Павловића. Павле 
Павловић тужи Петра Петровића ради с.метања поседа, и Петар Петровић 
буде осуђен ради сметања поседа и да је дужан под оретњом извршења 
да испразни кућу Павла Павловића. Такве одлуке донели су и првосте- 
пени и другостепени суд. Сада долази јавно тужиоштво и подиже захтев 
за заштиту законитости, јер би се ту .могли применити прописи из чл. 60. 
Уредбе 0 управљању станбеним зградама. Да ли је то уопће могуће по 
наши.ч важећим правним правилима? У овом случају правна сигурност 
стављена би била на коцку. Прекршитељи правних нарми добијали би 
правну заштиту. Њихов недозвољен и противправни чин на тај начин 
био би правно заштићен и неправо би се претворило у право. Уз.мимо и 
овакав случај; Ja са.м купио кућу од Марка Марковића, платио целу 
куповину, a рок предаје поседа куће тачно је у уговору фиксиран. 
Map'KO Марковић о року није хги предао посед купљене куће, и ја  ca.\i 
био приморан да ra тужим на испуњење уговора. Први и други суд су 
тужби дали .места, али је јавно тужиоштво подигло захтев за заштиту 
законитости, јер  да и ту може доћи до при.мене Уредбе о управљању 
станбеним зградама? Да ли је тако што уопће могуће? Мисли.м, да ово.ме 
не треба даљњег ко.ментара.
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При доношењу Уредбе о управљању станбеним зградама законода- 
вац се руководио социјалним обзирима. ОнаЈ, који има сувише станбе- 
них просторија, вишак тих станбених просторија даје у најам. Па ако 
дође случај, да такав власник тих издатих станбених просторија жели да 
се усели у који од станова, које је издао у најам, онда је и право.и со- 
цијално, да се досадашњем станару нађе одговарајући стан. Разлози су 
ту очити. Власник није у таквом положају, да нема никаквог стана. Он 
из других разлога тражи да се усели у издати стан, a не из нужде, јер 
да не би имао крова над главо.м. Ако би се његовом захтеву удовољило 
без обезбеђења одговарајућег стана станару, онда би станар остао без 
крова над главом, a баш то је поменута уредба хтела да онемогући.

Случај код уговора о досмртном издржавању је сасвим друге при- 
роде. Давалац на издржавање, тј. онај који се даје на издржавање, обич- 
но даје даваоцу издржавања своје некретнине. Обично са правом да 
даваоц издржавања некретнине на себе земљишно-књижно преведе после 
смрти власника, али се посед у правилу предаје одмах. Те некретнине су 
искључиво срество за издржавање онога, који се даје на издржавање. И 
сада, давалац издржавања откаже да даје издржавање, и власник није у 
стању да до својих некретнина дође. Таква ситуациј ничим се не маже 
оправдати, и на ову ситуацију не могу се применити прописи Уредбе о 
управљању станбеним зградама. To би било и протуправно, a нарочито 
несоциј ално.

Да видимо сада постоји ли онај други услов из чл. 389. ЗПП, тј. да 
ли је јавни интерес захтевао подизање захтева за заштиту законитости. 
Мислим, да је сваки дугачки коментар сувишан. Овде кмамр грађадско- 
правни опор међу две странке. Једна је странка изгубила спор. Каква 
повреда јавног интереса постоји, ако се изврши принудно једна пресуда 
грађанског суда? Закон штити деложацију само у таксативно наброје- 
ним случајевима, a ти случајеви су набројени у чл. 60. Уредбе о управ- 
љању станбени.м зградама. Прописи Уредбе не штите сваког поседниха 
стана. Чл. 83. исте уредбе говори о случајеви.ма, када нема уговора, про- 
писаног том уредбо.м. Такви станари, који не.мају уговор^ сачињен по 
прописима те Уредбе, сматрају се као потстанари, a као подстанари не- 
мају погодности обезбеђења ни нужног с.мештаја ни одговарајућег ста- 
на. Као што се види, ни сама Уредба о управљању станбеним зградама 
не штити све поседнике станова, већ само оне, који имају уговор о ко- 
ришћењу стана, сачињен по прописи.ма те уредбе.

Горе наведени принципи унесени су и у нови Закон о станбент! 
односи.ча. Према члану 33. поменутог закона право на обезбеђење било 
нужног смештаја било одговарајућег стана, имају само они станари, 
који нису криви за отказивање стана, који су дакле, без своје кривице 
присиљени да напусте стан.

Међународна Унија правника одржала је свој конгрес-у Њу-Делхију 
од 4— 19 јануара 1959 г. На том конгресу расправљало се о првенству 
права, тј. о принципу законитости. Према ономе, што је о тој теми рече- 
но на конгресу, наша земља спада у ред правних држава, јер је кангрес 
као такве признао само оне земље, где је  дато првенство праву (la pri- 
maute du droit) тј. где су принципи законитости признати и озакоњени.

У нашој држави и према Уставу ФНРЈ, и према Кривичном законику 
<’чл. 2.) и према поописи.ма Зак^пнцка о кривично.м поступку, (чл. 1.), a



тако исто и према прописима Закона о парнич. поступку, принцип за- 
конитости је  утврђен и прокламован. Према томе дужност је  сваког гра- 
ђанина да пази и изнесе своје мишљење свагда онда, када сматра, да је 
тај принцип законитости повређен било адлуком државних власти било 
иначе,

Др. Лазар Рашовић

ПРАВНИ ОБЛИЦИ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

„Пропис чл. 122 Закона о наслеђивању не искључује да се и после 
ступања на снагу овог закона може закључити уговор о доживотном из- 
државању којим се јвдан уговорач обавезује да издржава доживотно 
другог уговорача или неко треће лице, a у коме други уговорач изјављу- 
је да му још за свог живота уступа у својину сву своју имовину или је- 
дан њен део. У колико испун>ава друге услове за ваљаност уговора и у 
колико је састављен у облику који је прописан посебним законом (чл. 
9 Закона о промету земљишта и зграда), овакав уговор међу странкама 
важи иако није оверен од судије у смислу чл. 122 ст. 4 и 5 Закона о на- 
слеђивању.

У границама које одређује Закон о неважности свих правних прописа 
донетих пре 6 априла 1941 године и за време непријатељске окупације, 
у погледу права и дужности која настају из оваквих уговора о дожи- 
вотном издржавању, могу се примењивати правна правила садржана у зз- 
конима и другим правним прописима који су били на снази на дан 6 
априла 1941 године.

У погледу уговора ове врсте примењују се начела општег имовинског 
права, —  да уговор има дејство и да се обавезе које се на уговору рсни- 
вају извршују онако како то одговара сагласној вољи странака израже- 
ној у уговору.” *

Неоспорно је, да у правном саобраћају постоје уговори о дож иеот- 
ном издржавању који су по садржини различити од уговора о коме ro- 
вори чл. 122 Закона о наслеђивању, a овај је један посебан вид уговора 
0 доживотном издржавању.

По садржини различити уговори одговарају различитим стварним по- 
требама живота, стварним односима који се међу људима образују и 
различитим интересима и вољи странака које уговарају доживотно издр- 
жавање.

У пракси судова појавио се ггроблем да ли се после ступања на снагу 
Закона о наслеђивању лгоже закључити и да ли има правну важност уго- 
вор о доживотном издржавању којим се један уговорач, као у случају о 
коме говори чл. 122 ЗОН-а, обавезује да издржава другог уговорача или 
неко треће лице, a други уговорач изјављује: да му још за свог живота 
уступа (предаје) у својину сву своју имовину или један њен део.

На основу напред изложеног, јасно је: да Закон о наслеђивању ова- 
кав уговор не искључује из правног саобраћаја.

* Начелно мишљење проширене опште седнице Савезног врхоЕНОг 
суда 6р. 8/57 од 11. I. 1957 године.
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Сматрамо, да је и сада, после доношења Закона о наслеђивању, мо- 
гуће постојање уговора о доживотном издржавању различитог од оног 
који је  предвиђен у чл. 122 истог Закона.

Сличност између уговора о доживотном издржавању из поменутог чл. 
122 веома је велика са ранијим уговором исте природе, с обзиром на са- 
држину, обавезе даваова издржавања и циљ који уговорачи желе да 
остваре; усто су оба теретни.

Међутим, они се ипак разликују по томе: што према. уговору о до- 
животном издржавању из чл. 122 ЗОН-а власник имовине остаје при- 
маоц издржавања, док по оном другом власник имовине постаје дава- 
лац издржавања још у моменту закључења тог уговора. Према томе, у 
првом случају повољнији је положај примаоца издржавања, који је 
остао власник своје имовине до своје смрти, док је друго.м случају по- 
вољнији положај даваоца издржавања зато што исти пастаје власник 
још у самом почетку извршења своје уговорне обавезе.

Следствено томе, сматрамо: да се право располагања непокретном 
имовином примаоца издржавања може ограничити по чл. 122 ЗОН-а 
предбележбом a no другом уговору укњижбом у корист даваоца издр- 
жавања.

Отуда настаје, да се уговором из чл. 122 ЗОН-а погодује прималац 
издржавања, јер његова непокретна имовина не само да није прешла у 
власништво даваоца издржавања него је на тај начин право првог јаче 
обезбеђено и оно више стимулише другог уговорача ка правилнијем из- 
вршењу својих уговорних обавеза. Али- у таквом случају, давалац 
издржавања се налази у неповољнијој ситуацији, јер је посве неизве- 
сно кад ће он стећи право да ону предбележбу оправда односно да је 
оствари као укњижбу, a усто се nocTaBwTjajy питања: како ће се разви- 
јати односи уговорача током извршења уговора и да ли ће у том времену 
да настану какве друге промене, од којих су могуће промена вредности 
имовине, вис мајор, раскид уговора на штету даваоца издржавања итд?

У другом случају, положај даваоца издржавања је повољнији с об- 
зиром да он постаје власник имовине примаоца издржавања од самог 
почетка извршења уговора, нарочито ако се не уговори оптерећење те 
имовине уговореним доживотним издржавањем. Али, тиме се мање сбе- 
збеђује право примаоца издржавања јер оно постаје тражбено у односу 
на даваоца издржавања.

Међутим, и у једном и у друго^м случају уговор о доживотном из- 
државању може да се раскине, али се тада различито поступа. Jep, за 
раскид уговора из чл. 122 ЗОН-а важе и код раскида одредбе истог За- 
кона док при раскиду оног другог уговора важе правна правила грађан- 
^ког права.

Стога сматрамо: да ј е ова друга врста уговора о доживотном издржа- 
вању за обе уговарачке стране ипак повољнија, с обзиром да се по њему 
могу боље да реализују права обеју уговарачких страна него. ли кроз 
уговор из чл. 122 ЗОН-а, a чешће се јавља и у пракси као израз стварне 
потребе заинтересованих. Отуда је сасвим правилно становиште С?ве- 
зног врховног суда које је изражено у одлуци бр. 45/58 о овом уговору, 
a у којем се становишту истиче: ,,У пракси се јавља и друкчији уговор 
о доживотном издржавању — уговор којим се један уговорник обаве-
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зује да доживотно издржава другог уговорника или неко треће лице, a 
други уговорник изјављује да му још за живота уступа у својину одре- 
ђену ствар. Међутим, важност таквог уговора који се јавља у правном 
саобраћају као израз стварних потреба људи, не искључује ни чл. 122 
ЗОН-а a ни неки други важећи пропис.”

Исто је тако правилно и становиште Савезног врховног суда у по- 
гледу форме за ову другу врсту уговора о доживотном издржавању, a 
које је  изражено још у 1957 години у начелном мишљењу проширене 
седнице бр. 8/57, коју смо у почетку цитирали.

И наше је  мишљење: да се на овакву врсту уговора не примењује 
форма из чл. 122 ЗОН-а, већ форма која је предвиђена у правним прави- 
лима грађанског права, тј. ранијих грађанских закона, пр>ема којима се у 
случају спора из таквог уговора и расправља.

Поставља се питање: ако би на ову другу врсту уговора о доживот- 
ном издржавању применили правила из чл. 122— 127 ЗОН-а, да ли би- 
смо правилно тада поступили? На ово питање ми одговарамо негативно.

Jep, иако је дозвољена примена аналогије, тојест чл. 125, 126 и 127 
ЗОН-а, на битно исте или сличне уговоре, ипак сматрамо: да се код уго- 
вора о доживотном издржавању друге врсте та аналогија не може при- 
менити с обзиром да се ради о уговору који се пре.ча своји.м елеменгима 
битно разликује од уговора из чл. 122 ЗОН-а.

Наведена одлука Савезног врховног суда бр. 8/57 дозвољава да се 
примени аналогија, али под условом да се води рачуна о основном пра- 
вилу за њену примену ,то јест само у случајевима кад се ради о битно 
истим уговорима и то само у односу на она питања која су означена у 
овој одлуци.

To значи, дозвољено је као прво и правилно правно средство при- 
мена материјалног права бивших грађанских закона, a тек на другом ме- 
сту допуштена је  примена аналогије и то само кад се ради о споровима 
који су битно истоветне природе и кад се ради о изричито предвиђеним 
питан>има.

Отуда смо мишљења, да се из одлуке Савезног врховног суда број 
45/58, која се показује као извесна примена већ заузетог ранијег миш- 
љења истог Суда у његовој начелној одлуци бр. 8/57, не би могао изве- 
сти закључак да Савезни врховни суд стоји на становишту да се у овој 
другој врсти уговора о доживотном нздржавању примењује аналогија, 
већ само правна правила грађанског права, кад се има у виду да исти Суд 
изричито наводи: да ће се по тамвим уговорима о правима и дужностима 
уговорачких страна судити у границама које одређује Закон о неважно- 
сти свих правних прописа. . . ,  што значи у складу са правним правилима 
садржаним и грађанским законима и другим правним прописима који су 
били на снази пре 6 аорила 1941 године.

На основу изложеног, сматрамо: да ова правна материја претставља 
веома интересантан и сложен правни проблем, с обзиром на то да уго- 
вори о доживотном издржавању из дана у дан постају актуелнији у од- 
носима међу грађанима и долазе као одраз њихових стварних потреба, те 
се као такви и уклапају у динамику нашег правног поретка, зј6 ог чега се 
и указује потреба да се њихове форме довољно одреде и правно карак- 
теришу.

Коста М, Месаоовић

12



ОДРЕЂИВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ У СПОРОВИМА ИЗ РАДНИХ
ОДНОСА

Законодавац је спорове из радних односа издвојио од других, па и 
од 'имовинскоправних спорова, предвиђајући поред осталог и посебан 
поступак за ове спорове — чл. 1 у вези чл. 413 до 417 ЗПП.

У пракси се појавило спорно питање како се одређује надлежност у 
споровима из радних односа.

По једном мишљењу, ови спорови су по својој правној природи у 
већини случајева имовинскоправног карактера ,те се и надлежност суда 
има одређивати према вредности спора без обзира на то, да ли су тужбе 
из радних односа чисто имовинске, неимовинске или мешовите природе.

Према тој в1редности, био би надлежан и то судија појединац сресксг 
суда, ако вредност не прелази 50.000.—  динара, веће среског суда, ако 
прелази 50.000.—  динара, a не прелази 200.000.—  динара и окружни 
суд, ако вредност прелази 200.000.—  динара —  чл. 27 ст. 1, 25 ст. 1 и 
28 ст. 1 ЗПП.

Овако се има поступити и са разлога, што у чл. 25 ЗПП није пред- 
виђена посебна, изузетна надлежност за ове спорове, те се има узети, 
да су у погледу надлежности спорови из радних односа изједначени са 
имовинскоправним споровима. Уосталом, имовинскоправни спорови су 
универзалне опште природе, те уколико нису у питању статусне тужбе 
и тужбе за утврђивање или спорови које је  сам законодавац издвојио, 
сви се спорови који садрже имовинскоправни елеменат могу подвести 
под имовинскоправне спорове. Стога нема разлога да се спорови из рад- 
них односа у погледу надлежности издвајају као посебна врста спорова.

Најзад и пропис чл. 417 ЗПП указује на то, да се надлежност из рад- 
них односа одређује пре.ма вредности предмета спора. У том пропису 
предви^ен је за изјаву ревизије рок од 8 дана. Из тога се изводи за- 
кључак, да је у питању односна надлежност, јер би у противном, ако би 
био стварно надлежан срески суд, ревизија практично била искључена, 
уколико се не ради о из.мењеном чињеничном стању на каче се заснива 
првостепена пресуда (чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП или о случајевима из чл. 
380 ст. 2 односно из чл. 380 ст. 1 и 3 у вези чл. 368 ст. 2 тач. 3 ЗПП.). 
To значи да је ревизија, ако вредност предмета спора прелази 50.000.— 
динара окоро увек дозвољена — чл. 368 ст. 1 и ст. 2 тач. 1 ЗПП и чл. 
380 ЗПП.

По друтом мишљењу, не може ни да се постави питање изједнача- 
вања спорова из радних односа са имовинскоправним споровима ни у 
погледу одређивања надлежности, јер би се такво изједначавање про- 
тивило правној природи радних односа и самој логици ствари.

Радни односи .мењали су се и мењају се у зависности од степена дру- 
штвено-економских односа. Законодавац је дакле због специфичности и 
важности радних односа издвојио радне спорове из комплекса спорова 
о имовинскоправним захтеви.ма, као што је издвојио и спорове о закон- 
ском издржавању односно спорове из породичних односа.

За спорове из радних односа није предвиђена посебна надлежност 
среских судова у већу ни судије појединца, нити надлежност окружног 
суда —  чл. 25— 28 ЗПП.
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По пропису чл. 25 ст. 3 ЗПП у надлежности среских судова спадају 
и спорови који Законом о парничном поступку или другим законом нису 
стављени у надлежност окружнцх судова.

Следствено наведеном, за суђење у споровима из радних односа наа- 
лежан је срески суд као суд опште надлежности и то као веће сасгав- 
љено од једног судије као претседника већа и двојице судија поротника 
— чл. 26 ЗПП. -Иначе не види се разлог зашто је законодавац у чл. 1 
ЗПП направио разлику између имовинскоправних спорова и спорова из 
породичних и радних односа, ако то не би било у циљу да ове парнице 
потпуно издвоји из групе имовинскоправних спорова, уколико су они по 
природи такви. Ratio legis је и код спорова из породичних односа и код 
спорова из радних односа да их издвоји из имовинскоправних спорова. 
У споровима из породичних односа у погледу законског издржавања 
предвиђена је надлежност и среског и окружног суда. И код тих споров^ 
није предвиђена различита надлежност обзиром на вредност пред^/ета 
спора већ обзиром на то, да ли се ови спорови решавају заједно са спо- 
ровима о утврђивању или оспоравању очинства. He игра улогу дакле 
код издржавања вредност предмета спора, иако је законско издржавање 
породични однос имовинскоправног карактера, већ игра улогу сасвим 
нешто друго. Уводи се нов елеменат за надлежнаст тј. околност да ли 
се спор води или не води зеједно са споровима из Д|ругим породичних 
односа наведених у чл. 25 ст. 2 та. 1 и 28 ст. 2 тач. 3 ЗПП. To исто важи 
и за спорове о чувању и васпитању деце —  чл. 25 став 2 тач. 2 и чл. 28 
ст. 2 тач. 3 ЗПП, док је код спорова из радних односа остала општа над- 
лежност, пошто неки други елеменат није узет у обзир као критеријум 
за одређивање надлежности.

Позивање на пропис чл. 417 ЗПП за доказ, да се односна надлежност 
одређује према вредности предмета спора, не може се прихватити. Про- 
писом чл. 417 ЗПП одређен је само рок за изјаву ревизије. Из тога се не 
може посредно изводити никакав закључак о надлежности, јер су услови 
за изјаву ревизије формулисани у одредби чл. 368 и 380 ЗПП. Само noi 
тим условима може се изјавити ревизија. За спорове из радних односа 
нису предвиђени специјални услови, те се ревизија може из.јавити, као 
што је већ наведено, само у случајевима предвиђеним у чл. 368 ст. тач. 
3 и чл. 380 ст. 1 тач. 2 односно у чл. 380 ст. 1 тач. 1 и 3 у вези чл. 368 
ст. 2 тач. 3 ЗПП, пошто је  у питању надлежност из чл. 25 ст. 3 ЗПП, за 
коју у погледу спорова из радних односа нису предвиђени никакви изу- 
зетци.

Вредност предмета спора не може, као што је већ истакнуто да буде 
критеријум за одређивање надлежности ни обзиром на правну природу 
спорова из радних односа.

Захтев из радног односа, слично законском издржавању, независно 
од висине утуженог личног дохотка за свакон радника и.ма исти значај 
и често представља животно питање од којег зависи његова егзистен- 
ција и егзистенција његове породице.

Сем тога, суд у радном спору често долази у ситуацију да цени по- 
ред осталог, и правилност одлуке привредне организације (чл. 372 Зак. 
о радним односима). Може се наиме десити да од оцене суда, да ли је 
на пример отказ са формалне стране правилан, зависи опстанак радника 
у радном односу, што у даном случају може имати већег значаја за рад-
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ника него евентуална висина његових принадлежности. Такви спорови 
нису чисто имовинске природе, већ су неимовинске или мешовите при- 
роде. У оваквим и сличним споровима, и имовинскоправни захтев зависи 
од правилности одлуке привредне организације односно зависи од тога 
како ће суд да оцени предметну одлуку.

Даље, често се у радним споровима у једној тужби истичу више за- 
хтева који нису повезани истим чињеницама и правним основом. У та- 
квом случају надлежност се одређује према вредности сваког тужбеног 
захтева посебно (чл. 176 ЗПП). Стога би се могло десити да је  за поје- 
дине захтеве, обзиром на вредност предмета спора, надлежан срески и 
окружни суд. У овом случају радник би морао своје захтеве да остварује 
посебним тужбама код надлежног среског и окружног суда, што би оте- 
жавало положај радника, јер је у његовом интересу да се сви н.егови 
захтеви комплексно решавају код истог суда.

Према оваквом стању ствари вредност предмета спора не може се 
узети као критеријум за одређивање надлежности суда, јер би се такав 
критеријум противио не само цитираним прописима Закона о парничнрм 
поступку, него и интенцијама законодавца да радник брзо и на ефикасан 
начин оствари своја права из радног односа.

Радни спорови су дакле хитне природе, a срески судови као ближи 
и јевтинији имају могућности, да брже и ефикасније од окружних судо- 
ва окончавају поступак и тако омогуће раднику да лакше оствари своја 
права из радног односа.

Околност, што изричито није предвиђена надлежност среских судова 
нема никаквог правног значаја, a сем тога такво предвиђање надлежно- 
сти било би и сувишно, пошто је срески суд као суд опште надлежности, 
као што је већ подвучено, надлежан за суђење у овим споровима.

О неком пак изједначавању имовинскоправних спорова са споровима 
из радних односа не може, као што је  речено, бити ни говора јер се ради 
0 посебној врсти спорова, које је законодавац издвојио и самим тим npv- 
жио свим радницима могућност да под истим условима остварују своја 
права из радних односа, што је логично и правично, јер су сви радници 
Законом о радним односима у правима и дужностима изједначени без об- 
зира на врсту рада и висину принадлежности односно висину свог личног 
дохотка.

И историским тумачењем прописа о надлежности за спорове из рад- 
них односа долази се до истог закључка.

Законом о решавању радних односа била је  наиме предвиђена над- 
лежност среских судова за суђење радних спорова.

У пројекту пак закона о радним односима предвиђала се изрична 
надлежност среског суда за тужбе против решења о отказу. Из тога 
произилаза да би и за остале спорове из радних односа био наддежан 
срески суд. Таква надлежности није међутим у Закону о радним одно- 
сима прихваћена, пошто се стало на гледиште, да је питање надлежности 
решено у Закону о парничном поступку, и поред извесних сугестија са 
ауторитативне стране.

Законодавац је дакле у Закону о решавању радних односа, a затим 
и у преднацрту Закона о радним односима био предвидео надлежност 
среских судова за спорове из радних односа, a у чл. 4 поменутог Закона 
изрично је било наглашено, да је  поступак пред радним судом хитан.
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,,Нема међутим ни сада разлога да се не усвоји раније изричито изра- 
жена-воља закондавца да је  за радне спорове надлежн срески суд, јер и 
сада-постаје исти услони за ту надлежносг.

И сада наиме законодавац сматра да су спорови из радних односа 
хитне природе, јер то произилази из чл. 417 ЗПП, у којем је  предвиђен 
рок од 8. дана место општег рока од 15 дана — чл. 337 и 379 ЗПП.

Сем Tora поменуто ограничење ревизије, односно искључење реви- 
зије за поједине случајеве (у случају потврде или преиначења првосте- 
пене, пресуде без измене чишеницчног тања када је у оитању вредност 
предмета спора дреко 50.000.— и 200.000.— динара, итд.) — чл. 368 
ст. 1 и 2 тач. 1 и  3 и чл. 380 ст. 1 и 3 ЗПП. у складу је са горњом тезо.м 
да су спорови из радних односа хитне природе. Само. скраћивање рока за 
изјаву правних лекова без ограничења употребе |ревизије, не би много 
допринело хитности поступка.

.Из изложеног произилази, да је  друго мишљење правилније и да 
радни спорови спадају у надлежност среског суда без абзира на вред- 
ност предмета шора.

Поједини срески судови прихватили су ово мишЛ)ење, али пракса још 
није.уједначена јер долази до изражаја и прво мишљење, односно миш- 
љење, да се надлежност суда у радним споровима одређује према вред- 
ности опора без обзира да ли се ради о спору искључиво имовинско- 
правне природе или о другим спорови.ма из радних односа.

Даница Китић

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ СПРОВОЂЕЊА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛИЗА- 
ЦИЈИ НАЈАМНИХ СТАНБЕНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

Спровођење у живот новог закона неминовно рађа низ пробле.ма. 
Отуда је природна појава низ .материјалних и фор.чалних питања у вези 
спровођења у живот Закона о национализацији наја.мних станбених 
зграда и грађевинског зе.мљишта, која ће своја решења наћи у одлу- 
ка.ма другостепених и виших органа. Дотада ова питања разматрана у 
светлу досадашњих искустава и праксе осетљиве пробле.матике коју 
третира поменути Закон, могу допринети свеобухватнијем раз.матрању и 
постављању самих пробле.ма, чи.ме би свакако у много.ме било олак- 
шано решавање самих проблема.

Мноштво је  одлука донето у решавању конкрегних случајева. Ме- 
ђутим, због специфичности проблематике која је  предмет Закона о на- 
ционализацији наја.мних зграда и грађевиноког земљишта (у даљем 
тексту ЗОННЗИГ), конкретне одлуке указују на чињеницу да реша- 
вање ове области захтева свестрана разматрање проблема. Ово тим 
пре, што је мноштво грађана показало велику заинтересованост за спро- 
вођење овог Закона.

У доношењу конкретних 1-степених решења надлежне комисије до- 
носе одлуке којима утврђују предмет национализаиије, не упуштајући 
се у разматрање и одлучивање шта се од установљеног предмета наци-
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онализације има раниЈем власнику оставити у искључиво власништво. 
У вези овога поставља се питање да ли су надлежне комисије дужне да 
расправе питање које се зграде или делови зграда остављају у својину 
ранијем власнику, ако тај власник није у смислу могућности и погодно- 
сти предвиђених чл. 36 и 37 ЗОННЗИГ тј. Уредбе о поступку за спро- 
вођење национализације, поставио захтев којим је опредељено тражио 
која би му се имовина изузела од национализације и оставила у искљу- 
чиву својину. Ово се питање поставља управо стога што комисије 1-сте- 
пена не одлучују о томе која ће се имовина грађанима оставити у искљу- 
чиви посед ако исти не поступе у смислу цитираних чланова 36 и 37 
Уредбе.

Чланом 21 Уредбе о спровођењу ЗОННЗИГ предвиђено је да су I- 
степене комисије дужне поред осталог, решавајући у случајевима иде?л- 
ног сувласништва, утврдити које се зграде или делови зграде национа- 
лизују a који се не национализују него остају својина њихових рани- 
јих власника. Овакво решење проблема је  у складу са чл. 135 ЗОУП 
као и чл. 5 истог Закона по коме је  поступајући орган, пре доношења 
решења у поступку, дужан утврдити све чињеиице које су од значзја 
за решење и странкама омогућити да остваре и максимално заштите 
овоја права и правне интересе. На овакво поступање обвезан је управни 
орган без обзира да ли се ради о захтету странке у поступху или се оба- 
веза В'рши ех offo.

У примени чл. 21 Уредбе о спровођењу ЗОННЗИГ комисије у 1-сте- 
пену дужне су да по службеној дужности расправљају и утврђују која 
се имовина има оставити ранијем сапственику у искључиво власништво, 
без обзира да ли је за ово ранији власник ставио опредељеии захтев. 
Незначи ли овакво тумачење овог члана да су 1-степеие комисије дужне 
у поступку утврђивања предмета национализације одлучивати и о томе 
која се имовина има изузети од национализације и када се не решавају 
случајеви идеалног сувласништва ранијих власника.

Поставља се стога питање, да ли је комисија за национализацију 
дужна у 1-степену по службеној дужности утврђивати и одлучивати која 
се национализована имовина, по утврђивању предмета национализације, 
има оставити ранијем власнику, упркос томе што ранији власник није 
предложио коју имовину жели задржати у искључиво власништво. Jep, 
било би у складу са одредбом члана 5 ЗОУП да 1-степена комисија мора 
у поступку који претходи доношењу решења омогућити грађанину- 
странци да што лакше и потпуније заштити своја законом гарантовзна 
права. A ЗОННЗИГ управо гарантује минимум станбене површине коју 
грађанин може имати па се следствено томе овај минимум не може на- 
ционализовати.

У пракси, међутим, 1-степене комисије не решавају о томе која се 
имовина има изузети од национализације у колико ранији власник није 
у том смислу поставио захтев. Стога је мноштво правомоћних решења 
којима су у целости национализоване непокретности иако се из доку- 
ментације види да је национализован и минимум станбене површине који 
Закон гарантује грађанину.

Будући да ранији власник нема законске могућности покретања 
угтравног опора против оваквих решења поставља се питање правне при- 
роде својине оне имовине која би требала на основу ЗОННЗИГ остати
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пређашњем власнику у својину, a која је на основу правомоћног реше- 
ња постала апштенародна имовина и као таква укњижена у земљишним 
књигама.

Проблем 'се у главном своди на питање мора ли 1-степена колшсија 
ех offo утврђивати и решавати о томе која се имовина ранијем власнику 
има оставити у исклзучиву својину иако он 'није користио мотућност из- 
бора из чл. 36 и 37 Уредбе о спровођењу ЗОННЗИГ. У вези овога надо- 
везује се питање није ли ЗОННЗИГ предвиђена могућност грађанина- 
власника да поднесе захтев у смислу цитираних чланова 36 и 37, погод- 
ност —  необавезна могућност — избора, право којим се грађанин може 
али не iMopa користити? Jep је чланом 36 и 37 Уредбе о поступку спро- 
вођења национализације, остављено ранијем власнику само право a не 
и дужност подношења захтева. Став 3 чл. 37 истиче да по истеку рока 
од три месеца од дана достављања захтева за утврђивање предмета на- 
ционализације, ранији сопственик не може ставити такав захтев. Нити 
ЗОННЗИГ нити Уредба о поступку за спровођење национализације не 
третира случајеве и последице које морају наступити када ранији влас- 
ник није паставио захтев за изузимање од национализације имовине 
иако је очито да по Зак&ну има на ово право. Отуда стоји питање може 
ли раниј-и сопственик изгубити својину на имовину у целости иако се из 
чињеница утврђених пре доношења решења недвосмислено може закљу- 
чити да је до губитка имовине дошло само због тога што се ранији вла- 
сник није 'послужио једно1м необавезном погодношћу. Примењује ли се 
овде гледиште по коме невршење права доводи до губитка самога права? 
И да ли је оваква солуција у духу самога ЗОННЗИГ? Jep, у колико ;е 
овакво становиште прихватљиво и оправдано, зашто сам ЗОННЗИГ 
оставља ово важно питање текстуално нерешеним?

Оцењујући позитивне законске прописе који третирају сличне про- 
блеме долази се до закључка да се у случајевима регулисања имовин- 
ских односа заједнице и грађанина у главном заступало становиште нај- 
максималније заштите имовинских и других интереса грађанина-посед- 
ника a у оквиру закона, a што је и у духу Устава и дугих прописа који 
фиксирају и гарантују приватну својину, грађанина. Доследно овим 
принципима пружена је  догодност-могућност избора земљишта грађа- 
нину-сељаку у одредбама прописа који су одредили законом могући 
максимум пољопривредног земљишног поседа у данашњим оквирима. 
Аналогно проблему из ЗОННЗИГ грађанин-земљорадник могао је  у по- 
ступку откупа земљишнаг вишка одабрати земљишни посед који жели 
задржати у својину у оквиру законом загарантованог максимума.

Невршење ове погодности права лишавало Je сељака-власника само 
могућности избора земљишта-имовине коју жели задржати, док је ње- 
гово законом осигурано право на одређен посед, остало нетакнуто. На- 
меће се питање, зар би аналогна примена овог принципа и његова ана- 
логија у тумачењу духа ЗОННЗИГ била у супротности интенцији зако- 
нодавца у регулисању иптања из области власништва и потреба грађа- 
нина за станбеним простором?

Сем овога низ је и дугих питања чије правилно решење треба да 
удовољи осећњу праведности са аспекта заједнице и грађанина о чијим 
се материјалним интересима и правима одлучује овим Законом.
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Посебно питање у поступку спровођења ЗОННЗИГ је начин заштите 
интереса странака у поступку. У вези заступаног принципа недозвоље- 
ности покретања управног спора против правомоћног решења комисије 
за национализацију, искрсава питање изузетака од овога правила. По- 
стоји ли могућност вођења управног спора у случајевима „ћутања ад- 
министрације” ? A оваква би се могућност пружила страни.и када коми- 
сија за национализацију 1-степена не донесе у року решење поводом 
постављеног захтева грађанина-власника у смислу чл. 36 и 37 Уредбе о 
поступку за спровођење ЗОННЗИГ. Напр., грађанин је комисији поста- 
вио захтев да му се изузму од национализације делови зграде тек у 
жалбеном поступку П-степена комисија није узела у разматрање пред- 
лог због ненадлежности и предмет решила у П-степену у оквиру своје 
компетенције, па је тако решење о утврђивању предмета нгционзлиза- 
ције постало правомоћно и национализација некретнине земљишно- 
књижно укњижена. Иза овога комисија 1-степена није донела одлуку о 
постављено.м захтеву ранијег власника, па је грађанин по протеку два 
месеца поднео жалбу И-степеној комисији која, такође, у законском 
року није донела решење. Поставља се питање да ли су у овом случају 
испуњени услови предвиђени чланом 246 односно 247 ЗОУП и може лз 
странка у овом случају покренути управни спор, будући да се у смислу 
цитираних чланова ЗОУП сматра да је  жалба одбијена? Ово питање на- 
лази објективног оправдања и стога што ЗОННЗИГ и Уредбом о по- 
ступку за опровођење овога Закона није регулисан овај случај, па би 
се у смислу чл. 52 Уредбе о поступку за спровођење национализације 
имале применити одредбе ЗОУП.

Надаље, искрсава питање подношења захтева за заштиту законито- 
сти против правомоћних решења о утвр^ивању предмета национализа- 
ције и веза овог питања са чл. 29 Уредбе о поступку спровођења наци- 
онализације који утврђује могућност коришћења једне врсте ванред- 
Hor правног средства сличног захтеву за заштиту законитости. Ово тим 
пре што ЗОННЗИГ и Уредба о поступку спровођења национализације 
немају одредбе које регулишу ово иптање. Стога сматрамо да у овом 
случају постоје чињениие које указују на формалну могућност ко- 
ришћења овог института. Због тога изгледа да странкама стоје на распо- 
ложењу два формално различита правна средства ради заштите својих 
интереса код истих органа. Различити рокови за коришћење ових инсти- 
тута од 1,3 односно 6 месеци доприносе комплексности третиране про- 
блематике.

Ромулус Васић

ОБАВЕЗЕ УКИНУТИХ ПОЛИТИЧКО-ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА 
ПО ОСНОВУ ПЛАЋАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Клинике, болнице, апотеке и друге здравствене установе наплзћују 
своје услуге, које чине грађанима на основу лечења, у колико је  то про- 
ггисима одређено од политичко-територијалних јединица —- општина и 
срезова. Одговорност општина и срезова за ове трошкове везана је за 
стално место боравка леченог лица, тако да општине одговарају за тро- 
шкове лечења лица са њихове територије.
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Услед промена насталих по Закону о подручјима општина и срезова 
у Народној републици Србији (Сл. гласник НРС 51/59), у пракси се 
поставило питање, ко је одговоран за плаћање болничких трошкова и 
других здравствених услуга учињених пре 1. I. 1960 године, за лице чије 
се стално место становања налази на територији укинуте отдтине од- 
нооно среза. Питање се не поставља када територија укинуте општине 
односно среза цела улази у подручје једне општине односно среза, већ 
када се територија дели на више општина односно срезова.

Питање се поставља, да ли ће обавеза укинуте општине односно сре- 
за прећи на ону општину односно срез, чијој је територији припојено 
место у коме је  стално настањено лице, ко.ме је здравствена услуга учи- 
њена, или се пак, обавеза преноси на одређену политичко-територијалну 
јединицу, која се сматра правопријемником укинуте политичко-терито- 
ријалне јединице.

По овом питању појавила су се два гледишта, која се у пракси су- 
дова не слажу, те је потребно, да се питање разјасни и заузме једин- 
ствен став.

Прво гледиште полази од тога, да је  за обавезе лечења одговорна 
она политичко-територијална јединица у чијем је саставу место из кога 
је лечено лице, те по томе обавезу треба да сноси она општина односно 
срез којој је од 1. I. 1960 г. припојена територија на којој живи лице, 
за које се плаћају трошкови лечења.

Друго гледиште полази од тога, да је за обавезе лечења одговорна 
она политичко-територијална јединица ,која се сматра следникам уки- 
нуте општине односно среза, те трошкове за здравствене услуге од пре 
1. I. 1960 r. за укинуту општину има да плати општина, која је правни 
следник. Ово са разлога, што поједина места нису имала правну самостал- 
ност, па се не могу сматрати дужником, a следствено томе, и њихово те- 
риторијално при1пајање новој политико-територијалној јединици, не 
може да за ову створи обавезе, које насељено место није имало.

Супротност између ова два гледишта, и недостатак законских про- 
писа, који би ово питање решили на јединствен начин, чине да се код 
судова налази већи број нерешених тужби, по којима странке и судови 
траже заједничко решење.

По једној тужби за наплату болничких трошкова за лице настањено 
у месту Кајтасову, које је било у саставу укинуте општине Гребенац, 
a сада улази у општину Вршаи, док је остала територија општине Гре- 
бенац ушла у општину Јасеново, — општина Вршац бдбила је да призна 
обавезу.сматрајући да је општиш Јасеново следник оггштине Гребенац 
и да је она одговорна за обавезе, па и за обавезу по основу плаћања 
болничких трошкова.

Окружни привредни суд као првостепени усвојио је  ово гледиште, a 
Виши привредни суд у Новом Саду у својој одлуци Сл. 469/59 заузео 
је исто гледиште, сматрајући, да је правни следник укинуте општиЕе 
Гребенац, као носиоца права и обавеза као самосталног правног субјекта 
на својој административној територији —  општина Јсеново, те је она 
одговорна за све обавезе, и за болничке трошкове. Виши привредни суд 
узео је, да нема правног значаја, што се трошкови односе на лице са те-
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риториЈе, Koja je припојена некоЈ другоЈ општини, jep насељено место 
Кајтасово није имало правну самосталност, те се не може сматрати ду- 
жником, да би његову обавезу примила нова општина Вршац.

Питање преузимања имовине и имовинских права и обавеза уки- 
нутих политичко-територијалних јединица регулисано је  у чл. 14 За- 
кона 0 подручјима општина и срезова. По овом пропису народни одбори 
општи«а са даном 1. I. 1960 године предузеће на коришћење непокретну 
имовину, која се налази на подручју, које улази у састав општине. Оста- 
лу имовину и имовинска права и обавезе у колико овим законом друга- 
чије није одређено, преузима општина односно срез у чији је  састав 
ушло подручје укинуте општине одн. среза. Ако се подручје дели на две 
или више општина односно срезова, народни одбори ових општина 
одн. срезова шоразумно одређују комисију, која одлучује о расподели 
имовине односно имовинским правима и обавезама.

У чл. 13 пом. Закона прописано је, да се службеници и радници уки- 
нутих општина одн. срезова стављају на расположење онам народном 
одбору општине одн. среза у чији је 'састав ушло место у коме је било 
седиште укинуте општине одн. среза.

Сем ових одредаба, других одредаба у Закону нема, по који.ма би 
се могло решити питање обавеза укинутих општина одн. срезова.

Када прописи закона нису ово питање регулисали, онда се мора поћи 
од основних правних принципа и правних правила, која регулишу прелаз 
обавеза са једног на нруго правно лице.

Правно лице, које престаје да постоји ,своје обавезе према трећим 
лицима регулише или у посебном поступку ликвидације ,или његове 
обавезе преузима правни следник односно оно правно лице, које настав- 
ља функцију и делатност укинутог правног лица. To истина важи за 
правна лица — привредне организациј е, али се то по аналогији може 
узети и за политичко,територијалне јединице —  општине и срезове — 
нарочито, када се ради о њиховим обавезама из имовинско правних од- 
носа, које оне имају према установама, предузећима и другим лицима.

Ако се пође од тога, да је обавеза за плаћање трошкова лечења, 
обавеза општине као такве, a не и појединих насељених места, на којима 
живе насељена лица, и да та обавеза терети буџет општине, онда укида- 
њем општине све овакве њене обавезе настале до 1. I. 1960 године, пре- 
лазе на ону правну личност — општину одн. срез, која се сматра као 
правни следник укинуте општине одн. среза. Општина следник укинуте 
општине одговорна је за све обавезе укинуте општине, које је она имала 
као самостални објект на њеној административној територији, па и за 
обавезе болничких трошкова.

Подела подручја не може да буде одлучујућа за прелаз обавеза уки- 
нуте општине, јер прописи то не одређују, нити обавезују општину у 
чији састав улази део поручја. Напротив, по чл. 14 Закона у случају по- 
деле подручја на више општина одн. срезова, комисијски се расподељују 
имовинска права и обавезе. Ово баш указује, да се обавезе укчнуте оп- 
штине могу и разделити између општина одн. срезова на које је по- 
дручје укинуте општине раздељено. Али ако деоба није извршена, онда 
за обавезе укинуте општине може да буде одговорна или општина, која 
се сматра правни следник, или све општине у чији је састав ушло no-
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дручје укинуте општине, које требају да разделе имовину и имовинска 
права и обавезе укинуте општине. И једно и друго решење имало би 
правног основа, јер ако се не би могло узети ,да је једна општина прав- 
ни следник, онда се може узети, да су све општине, које имају право да 
између себе расподеле имовину и имовинска права и обавезе укинуте 
општине, —  и њени правни следници.

Међутим, изгледа нам, да не би било опортуно, да се као следници 
укинуте општине узимају све општине у чији је састав ушла територија 
укинуте општине. To би само повећавало и то непотребно, администр:- 
цију и повећавало трошкове око реализовања ових обавеза од стране 
поверилаца, који би се морали обраћати свим тим општинама, a у слу- 
чају тужбе тужити све њих.

Повериоци нису у могућности да знају како је раздељена обавеза 
укинуте општине, али би лако могли да утврде, ко је правни следник 
укинуте општине и да се на њега обрате за регулисање њиховог потра- 
живања. Правни следник би могао, да по тој обавези, у колико је она 
раздеобом пренета на другу општину, да исплаћену обавезу регресира. 
Ако пак, није било раздеобе обавеза онда тим пре, исплату обаеезе тр. ба 
да сноси општина, која је правни следник укинуте општине. Питање 
следника лако је  решити, јер је  у чл. 13 Закона одређено, да је општина 
одн. срез у чије је подручје ушло насељено место у коме је било се- 
диште укинуте општине оди. среза, —  обавезна да прими и расподели 
службенике и раднике укинуте општине одн. среза. Када је одређен 
следник за иопуњење обавеза према радницима и службеницима укинуте 
општине одн. среза, онда се може узети, да је тај следник обавезан дз 
изврши и све друге обавезе укинуте општине.

Прво гледиште полази од специјалног прописа о финансирању здрав- 
ствених установа и наплати њихових услуга, по којима услуге плаћа она 
општина одн. срез на чијем се подручју налази место у коме је стално 
настањено лечено лице. Због тога када се раздеобом подручја укинуте 
општине неко насељено место припоји једној општини, обавезу плаћања 
болничких трошкова и других здравствених услуга има да плати она 
општина одн. срез којој је  место припојено. По овом гледишту не: a 
значаја што се ова општина не може сматрати следииком, и што седиште 
укинуте општине улази у подручје неке друге општине одн. среза. Нај- 
зад, сматрају присталице овог гледишта, да је и за повериоие ово нај- 
боље, јер најлакше могу утврдити коме је насељено место леченог лица 
припојено. На овај начин се питање и не компликује, док би подизање 
тужбе противу следника или свих општина одн. срезова на које је раз- 
дељено подручје укинуте општине одн. среза, више компликовало пи- 
тање и то непотребно.

Тачно је, да би решење питања по овом гледишту било врло лако, 
али то би могло да се прихвати само ако је тако прописано у зако-ну, да 
обавезу треба да сноси она општина одн. срез чијем је падручју припо- 
јено насељено место. Без овакве одредбе општине и не прихватају оба- 
везе за себе истичући, да оне нису одговорне за обавезе створене до 1. I. 
1960 r., јер нису правни следници укинуте општине, и ако је неки део 
територији прикључен њеној територији. Општине, дакле, и постављају 
питање одговорности за ове обавезе. ipn се нр гпожу
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Треба уочити, да се у чл. 14 Закона разликује преузимање на кори- 
шћење непокретне имовине и имовинских права везаних за ту имовину, 
и преузимање остале имовине и имовинских права и обавеза. Из овога 
разликовања ви̂ ци се, да је закон у погледу преноса права и обавеза 
усвојио територ'ИЈални принцип само у односу на непокретну имовину, 
a да је за осталу имовину и имовинска права и обавезе усвојен принцип 
расподеле обавеза према свнма. Када тако стоји ствар, анда је јасно, да 
се обавезе укинуте општине не могу наметати оној општини, којој је 
припојено место леченог лица.

Ако обавезе укинуте општине треба комисијски да се разделе међу 
општине одн. срезове у чије је подручје ушла укинута отгштина, онда 
без те поделе нема обавезе за све те општине одн. срезове. Али ако нема 
обавезе за све њих, мора имати за једну од њих, на коју се преносе и сва 
права и обавезе укинуте општине ,ако комисијске деобе није било. Не- 
сумњиво, да права и обавезе, ако се не буду делиле, треба да прими 
општина одн. срез у чији састав је  ушло место у коме је било седиште 
укинуте општине односно среза. Ово по томе што ова општина одн. срез 
прима и све обавезе укинуге општине као самосталне правне личности, 
које је она имала према радницима и службеницима, a код ове општине 
преноси се и сва архива и документациј a укинуте општине и све друго, 
па је логично, да се на њу имају пренети и сва друга права и обавезе, 
о којима није ништа решено. Из тога се нужно намеће да укинута оп- 
штину одн. срез као правног средника, јер поред обавеза по основу 
'случају бити правни пријемник права и обавеза укинуте општине одн. 
среза за сва трећа лица. Однос општине одн. среза са осталим општинама 
одн. срезовима у чија је падручја ушла укинута општина не може да 
и.ма утицаја на право повериоца, који тражи извршење обавезе од прав- 
Hor следника. Повериоцу и није познато ко је од њих примио обавезу 
да његово потраживање исплати, a ако је обавезу примио неко други, 
a не општина следник, онда она може да се са примаоием обавезе обра- 
чуна и да захтева да обавезу плати из средстава, која је примио.

Можда је недостатак прописа, што није изрично прописано, да ова 
права и обавезе укинуте општине одн. среза прелазе на одређену оп- 
штину одн. срез као правног средника, јер поред обавеза оп основу 
здравствених услуга, постоје и друге обавезе, које нису ликвидиране, 
a нису ни везане за територију, те и за њих неко мора да буде одгово- 
ран, и то само по основу и као правни следник укинуте општине. Па кадз 
је то тако, анда нема разлога, да се болнички трошкови издвајају и 
намећу на основу територијалног принципа, противио основном прин- 
иипу у праву, и противно чл. 14 Закона, који је територијални принцип 
усвојио само за непокретну имовину и права везана за ту имовину.

Када прописима није регулисано питање плаћања обавеза укинуте 
општине одн среза омда је  логичније гледиште, које је заузео Виши при- 
вредни суд у Н. Саду па и када се ради о обавези плаћања болничких 
трошкова, које има да плати општина следник, без обзира на територију 
и место леченог лица за кога се трошкови плаћају, јер је то обавеза 
укинуте општине као таква, a не насеља или насељеног места.

Милорад Кукољац
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AKO РОДИТЕЉ —  КОРИСНИК ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА, ОВАЈ НОВАЦ 
ПОТРОШИ У ДРУГЕ СВРХЕ- A HE ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ ДЕЦЕ, —  ДА 

ЛИ ЧИНИ КРИВ. ДЕЛО УТАЈЕ ИЗ ЧЛ. 254 СТ. 1 КЗ

Пресудом среског суда проглашен је  кривим Љ. М. због тога што је 
у времену од априла до 1 децембра 1958 године да би себи прибавио 
противправну имовинску корист задржао и за личне потребе потрошио 
суму од 23.000.— динара, коју је за наведени период времена при.мио на 
име дечијег додатка за своју децу, која се налазе на издржавању код 
његове бивше жене Л.. М., a његове радње квалификоване су као крив. 
дело утаје из чл. 254 ст. 1 КЗ.

За ово крив. дело осуфен је на казну затвора у трајању од три ме- 
сеца.

Поводом жалбе Среског јавног тужиоца Окружни суд је  преиначио 
пресуду Среског суда на тај начин што је  окривљеног Љ. М. на основу 
чл. 329 став 1 тач. 1 ЗКП —  ослободио од оптужбе за крив. дело утаје 
из чл. 254 ст. 1 КЗ.

У разлозима своје пресуде Окружни суд је навео да у коккретно.м 
случају не може бити речи о крив. делу утаје и да у радњама окривље- 
ног нема елемената за постојање овог крив. дела. Један од битних еле- 
мената је за постојање крив. дела утаје присвајање туђе покретне ства- 
ри која је учиниоцу поверена. Међутим, окривљеном Љ. М. у овом слу- 
чају није поверена никаква туђа покретна ствар, пошто он као законити 
отац своје малолетне деце по закону има права на дечији додатак и 
своте одређене по закону припадале су њему као оцу, али у сврху издр- 
жавања своје .малолетне деце.

Поставља се питање која је  одлука од ових двеју правилна и на за- 
кону заснована.

Пре.ма чл. 254 ст. 1 КЗ —  кривично дело постоји ако неко у намери 
да себи или друго.м прибави 'прсугивправну имовинску корист присвоји 
гуђу покретну ствар која му је поверена.

Значи да се у овом случају поставља питање ко.ме припада и чији је 
новац који је окривљени Љ. М. примао од Среског завода за социјално 
осигурање на име дечијег додатка за своје двоје малодобне деце. Ако 
би се узело да тај новаи припада млдб. деци, у то.м случају би у радњама 
оптуженог постојали елементи крив. дела утаје из чл. 254 ст. 1 КЗ — 
јер би у том случају он присвојио и потрошио туђ новац —  дечји новаи, 
који деци припада.

Пре.ма чл. 1 став 2 Уредбе о додатку на децу: „додатак на децу даје 
се породицама с децом као приход са одређеном наменом и друштвена 
заједница стара се о правилнам коришћењу овога додатка” , и даље пре- 
.ма чл. 45 поменуте Уредбе: „ако се утврди, да родитељ или старатељ 
додатак на децу не употребљава за издржавање, подизање и одгој деце, 
надлежни старатељски орган може одредити ,да се исплата додатка не 
врши том 'родитељу односно старатељу, већ другом родитељу или другом 
старатељу који буде одрефен” .

Ни у једно.м од цитирана ова два члана, као у осталом и у целој 
Уредби не помињу се деца као корисници — уживаоци дечијег додатка. 
већ се помиње породица односно родитељ тј. један од родитеља деце.
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Из овога се може извести закључак да корисник дечијег додатка 
може бити само један од родитеља, или старатељ, a никако само дете.

A ако је корисник дечијег додатка родитељ, a не дете, онда и у слу- 
чају Љ. М. корисник — уживаоц дечијег додатка је Љ. М., значи 1вему 
нОвац припада, a не деци.

Чињеница је међутим, a то је и смисао Уредбе о додатку на децу да 
корисници дечијег додатка, родитељи овај додатак примају у одређене 
сврхе, a то је да би заједница на овај начин службеника или радника у 
радном односу помогла у издржавању и васпитању његове деце.

Но, ако се овај новац прима у одређене сврхе, a у овом случају у 
сврху издржавања деце то не значи да овај новац припада деци и да је 
њихово власништво. Власник овог новца је прималац новца, корисник 
дечијег додатка, дакле у конкретном случају власник покретне ствари — 
новца јесте Љ. М. ако је он власник тога новца он не може свој соп- 
гтвени новац утајити.

Према томе, по нашем мишљењу, исправно је становиште Окружног 
суда који је нашао да Љ, М. није починио крив. дело утаје због тога 
што је при.мљени новаи од априла до 1 децембра 1958 године на име де- 
чијег додатка задржао за себе и потрошио, a није га предао деци, од- 
носно супрузи код које се деца налазе.

Коначно поставља се питање на који начин би се могла контролисати 
његова супруга — брачни друг код које се деца налазе на издржавању 
како новац који прима на име дечијег додатка она троши. Jep тај се но- 
вац може трошити у корист деце на разне начине, било побољшањем 
исхране, школовањем деце, бољим одевањем и т. сл.

У сваком случају увек постоји законска могућност да се недозволи 
злонамерном кориснику дечијег додатка и несавесном и нечовечном ко- 
риснику да овај дечији додатак троши у друге сврхе. To предвиђају про- 
писи чл. 45 Уредбе о додатку на децу који је напред цитиран, a према 
којем и орган старатељства може да интервенише да се дечији додатак 
исплаћује оном родитељу или старатељу за кога се сматра да tie овај 
додатак користити у намењене сврхе тј. за издржавање деие.

Но, ако се постави и питање кривичне одговорности овако несаве- 
сног родитеља као што је доказано у случају Љ. М. који је новац тро- 
шио у личне сврхе по кафанама и т. сл. a није га давао брачно.м другу 
ради издржавања деце и тада постоји могућност да и Љ. М. као и сзаки 
други њему сличан корисник дечијег додатка буде мривично одговоран.

Према чл. 196 ст. 1 КЗ: — „родитељ, старалаи. или друго лице које 
злоставља малолетника, или грубим занемаривање.м своје дужности 
збрињавања и васпитања запусти малолетника о коме је дужан да се 
стара, казниће се затвором најмање три месеца” . Дакле постоји кри- 
вично дело у наше.м кривичном законодавству злостављања и запушта- 
ње малолетника које је и унето у Кривични законик баш због тога да 
би и према родитељима какав је Љ. М. постојале одређене санкције у 
Кривичном Законику, који је у својој најновијој редакцији још хума- 
нији 'него ранији Кривични законик.

A у овом случају хуманост се огледа баш у заштити деце —  мало- 
летника и кривичним санки.ијама пре.ма старатељи.ма односно родитељима 
који грубо занемарују своје основне дужности.

Јован Попадић

25



NOUS, LES AVOCATS

O адвокатури, o њеној историјн и развитку писано је нарочито на 
Западу, врло много. Публиковане су замашне и темељно обрађене сту- 
дије, већином наслањајући се на историске изворе, о улози адвокатуре 
у разним фазама развитка човечанства, о самој историји адвокатуре, о 
организационом развитку адвокатуре. Има много дела у којима се при- 
казује дух и смисао, заједно са традицијом, адвокатуре. Много моногра- 
фија о значајним процесима и славним адвокатима. Сва ова дела пи- 
сана су у већини као научно-историска дела и студије.

Међутим, Албер Бриноа (Albert Brunois) дао нам је  у својој књизи 
Nous, les avocats (Ми, адвокати), no први пут једно дело које помоћу 
примера из живота и развитка адвокатуре, без заблуда и без претензија, 
износи историски пут једне од најзначајнијих професија човечанства. 
Његова књига није ни пропагандистичког карактера, али није ни доку- 
ментарна, сува, научно обрађена студија адвокатуре. Она је духовита 
синтеза нечег новог, у овој области. Она је  упућена младим нарашта- 
јима. Она тежи да прикаже адвокатуру, њену историју, њен развитак, 
саму суштину и смисао адвокатуре да би млади нараштаји имали пред 
очима, кроз дугу историју, борбу и развитак адвокатуре, од најјранијих 
дана човечанства и културе, па до данашњих дана, сву узвишеност овог 
позива, као и доказе да је адвокат увек ,,без страха и мане” знао да 
обавља своју значајну дужност.

Књпга има преко 280 страна, a дели се на два дела. Први део обу- 
хвата поглавље „Престиж франи.уског адвоката” , a други део је поглав- 
ље „Адвокати и барои кроз векове” .

Први део „Престиж француског адвоката”, на 210 страна, даје у 
главним потезима историски развитак француске адвокатуре, са свим 
оним достигнућима која извиру из тог развитка. Доста се обрађују од- 
носи адвоката са судом, државним властима, тужиоцем, и странком, као и 
међусобни односи адвоката. Третира се важност чувања адвокатске 
тајне. Анализира се уметнички елемент о вршењу адвокатуре (говорни- 
штво, начин изражавања, начин писања, концизност, прецизност у изра- 
жавању како вербалном, тако и писменом), као и потреба и дужност да 
се из свих чињеница извлаче правни закључци правилно и са употребом 
мамсимума правног знања и убеђивања. Књига подвлачи сјајне примере 
великих француских адвоката у борби за слободу народа и човека, за- 
кључујући да тамо где нема слободе не може бити ни адвокатуре. Изно- 
си примере одважности адвоката у велики.м кривичним процесима, и 
указује на љубоморно чување великих и светлих традииија француске 
адвокатуре. Осим тога, анализира и садашње организационе облике 
француског Бароа (Адвокатских комора).

Други део „Адвокати и барои кроз векове” проучава адвокатуре 
старих цивилизација. Истиче историски постанак римске адвокатуре, 
н>ен нагли развој после доношења Закона XII плоча тј. прве кодифика- 
ције римског обичајног права, када су прво само патрицији могли бити 
адвокати, све док плебејац Нумиториус није постао исто адвокат, па 
преко Цицерона, све до пропасти римске империје. Приказује адвоха- 
туру старе Грчке, синагоре и логографе. Вакил је био муслимански адво- 
кат, који вуче свој корен из Корана. Аигнед је адвокат старих Келта.
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y прастаром Јеврејском праву адвокат је и судија, a „субститут” је ад- 
Бокат античке Индије. „Рет” је адвокат фараонских времена, „Шу-ше” 
је адвокат врло старог кинеског права, a „Окамби” је адвокат старих 
племена Габона.

За нас адвокате ова књига претставља једну драгоцену новину, a 
њен сасвим кратак приказ, никако није довољан да је  ми адвокати упо- 
знамо, бар у најглавнијим њеним деловима. Обратили смо се аутору за 
дозволу, да неке одломке, оне које ценимо да су најзначајнији и нај- 
интересантнији, објављујемо у преводу у наш&м „Гласнику”.

Коста Хаџи

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Н ије тачно схватањ е да накнада 
моралне ш тете за  претрпљ ене ду- 
ш гвне болове припада само оном 
лицу ко је  је  непосредно на свом те- 
лу озлеђено. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
598/1959).

Пресудом I. ст. суда обвезано је 
туж ено пољ. добро да  туж иоцу н ак - 
нади и ш тету за претрпл>ене душ ев- 
но болове, које је  претрпео тиме, 
што је ш оф ер туж еног прегазио и 
убио њ егову жену.

Т уж ен а ј€ улож и ла ж албу , к о ја  
:е као  неоснована одбијена, a  из р а -  
злога:

Ж албени  суд се сл аж е са станови- 
штем I. ст. суда да туж иоцу припа- 
да и право на накнаду  м оралне ш те- 
те за претрпљ ене душ евне болове. 
Туж ени у ж алби неосновано наво- 
ди да ову врсту накнаде мож е тр а - 
ж ити  само оно лице ко је  ,ie непо- 
средио, « а  свом телу озлеђено. Ж а л - 
бени суд правилно наводи да су ту - 
ж илац  и покојна дуги низ година 
ж ивели у хармоничној брачној з а -  
једници, да су се узајам но помагали, 
да из брака им ају деце, д а  је  интен- 
зитет сарадњ е међу њ им а био при- 
меран и  да је  туж и лац  под оваквим  
оклоностима услед погибије своје 
ж ене на језив начин, задобио теж ак  
душ евни бол. Обзиром да је  постоја- 
ње и ове врсте ш тете по I. ст. суду 
правилно утврђено у  односу на т у -  
ж иоца коме припада право на н ак - 
наду укупне ш тете будући да је 
ш тета проузрокована теш ким  кри - 
вичним делом, то туж ен и  у  ж алби  
неосновано тврди да се туж иоцу ова 
врста ш тете могла досудити.

О слобођењ е од полаган .а суди,1- 
еког испита у смислу чл. 24 Уред- 
бе о полагањ у суд. иепита не може 
се користити за упис у им еник ад- 
воката. (Савезни врх. суд бр. Уж. 
8621) 59.

М олилац је  одбијен са захтевом 
за  упис у  нм еник адвоката, јер  не- 
ма полож ен испит, који је  по З а- 
кону 0 адвокатури прописаи. Мо- 
ли лац  је  поднео туж бу п а  је  В р- 
ховни  суд АПВ туж бу одбио, те је  
м олилац улож ио ж албу, коју  је  
С авезни врх . суд одбио, a  из раз- 
лога:

По нахоћењ у овог суда не може 
се прихват.чти становиш ге туж иоца 
о томе да он  има пчаго  н а  упис у 
им еник ад воката по том основу да 
је  п ет  година био судија и да  је у 
с.мислу чл. 24 Уредбе о судијском 
испиту био ослобзђен од обавезе по- 
лагањ а судијског испита. О вај суд 
н алази  д а  ч лан  24 наведене уред- 
бе треба тумачити тако д а  се под 
одређеним условима у томе пропи- 
су означена лица ослобађају обаве- 
зе  полагањ а судијсксг испита само 
у  оним случајевим а к ад а  је  овај 
испит услов за стицањ е одр>еђеног 
звањ а, што значи за вршен>е од- 
ређене дуж ности у држ авној слу- 
жби, за ч и је  врш ењ е je  овај испит 
прописан к ао  услоз да би служ бе- 
ник стекао одређенс звањ е и вр - 
шио одређену дуж кзст. T o  значи 
да се не м ож е узети као д а  су лица 
из чл. 24 наведене уредбе по свом 
п олож ају  у односу на п рава услов- 
љ ена полож еним судијским  испи- 
том изједначена са лицима и з чл. 
22 наведене уредбе, која и н ач е  no-
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седују одређени стрзгчни испит. По- 
ред свега наведеног, по схватањ у 
овог суда, не м ож е се одредба чл. 
24 прош ирити у  смислу навода ту- 
ж иоца већ  и због тога ш то адвока- 
тура претстављ а посебну установу 
јавн е  служ бе ван  служ беничког си- 
стема, па се услед тога не м ож е у- 
зети да ф ун к ц и ја  адвоката прет- 
стављ а једно од звањ а о којим а го- 
вори одредба ч л ан а  24 поменуте у- 
редбе. _______

Прављење лаж не исправе од стра- 
не службеног лица консумира у се- 
би и каснију употребу такве испра- 
ве. (Врх. суд АПВ бр. К ж . 1158/ 
59).

Побијеном пресудом I. ст. еуда 
оглаш ен је  кривим  оптуж ени због 
крив. дела проневере из чл. 322. ст. 
2. К З , због крив. дела ф алси ф . из 
чл. 319. ст. 1 и 2 К З  у продуж ењ у, 
па је  к аж њ ен  на једну годину и 4 
месеца строгог затвора.

Против пресуде улож или  су ж ал - 
бу Јавни  туж и лац  и  оптуж ени. Јав- 
ни туж илац  због повреде крив. за - 
кона ко ја je  настала тако ш то је  
оптуж ени проглаш ен кривим за  два 
дела из чл . 319 К З, и оптуж ени што 
је  проглаш ен кривим  и због стро- 
го, одмерене казне.

Ж албе су основане, па је  I. ст. 
пресуда преиначена, оптуж ени про- 
глаш ен кривим  само за једно  дело 
из чл. 319 К З , казна смањ ена на 
1 годину затвора, a из разлога :

Ш то се, пак, тиче радњ е описане 
под 2) и зреке  побијене пресуде 
Врх. суд н ал ази  да је  у питањ у јед- 
но крив. дело ф алси ф и ковањ е ис- 
праве из чл. 319 ст. 1. К З . Наиме, по 
становиш ту В рх. суда ф алси ф и к о- 
вањ е исправе састоји се у прављ е- 
н>у л аж н е  исправе односно у преи- 
начењ у праве исправе у  нам ери да 
се ова употреби као  права. Стога 
употреба такве  исправе од стране 
истог лица чини саставни део овог 
крив. дела, те није у питањ у сти- 
цај два кривична дела.

31/1959 Окр. суд, Сомбор, бр. Гж. 
127/58).

I. ст. суд је  одбио приговоре про- 
тив меничног платног налога, па је 
туж ен и  поднео ж албу , коју  је  О - 
к руж н и  суд одбио.

Поднесену ревизи ју  одбио је  Врх. 
суд, АПВ, п ри хваћајући  образло- 
ж ењ е II. ст. пресуде, к о је  гласи;

П рви приговор туж ен и ка да про- 
тест не садрж и к лау зу л у  да м енич- 
ни  дуж ник није изврш ио чинидбу 
к о ја  се од њ ега зах тев а  на основу 
менице правилно ј е  оцењен од стра- 
н е  I. ст. суда. П ротестна исправа 
еастављ ена је  због тога ш то туж е- 
ни  својој обавези н и је  удовољио, па 
ф>ормални недостатака на ко ји  у - 
к азу је  туж еник у  својим пригово- 
рим а не чини протестну исправу 
неваљ аном. Ш то се тиче времена у 
коме је  протест подигнут ни у  том 
погледу ж алба н и је  основана, јер 
прем а чл. 106 Закон а о меници под- 
нош ењ е менице на исплату поду- 
зим а се у току пословног времена, 
a није одређен и тач ан  сат к ад а  се 
то има учинити. П рем а томе, прк)- 
тестна исправа н е  губи своју ва - 
ж ност због тога ш то је  састављ ена 
у  9 часова пре подне.

Није неваљан протест менице ако 
не садржи и потврду да вије извр- 
шена чинидба. — Протест подигнут 
на сам дан доспелости меннце пра- 
воваљан је  само се правни учинак 
таквог протеста одлаже за први 
радви дав. (Врх. суд АПВ. бр. Рев.

Туж ба ради виштавости брака је 
вретходво вита&е ако је  подвесе- 
аа међу истим стравкама и тужба  
ради развода брака. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 129) (959).

Т уж илац  је  поднео туж бу ради 
развода брака, a затим  је  траж ио  
пониш тењ е брака, и спајањ е обе 
туж бе. I. ст. суд је  одбио предлог 
ради  спајањ а обе туж бе, a  туж бу 
рад и  развода брака исто одбио.

Т уж илац  је  улож ио ж албу, ко ја 
је  основана, па је  I. ст. пресуда у -  
кинута у  односу н а  одбијањ е туж бе 
рад и  развода брака, док је  реш ењ е 
о одбијању предлога ради спајањ а 
ове са туж бом рад и  поништен>а бра- 
ка, преиначено, и обе туж бе спо- 
јене, a из разлога:

Погрешио је  I. ст. суд када је  од- 
био предлог туж итеЈва да се туж ба 
ради пониш тењ а б р ак а  споји са ту- 
жбом ради развода брака.

И з припр. поднеска туж итељ а 
видљ иво је да се туж ба ради  ни- 
ш тавости брака засн и ва на чл . 45. 
ст. 2 и 3 О ЗБ. П рем а пропису чл. 
47. ст. 3 О ЗБ туж ба ради ниш таво-
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сти брака може се подићи и по 
престанку брака само у оним слу- 
чајевим а ако  се пониш тење траж и 
из разлога наведених у чл. 41, 42, 
43 и  46 ОЗБ. Дакле, кад а  је  брак 
једном престао било смрћу, било 
проглаш ењ ем умрлим једног брач- 
ног друга или разводом брака пре- 
ма чл. 55 О ЗБ  — тада се виш е не 
м ож е траж ити  пониш тењ е брака из 
разлога који  се наводе у чл. 45 ОЗБ. 
Услед овора I. сг. суд био је  дуж ан 
у конкр. случају да споји у  за јед- 
ничко расправљ ањ е конкр. брако- 
разводну парницу са парницом по 
туж би истог туж иоца ради пони- 
ш тењ а брака, обзирам да је конкр. 
туж ба ради  ниш тавости брака исто- 
времено претходно питањ е за  осно- 
ваност или неоснованост тужбеног 
захтева истог туж итељ а ради р аз- 
вода брака. Наиме, ако  је туж ба 
рад и  ниш тавости брака основана, 
тада је  туж ба ради развода брака 
неосновава, обзиром да ниш таван 
брак не постоји п а се не може ни 
разводити..

Пресуда због изостанка не може 
се донети ако тужени оспори под- 
неском тужбени захтев. — Теле- 
грам у коме се тражи одгађање 
расправе има значај поднеска. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 119/59).

Пресудом Среског суда туж ени 
је  обвезан на п лаћањ е и здрж ава- 
ша. Поднесену ж албу II. ст. суд је 
одбио, па је  туж ени поднео реви- 
зи ју , ко ја  је основана, обе ниж е 
пресуде укинуте, a и з  разлога;

Н а расправи одрж аној 18 ф ебру- 
ара 1958 године констатовано је  да 
је  туж ени  упутио брзојав суду ко- 
јим  мрли одлагањ е рочиш та због 
спречености да дође на расправу. 
О круж ни суд третира нападнуту 
пресуду Среског суда као  пресуду 
због изостанка. Ако би то била, 
онда би ж алба против исте била 
основана, јер  суд ће донети пре- 
суду због изостанка само под усло- 
вим а прописаним у  чл. 321 ЗПП. Je - 
дан од тих услова је  предвиђен у 
ст. 1 тач. 3 чл. 321 ЗП П  тј. да ту- 
ж ен и  није поднеском оспорио туж - 
бени захтег. Предлог оуженог да 
се заказано  рочиш те одлож и, ук а- 
зу је  на његову намеру да се брани 
тј.' ш егов брзојав има значај под- 
неска и з  цит. чл. 321 ст. 1. т. 3 
ЗПП, тако  да ни је било основа за 
донош ење пресуде због изостанка.

1. Степени суд не може одбаци- 
ти туж бу ако тужилац ве допуни 
чињеничне ваводе тужбе у одређе- 
вом року, које вије требало допу- 
њавати. (Врх суд АПВ, бр. Гж. 130/ 
1960).

Н ападнутим реш ењем одбачена је  
туж ба на основу чл. 98. ст. 4 ЗПП 
из разлога ш то туж илац  у  одређе- 
ном року ни је  допунио чињ еничне 
наводе туж бе.

Т уж и лац  је  поднео ж албу, која 
је основана, a из разлога:

Т уж и лац  туж бом траж и  да суд 
обвеж е туж енога да му плати  ко- 
миспски утврђени маш ак настао у 
продавници у којој је  туж ен и  био 
пословођа, a на ту околност пред- 
лаж е доказе: а) записник стручне 
комисије и  б) саслуш ањ е странака.

По становиш ту Врх. суда чињ е- 
нични наводи ове туж бе јасни  су 
и туж ени  се могао изјаснити  да ли 
је у  свом пословањ у код туж иоца 
имао утврђени м ањ ак или не иако 
је  имао онда да  објасни од куда је  
м ањ ак настао. Т ек  после тога суд 
би имао д а  одлучи у ком правцу 
да усмери извођењ е доказа.

К ада је  туж илац  пропустио одре- 
ђени рок да допуњ ује чињ енично 
сташе из туж бе које Hi^je требало 
допуњ авати I. ст. суд је  погрешном 
примено.м чл. 98. т. 4 ЗП П  напад- 
нутим реш ењ ем  одбацио туж бу, па 
је стога исто укинуто и  упућен  I. 
ст. суд да настави поступак по ту- 
жби — чл. 366. тач. 3 ЗП П .

Ако тужеви услед мировања у 
року од 15 дава затражи подвеском  
да му се утврде трошкови ови се 
имају утврдити. (Врх. суд АПВ, бр. 
Гж. 615/1959).

Одлуком О круж ног суда туж и лац  
је обавезан да туж еном плати  пар- 
ничне трош кове, на основу чл. 147 
и 153 ст. 7 ЗПП.

Т уж и лац  је  улож ио ж албу , која 
је  као  неоснована одбијена, a  из 
разлога:

По чл. 206 ст. 3 ЗП П  ако  ни јед - 
на странка у року од 6 месеци од- 
носно к ад а је  наступило мировањ е 
поступка не стави предлог за  на- 
ставлЈање поступка сматра се да је  
туж ба пувочена. По чл. 153 т. 7 ЗПП 
и у случају  из чл. 147 ЗП П  ако по- 
влачењ е туж бе и одустанак од прав- 
Hor лека или приговора н и је  из- 
врш ено на расправи, зах тев  за  на- 
кнаду трош кова мож е се ставити
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y року од 15 дана no пријем у ре- 
ш ењ а о одустанку. П рема томе, не 
стоји навод ж алиоца да је  туж ени 
морао траж и ти  парничне трош кове 
у конкр. случају  пре заврш ењ а гл. 
расправе. П а како је  туж ени  31 
марта 1959 г. поднео писмени захтев 
да се туж ба по чл. ?06 ЗП П  има 
сматрати повученом и да му се до- 
сиду парнични трош ак и то у рокЈ' 
одређеном по чл. 153 ст. 7 ЗП П  то 
,ie I. ст. правилна и на закону осно- 
вана.

П ривремена мера и зд рж авањ а у 
парници ради утврђпваљ а очинствз- 
може се донети само ако  се прет- 
ходио довољчо учини вероватним 
да би туж еии  могао бити природни 
отац. (Врх. суд АПВ, бр. Гж. 48/60).

I. ст. суд ie  у парниии ради у - 
тврђивањ а очинства обвезао туж е- 
ног, путем привремене мере, да даје 
издрж авањ е млдб. детету.

Т уж еник  је  уложио ж албу, која 
је  основана. и I. ст. реш ењ е уки- 
путо, a из разлога:

Према изричитом ппопису чл. 412 
ЗП П  nporoic чл. 405 ЗП П  в а ж и  по- 
ред осталога и у спооовима за  у- 
тврђивањ е очинства. Но, погрешно 
је  становиш те I. ст. суда да се i4- 
м ају да утврде само имовинске 
прилике, и донесе одлука. Н апро- 
тив, поред имовинских прилика 
парничних странака и потреба млдб. 
детета претходно је  потребно до- 
воЈБно учинити вероватним да би 
туж еник могао бити природни отац 
детета као и да мати млдб. детета 
није у стањ у да га издрж ава. К ако 
I. ст. суд, услед погрешпог прав- 
ног схватањ а, није утврдио чињ е- 
нично стање, то је  реш ењ е ваљ ало 
укинути.

О титина која је дала привред- 
ној организацији средства за  ис- 
плату минималних личних дохода- 
ка радника, не може захтев за по- 
враћај тих средстава остварити у 
поступку принудне ликвидације и- 
сте организације <Врх. привр. суд, 
бр. Сл. 1268/59).

Т уж илац  — Опш тина П. — је  ис- 
платио дин. 3,077.250 туж еном  — 
Грађевинском предузећу С. у П. — 
у смислу члана 221 Зако н а  о рад- 
ним односима и то за исплату ми- 
нималних личних доходака туж е- 
Hor за  месец април 1958. У реш е-

њу С екретаријата за ф инанси је 
НОО П. од 26 м аја 1958 наведено је  
да се овај износ да је  уз обавезу 
враћањ а.

Против туж еног је  отворен посту- 
п ак  принудне лпквидаци је са прав- 
ним учкпком од 11 јун а 1958. a ту- 
ж и лац  је  предњ у своту при јавио  у 
ликвидационом поступку као своје 
потраж ивањ е IV  исплатног реда. 
Пош то је  ликвЈздациони управник 
потраж ивањ е оспорио, то је  туж и - 
оца О круж ни привредни суд у П. 
реш ењ ем од 25 ју н а  1959 упутио на 
парницу.

Т уж илац  је  предлож ио да се у- 
тврди оспорено потраж ивањ е као 
потраж ивањ е IV исплатног реда.

Виш и привредни суд као  суд пр- 
вог степена је  уваж и о  туж бено тра- 
ж ењ е. Наш ао је  да се у овом слу- 
ча ју  ради о обезбеђењу новчаних 
средстава за исплату минималних 
личних доходака радника туж еног 
у смислу члана 221 Закона о радним 
односима и да у овом случају  оп- 
ш тина стављ а потребна средства 
привредној организацији  на распо- 
лагањ е уз обавезу враћањ а. Н а о- 
снову тога је  закл>учио да се по- 
траж ивањ е туж иоца у ликвидаци- 
OHO'M поступку туж еног има утвр - 
дити, пошто је  услед отварањ а по- 
ступка принудне ликвидаци је до- 
спело.

Врховни привреди суд уваж ио  је  
ж албу  туж енога, проиначио поби- 
јан у  пресуда суда првог степена и 
пресудио да се туж бени зах тез  од- 
бија, a из разлога:

Разм отривш и парничне списе и 
првостепену пресуду и оценивш и 
ж албене наводе, овај суд налази  да 
је  првостепена пресуда донета на 
основу неправилног правног с.чва- 
тањ а. Првостепени суд је правилно 
наш ао да спорни износ у питањ у 
претстављ а своту ко ју  је  туж илац  
исплатио туженом као разли ку  до 
минималних личних доходака рад- 
ника туженог пош то их туж ени  ни- 
је  могао да намири из свога дохот- 
ка. Међутим, првостепени суд је н е -  
правилно нашао да туж илац  има 
право да му се спорна свота у о- 
вом случају  врати  односно да му се 
призна као њ егово потраж ивањ е у 
ликвидационом поступку туж еног. 
Ч лан  221 Закона о радним односи- 
ма, пруж а гаранцију  радницима за -
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посленим у привредним организа- 
цијам а да he им се принадлеж но- 
сти обезбедити до висине њ ихових 
минималних доходака и у том ци- 
љ у конституише обавезу надлеж не 
спш тине да обезбеди за то потрсбна 
средства ако сама приведка орга- 
низација нема исте према чл. 220 
Закона о радним односима.

Ч лан  223 Закона о радним одно- 
сима предвиђа могућност враћаш а 
оваквих  средстава општини, пропи- 
сујући услове под којима може то 
враћањ е да уследи, али тако да се 
при томе мора привредној органи- 
заци ји  омогућити да из накнадно 
оствареног дохотка покрије бар ми- 
ним алне личне дохотке радника. 
И з изложеног м ож е се закљ учити 
да опш тина ко ја  је  дала привред- 
ној организацији средства за испла- 
ту минималних личних доходака 
радника у смислу чл. 221 Закона с 
радним односима, нема увек права 
на повраћај дате своте, веп то мо- 
ж е  да траж и само под условом да

је  послован>е предузећа ко је  није 
остварило потребна средства за ми- 
нимални доходак својих радника, 
санирано. Према томе вр>аћање не 
мож е да уследи на терет смањ ењ а 
обртних средстава, ш то би уства- 
ри значило смашење могућности 
исплате обавеза предузећа према 
повериоцима.

У кнкретном случају неспорно је  
да је  против туженог отворен по- 
ступак принудне ликвидације, па 
би признавањ е туж иочевог потра- 
живанва претстављ ало смањ ењ е ис- 
платних квота п отраж иваљ а пове- 
рилаца туж еног. На тај начин би 
се јавн о-п равн а законска обавеза 
туж иоца, к ао  адм инистративнп-те- 
риторијалне јединице, да обезбеди 
радницима на своме подручју ми- 
нималне дохотке, пребацила на по- 
вериоце туж еног који овакву  оба- 
везу  немају.

В аљ ало је  стога првостепену пре- 
суду преиначити и туж бено траж е- 
њ е одбити."

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пошто су се оба органа Коморе, управни одбор и савет, сагласили 

да постоје услови за упис у именик адвоката Адв. коморе у АПВ, на 
основу чл. 93. т. 4, 87. т. 3, чл. 13. т. 1—7 и чл. 23 3 0 А, те члана 6 т.
1— 2 и 7 Статута адвокатске коморе у АПВ. уписују се са дано.м 28 
.март 1960 године следећи адвокати:

1) Решење.м бр. 462/1959 Лозанац Ђорђе, са седиште.м адв. канце- 
ларије у Панчеву;

2) Решење.м бр. 35/1960 Синђелић Л>. Јован, са седиште.м адв. канц. 
у Со.мбору;

3) Решење.м бр. 83/1960 Чајкаш Јелена, са седиштем адв. канц. у 
Суботици;

4) Решење.м бр. 96/1960 Јаковл^евић Василије са сед. адв. кани. у 
Панчеву;

5) Решењем бр. 97/1960 Радић Васа, са сед. адв. канц. у Алибунару
6) Решење.м бр. 33/1960 др. Јурчец Марјан, са сед. адв. кана. у 

Сомбору;
Адвокатска комора у АПВ

БРИСАЊА ИЗ ИМЕНИКА АДВ. ПРИПРАВНИКА АК У АПВ
Пошто су уписани у и.ченик адвоката АК у АПВ, бришу се из име- 

ника адв. приправника са 27 мартом 1960, и то:
1) Решењем бр. 35/1960 Синђелић Љ. Јован, из Со.мбора
2) Решење.м бр. 83/1960, Чајкаш Јелена, из Суботице
3) Решењем бр. 33/1960 др. Јурчец Марјан из Сомбора.

Адвокатска комора у АПВ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК У АПВ
Извештавају се сви чланови-адвокати да је 1 априла 1960 године 

доспела обавеза уплате другог квартала чланарине за 1960 годину, који 
износи 1.650 динара, па се позивају да чланарину уплате.

Позивају се адвокати дужници да све раније обавезе према Комори 
неодложно из.мире,

Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ број 
151-73-3-10002.

Књиговодство АК у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ
На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана 22 марта 

1960 год. донесена су следећа решења:
1) Узет је  на знање извештај претседника, секретара, благајника 

и референата о раду Коморе.
2) Решењем бр. 107/1960 брисан је из именика адвоката АК у АПВ 

са 29. II. I960 г. др. Парвањ Андрија из Јаша Томића, због пензионисања, 
с ти.м да задржава чланство у Фонду посмртнине. Решењем бр. 113/60 
за гтреузиматеља његове адв. канц. одређен је Томић Владимир, адв. 
из Зрењанина.

3) Решењем бр. 108/1960 брисан је из именика адноката АК у АПВ 
са 27. II, 1960 Добо Антал, адв. из Хоргоша, a за преузиматеља његове 
адв. канц. одређен је адвокат др. Јожа Лајош, из Суботице.

4) Решењем бр. 101/960 узет је на знање записник о преузи.мању 
адв. канц. др. Цабафи Шандора од стране Манојловић Ђорђа из Сенте.

5) Решењем бр. 114/1960 брисан је из именика адвоката АК у АПВ 
са даном 11 март 1960 г. Драгићевић Јовета, адв. из Србобрана због пен- 
зионисања, a мимоиђено је  одређивање преузиматеља адв. канцеларије.

6) На основу чл. 98. т. 8 и чл. 47. ст. 2 ЗОА, члана 8 Уредбе о на- 
градама за рад адвоката евидентира се уговор о пружању правне по- 
моћи, адвоката Милана Рачића из Новог Сада са предузећем „Машино- 
ремонт” из Новог Сада, a решењем бр. 121/1960.

7) Узи.ма се на знање да је престао уговор о пружању правне по- 
моћи адвоката Шимон Беле са пред. „Сиг.ма” Суботица.

8) Решење.м бр. 122/1960 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
са даном 31 март 1960 др. Вучинић Божидар, адв. из Ирига, услед пен- 
зионисања, с тим да задржава чланство у Фонду посмртнине. Мимоилази 
се постављење преузиматеља адв. канцеларије.

9) Решењем бр. 123/1960 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
адвокат Остовић Златоје ,из Зрењанина, због пензионисања, a за преу- 
зимател>а његове адв. канц. одређује се Поповић Михајло, адв. из Зре- 
њанина. Остовић Златоје задржава чланство у Фонду посмртнине.

10) Решавано је о молба.ма за упис у именик адвоката и о осталим 
текућим послови.ма.

Управни одбор АК у АПВ

.ГЛА СН И К" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовнна 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник; Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6 / Текући ранун код Комун. 
банке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. ,Буаућност“ погон „Коста Шокица" Нови Сад
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