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

Година IX Нови Сад, мај I960 Број 5

п о з и в

На основу чл. 81, 84 ст. 1 и  2 Закона о адвокатури и чл. 18 
и  19 Статута А двокатске косморе у  АПВ зчтравни одбор Адво- 
катске коморе у  АПВ сазива

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Адвокатске коморе у  АПВ, ко ја ће се одржати, у  недељ у 15 
м аја 1960 го1дине у  ЗРЕЊ АНИНУ, у  свечаној сали Народног 
одбора ошптине, у  8.30 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Огварање скушгггине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор Радног претседниш тва;
4. Читање записника скупш тине од 26 априла 1959 године;
5. Извеш тај управног одбора о раду у  1959 год. (извеш тај 

је  објављен у  „ГЛАСНИКУ“ бр. 3 за  1960 годину);
6. Заврпш и рачун Коморе и  „Гласника“ за  1959 тодину 

(заврш ни рачуни су објавл>ени у  „Гласнику” бр. 2 за  1960 
годину);

7. Извеш тај Комисије за преглед финанс. пословања Ко- 
море у  1959 год.;

8. Дискусија по извеш тајима и  давањ е разреш нице за рад 
у  1959 години;

9. Предлог буџета Коморе и „Гласника” за  1960 годршу 
(предлози буџета су објавл>еш1 у  „Гласнику” бр. 1 за 
1960 годину);

10. Разно
Скушлтини имају право да присуствују сви чланови Ко- 

jvicipe, адвокати, по Народној скуппггини АПВ ®c3a6pairoi чла-
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нови савета, од Удружеш а адвокатских ггриправника изабрани: 
претставници.

Ако се у заказано време не сакупи довољан број присутних 
чланова, скупш тина he се одложити на један час и после тога 
he се одрж ати без обзира на брк)ј присутних, a  у  смислу чл. 20 
статута Коморе.

Сва техничка обавештења биће сбјављена у  „ГЛАСНИКУ" 
односно Д01ШСОМ достављена Радш ш  одборима.

Из седнице управног одбора Адвокатске коморе у  АПВ ко- 
ја  је  одржана 20 априла 1960 године.

Претседник управног одбора, 
Милорад Ботић, с. р.

МИРОВНА ВЕЋА

Подаци са којима располажемо о мировним већима, доста су 
оскудни, што претстављ а извесну теш коћу код тр1ет!ирања и ра- 
зматрањ а овог института. Са том оскудношћу спотичемо се како 
у  адносу на шихову организацију, број и садрж ину рада, тако и 
нарочито у односу на њихово теоретстсо фиксираЈве и облмковаше. 
Међутим, нешто је  поуздано и сигурно, a  то је  чињеница да она 
постоје ira територији и наше Републике, и наш е Покрајине.

Нешто о  шиховом броју, a нарочито о садрж ини рада, сазнали 
смо из чланка у „Борби“ од 5 ^ануара 1960 године коди је  каписао 
Државни секретар за правосудну управу Србије, Спасоје Ђ ако- 
вић, и  нешто раније, — и члакка у новосадском „Дневнику“ који 
је  дависао П окрајински секретар за  правосудну управу АП Вој- 
водине, Стеван Крџалић. И з ових чланака, као и повремених из- 
веш таја у  дневној штазшти, видели смо, да су мировна већа орга- 
низована, да су  папримила одређени облик са прилично издиф е- 
ренираном садржином рада. Међутим, баш из ових написа могло 
се запазвти и то, да мировна већа нису оснивана по извесном 
плану и равномерно на целој територији наш е Републике ш т  
Покрајине, па чак n не на целом подручју среског или окружног 
суда, већ да су оснивана у појединим местима, било једновреме- 
но у  виш е места, било у  извесним: временским размацима када су 
искуства и з рада мЈтровних већа једног итш виш е места понукала 
постигнугим резултатом у раду и  друга места, да приступе њ и- 
ховом осживању.

Ове чвњенице о начину њиховог настајањ а, односно органи- 
зовања, утгућупу н а један доста поуздан закљ учак, да она нису 
оргаи правосзфа ни у уж ем ни у ш ирем смислу. Намме, нису увр- 
штена у систем судова јер  нису предвиђена Законом о судовима, 
a  нити су 01рган1иза1р«>но устрскјена у остале правосудне органе, — 
јавна тунсиоштва и органе унутраш њих послова, — јер да су



орган правосуђа, имали бисмо позитиван законски npotrorc који 
би био не само чврст ослонац, него и обавеза за њихово једновре- 
мено и јединствено оснивање на територији целе наш е државе, 
или можда поједине републике. И злази, дакле, поуздано да нису 
орган правосуђа и да ту не можемо тр>аж1ити узрок ни повод њи- 
ховом оснивању. Чињеиицу ш ихова настајањ а и  организован>а 
моразуго тражити ван оквира правосудшсх органа и иаћићемо је  у 
темељима самог наш ег друштвеног поретка. У условима изградње 
социјалисш чкр1х друш твених односа као ш то је  случај у  нашој 
земљи, друш твека својииа на средствима за производњу, систем 
самоуправљања раднг01г народа уотшгге, наиме самоуправљање у 
привредноп органи:^цији и друштвеном управл.ањ у у комунама, 
разним службама и установама, темељи су наш ег друш твеног и 
државног система и  у  њима морамо траж ити јж зл о г  за ггојаву ми- 
ровних већа,

Мехднизам друштвеног садгоуправљања у области јавних слу- 
ж би одлика је  наш е социјалистичке демократије, ко ја се тако- 
рећи из дана у дан арганизовано дал>е разви ја и  прош ирује на све 
обла1Сти људеке делатности, ш  једном сталном и чврсгом тенден- 
цијом даљег захвата и тгреузимања одређених атрибута власти, 
који су били у домену саме држ аве. Даљом изградњом система 
самоуправљања држ авне ф ункције, све се вшие своде и сводиће 
■се на вршење политигасе власти у најуж ем  смислу. У основама, 
дакле, нашег порепса и његовог дал>ег развитка валазимо и повод 
и разлог за оснивањем мЈ-гровних већа. To је, дакле, један  дру- 
иггвено политички орган у  потпуном сжладу са темељима нашег 
поретка у сталној тенденрији дал>ег јачањ а и  прошириваЕва дру- 
штвеног реш авања и управљања. To је  у  ствари једна комисија 
за мирно реш авање спорова међу гр^ани м а, па је  зато и  добила 
назив Мтфовно веће. Наш демократски механизам управл>ан>а и 
самоуправл.ања и  код народних одбора и  код наш их друш твено 
политичких организација, соријалистички савез и сл. у својим 
оргаииза1Џ1Ј'ама, — рецимо у  оквирима поједишсс савета, — има 
разне комисије које реш авају одређене задатке. Такве комисије 
постоје и  у нашим друштвено политичким организацијама за са- 
гледавање и реш авањ е одређених задатака. Таква једна комисија 
је и Мировно веће, настало у складу са ош птим социјалистичким 
развитком наше земл>е, као потребан инструменат наш ег друш тва 
за  дал>е јачањ е социјали:стичке демократије, као и  за  преваспи- 
тавањ е и даље идејно уздизањ е наш ег друпггва, као једаи даљи 
инструменат јачањ а и  прош иривања друш твеног реш авањ а и 
у1гравл>ања. Ако је  ту њихово место и њихов значај, онда сва- 
како да њихова ггојава није у противности са позитивгош  закон- 
ским прописима о правосудним оргшшма, који као држ авни орга- 
ни имају далеко чврш ће фшссирано и одређено место у  нашем 
поретку.

На основу изнетог може се дакле утврдити, да М ировна већа 
нису у својој појави неко надовезивање и успостављаш е конти- 
нуитета са некадаш њим огаптинским судовима који су деловали



Ha подручју старе Југославије у  -разним њеним правним ггод- 
ручјима, јер  с у  то' били судови и доносили (пресуде,. a  ове имале 
обвезатаи, односно принудан кар1актер. Могло би се, можда, гово- 
рити сааго о  извесиом материјалнш г континуитету са оашгшнсзсим 
судовима у  односу на м атерију к о ју  с у  ови решав1али, a  но својој 
герироди је  сличгаа са материјал10!м к о ју  третирају мнравна већа.

Ш то се  тиче саме техиике око организовања ж ировеих већа, 
ствар стоји  овако:

—  Пошто су огаа друш твени орган, одлуку о њиховом осии- 
в а т у  доносе наш е друш твено поЈШТичке оргаиизације. Њ мхово 
осшдаање зависи дакле од закљ учака локалш 1х п»литичких ор- 
гана, ш ихове оцене, и органа локзалне власти, да се  у  одређеном 
м есту [ггриступи h#iix 'Oibom осниван.у. А ко се  нагведени органи са- 
гласе, приступа се њиховом осгаивању, по тграЈвилу, за поједина 
места где ће она деловати.

Ш та је  предмет распр;ављањ1а мировног већа, односно њ ихо- 
ва надлежност? — Расправљ ањ е имов!инск‘о правних спорова по 
новчзлим потраживан.им:а, шумским штетавда, носедовним одно- 
сима, уређењ у међа, настале пољ ске ш тете и др. a  из кривичне 
материје, дела која се гоне по гфиватној тужЈби и  предлогу'(увр€- 
де, клевете, лаке телесне повреде и др.)- На захтев странака 1гред 
мировна већа могли би се изводјгги и  спорни имовинско правни 
односи из друге правне материЈе. Ово се одноои н а стварну над- 
лежност мрфовшсх в^ећа уопште.

Међутим, њихова стварва надлеж ност може бити и  далеко 
нЕира нарочито на грађанско правном подручју, где нема залреке 
да делују у  свим стгоровнма изузев статусних парница. Мислимо 
да ће ирагЕса у њиховом раду углавном омеђапгити њихову ствар- 
ну надлежност.

Како је  већ гането, Закон о судовима није предвидео оп- 
штинске судове као лаичку форму у снстему редовног судовања, 
али ie нанЕе законодавство, међутим, увело и прбдвидело миров- 
на већа са интенцијом, да се извеона одређева врста спорова по- 
куш а реш ити мирким путем и то у  области станбеног законо- 
давства.

Већ Уредбв о управлЈању станбеним зградама из 1954 године 
предвиђа осиивање мировних већа, ко ја  се образују при станбе- 
гош заједнииЈама. Задатак ових је, да покуш ају нагодити страике 
у свкм станбеним стторовима, затим споровима о  поаггравци и и з- 
грађивању стана између корисника истог и стешбене заједнице, 
односно кућног савета, затим у  случају отказа ако  се стан кор^т- 
сти на начин којим се наноси стаиу ш тета, мли азсо се и поред 
опомене кућног савета стан  користи ira. начин ко ји  често узнеми- 
рава друге кориснике станова. Ново законодавство из станбене 
области, — Општи закон о  стаибеним заједницама, устаљ ује и 
предвиђа мировно веће, као институт који треба да. посредује м е-. 
ђу страикама, да се поравкају у споровима који прожгточу и з од- 
носа о кориш ћењу стана и читавог комплекса односа коЈи између



станара, сустанара, iroTcraiHa'pa, у погледу корипгћења стаиа на- 
стају.

KapiaKTep ових миров1шсх већа је  неш то уж и од ових, — да 
к!ажем ошптих оуотровних већа KiO'ja сада третирааио, — јер је 
ограничен на те односе из утовора о кориш ћењ у стана, али им 
је  заједничко то, да треба да пооредују и да поравнају странке. 
TaSo се овим ‘институгом, К0|јим се друш твено реш авањ е и у- 
прављ ање окла[дно линији со^цијалистичже демоафатије даље 
Јгроширује a уједно се и уздиж е свест грађана, као једна га- 
ранција, тј. даљ а гаранција наш е заканитости. — „Закогоггост 
мора се све ВЈШ10 заснивати на друштвено] солидар-ности, на ccr 
цијалистичком усклађивањ у заједничких и личних интереса, и 
на СВ0СТИ ооцијалистичког човека, која неизбежно ниче из о- 
вакЕих друш твених односа. Закоиитост треба све више да буде 
унутраш ња потреба колектива и  појединаца и  ооећање нужног 
Јгичног понаш ана, који се појављ ује у процесу ликвидирања 
друштвекргх супротности и друш твеног егоизма“ — каж е се из- 
међу осталог у  Ilpo rjm iy  СКЈ, дснетооуг на Седмом Конгресу Са- 
веза комуниста Јутославије. Н а линији тих великих и  општих 
лоставки ваш ег дал>ег развитка, институт мировних већа има 
своје значајно место и зато их валза као такве третрфрати и у- 
казати им потр^ебну пажњу, и  ттружити им сву помоћ.

Др Јован Дорошки

ПАТЕРНИТЕТ ВАНБРАЧНОГ ДЕТЕТА

Оглаш авајући туж еног оцем ваибрачног детета, један о- 
круЈКНи суд је, у  једној скорашњој пре'суди, применио ггравило: 
„Правно је  правило да се оцем детета рођеног ван брака сматра 
лице за које се докаж е да је  полно општило са матером детета 
у  међувремену од 180 до 300 да1на рачунајз^ћи од рођењ а детета.“

Одмах се може рећи да наведено хгравно 11р'авил:о, m  сво- 
јим  недостацима и зшутрашњим противречностима, н е постоји 
у нашем позитивном праву, a  вероватно ни у  каш им предратним 
локрајинсхим правима.

Ц^^тање ,|утвр!ђ1ивања очинства, како 1брачног тако  и  ван- 
брачног, регулисано је Ошовним законом о односима родителЈа 
м деце од 1 децембра 1947. Према чл. 22 тога закона, оцем де- 
тета рођеног у  браку у  времену од његовог закљ учењ а па до 
300 дана по н>его(вом !лрестанку сматра се муж  дотињ е мајке. 
С вај иропис оадржи лретпсетавку патернитета брачног д етета — 
p a te r is est quern nuptiae dem onstrant. Овај продис показз^је своју 
и  техкичку и лсихолрпжу сложеност, јер  му је  цил. н е само да 
«е адреди ко. је  отац детега рођенот у  браку или: у одређеном 
року по престанку брака, него и  да утврди статус брачносш  или



законитости детета. С обзиром на те циљеве, као 1и с обзиром на 
природу односа који се таугају решити, проошс чл. 22 Оеновнот 
закана о односима родитеља и  деце садржи неколико претпо- 
ставки, као напр. претпоставку гестације, претпоставку да је  
муж  поЈшо отн ти о  са својом жевкхм, претпоставку да је  ж ена 
оплођена од свог мужа, upeiraocraBKy женине верности, прет- 
поставку да се дете родило у транутку који је  повољнији за  тги- 
тањ е његове брачности (omni m eliore momento), a  садрж и и  ф и к- 
цију у  погледу детета које роди удовица у  року од 300 дана по 
гарестанку брака смрћу 'мужа. С друге стране, у  своме чл. 24 
поменути закои иостављ а правило о одређивању очинства де- 
тета рођеног ван браиа. Тако иапзр., оцем детета рођештог B a ir  
брака 'ciMiaTpa ое лице које то деге призва за своје или ко је се 
шеговим оцем утврди npaBOMoiSiHiQM судском одлуком. Као ш то 
Се ВИ1ДИ, нигде се у  цитираном члаону не помињу границе геста- 
ције, односно рокови од 180 илги 300 дана, нити се  одређује пра- 
вац 'рачунања тих роК)Ова, ниги се, пак, постављ ају било какве 
лажгитације. У11Р1ређеио оа праваотом о очштству брачнот детета, 
правило ко је се одаоси на утврђивајње очииства ванбрачног де- 
тета показује се као директан законски iicpootiHC, ко ји  искљ учује 
гаримену свакв законске 1третпо1Свавке у  поглвду тога утврђи- 
вања. К ада је  тр тако, онда. је несумњиво и jaiCHo да се у м ате- 
рмји која ie  директно закО'1теки регулисана не могу и не смеју 
ггримењивати гаравна правила из наш ег impeBpaTHor покрајин- 
оког шрава, a  најмање правна правила која никада нису била о- 
закоњена.

За разлику од права социјалистичких земалза, права бур- 
ж оаских држ ава не понаш ају се једнако у питању утврђивањ а 
очигаства детета рођенот ван брака: док је  по једнпм правима то 
утврђивањ е д о зв о јв ш о , дотле је  по друтима за!бран>ено. Наш е 
предратно српско гсраво, наитр., заЈбрањивало је  истраж ивањ е о - 
чинства ванбрачнрг детета. Права у  којима се не сме истраж и- 
вати то очикство немају претпоставку латернитета ванбрачнрг 
детета ни као законску ни као судиску. To је  сасвим раззш љ и- 
во, јер  оио ш то се не сме утврђивати не сме се ни претпостав- 
љати. Али у  једном случају оно је  арступило ад  тога крутог 
става. To је  случај када се ради о очинству детета које је  ро- 
дила силовагаа или насилно одаедвиа ж ева, па се зачеће тога 
детета црклаиа с временсш: одвођења шги оиловања. С обзиром: 
на то, узммало се да је  отац тота детета оно лмце које је  сило- 
вало или иа оилу одвело његову мајку. Међутим, по наш ем 
мишЈвешу, када се постави питан»е очинства детета рођенот у  
браку пре 180 даиа од његовог закљ учеш а, или гоггање очинства 
детета рођено(г од сбу|дрвљеле односнб разведене ж ене у року 
од 300 ;дана по престаику брака, ту  се вш пе не ради о претпо- 
ставгрг очинства вагнбрачног детета, нето се реди у  ирвом реду 
о могућности обаран>а гфетпоставке патернитета брачног детета, 
крја обухвата све такве случајеве, па се чак 'ради и: о стварањ у 
правгаих фикција. Карактерчстично је  исгаћи: да је  СГЗ, пра-



већи претпсставку очинства детета рођеног од силоване или на- 
силно одведене жене, одбацио рокове од 180 и 300 дана којима 
обележава граниие гестације у претшоставци ггатернитета брач- 
иог детета, па је паж њ у усредсредио на моменат силова1№а или 
насшгног одвођења.' Ту је ггоменути законик претпс1ст1авио да се 
ванбрачно дете зачело од напа'С1шка у тренутку силовања или 
у време насилног одвођења маЈке тога детета. Према томе, могло 
би се с ггриближном тачшзшћу закљ учити: када би у  иредрат- 
нсш cpncKclM праву било усвојена и^страживање очкнства ван- 
брачксг детета у сваком случају, онда би то право имало прет- 
по'Ставку патернитета ванбрачног детета по којој би се оцем 
таквог детета сматрао муш карац који је  у време зачећа имао 
полни сношај са детињс1м мајком.

Тенденција је  у буржоаским правима да се дон»а гр^аница 
гестације сведе на дан закљ учењ а брака. Тако напр., Planiol, 
уетоређујући и: коментариш ући односне ггрописе из Code civil-a, 
тврди да се п.ретпоставка патернитета брачног детета у ф ран- 
цуском праву, уствари, сдноси на сву децу рођену у браку, као 
и на ону Kcija су рођена у року од 300 дана по шеговом престан- 
ку. Означена теиденција свођења доње гранире гестагије на дан 
закљ учењ а брака зар не говори против става оних који  прет- 
поставку патериитета ваибрачног детета праве no аналогији са 
оном варијантом вретпоставке патерш ггета брачног детета у  ко- 
joi се доња граница гестације С1значава са 180 дана?

Она буржоаска права у  којмма је  дозвољено истраживањ е 
очршства ванбрачног детета имају претпоставку патернитета за 
та кЂо дете начишену по аиалогији са претпоставком патерни- 
тета брачно1Г детета, уз настојањ а да се учине сходна прилаго- 
ђаваш а ове паследње према природи питањ а очинства ваибрач- 
ног детета. Тежило се не само да се н>оме обухвате деца рођена 
у браку ван храпица гестације наведених у  закону, него и да се 
њоме обухвате и деца рођена од неудатих мајки. Зато се у та- 
квим претпоставкама помшву рокови од 180 и 300 дака. Као 
ш то смо већ рекли, постоји теж њ а да се избргапе дотва граница 
гестаци]е, a то значи да се елимиишие рок од 180 дана. У на- 
шем ПОЗИТИВНОЉ1 праву, као савременом и веома напредном, до- 
н>а гракица гестације поклапа се са даном закљ учењ а бвака.

Бивш а Предоснова југословенског грађанског законика, за- 
узимајући напредан став у  погледу ванбрачне деце, пс!ставила 
ie  у своме §. 191 ироггис у коме је  у'̂ својила преттгоставку патер- 
иитета вавбрачног детета. И Предосиова ту претпостадаку прави 
по аналогији са  оном брачнот детета, додајући јој потребне ли- 
митације. „За кога буде доказано", каж е се у  том прогогсу, ,,да 
је  са матером девињом иигао телесни сн о та ј у време од  тристо- 
тога до стоосамдесетова дана пре рођен>а детета, или ко  ово при- 
зна ма и ван суда, за тога се предмњева да је  мати са њим дете 
зач:ела, осим ако је  немогућно да је  дете из овога снош аја за- 
чето.“ Као ш то се види, ова се п5>етпоста!Вка односи в а  сву ван- 
брачну децу, било ону која су рођена у браку пре 180 дана од



његовог закљ учењ а a од мужева својих ма]ки нису призвата за 
своја, бмлс) ону рођену након 300 дана по његовом престаику, 
било ону рођену од мебрачних ;мајки. Ако се цитирани пропис 
Предосаове упореди са њеним пропиоојм чл. 175, у коме је са- 
држзана ирегаоставка патернитета брачног детета, утврдрЉе се 
да је  саставл>ач овог законског предлога у погледу деце рођене 
у  браку изоставио дошу границу гестације од 180 дана, п а  се по- 
ставл.а питање да ли је  то намерно учињено, или се ради о јед- 
ној обичној омашки. Нело1Гичис1 је .д а  се у претпоставци патер- 
нитета ванбрачн!от детета задрж и та граница, и то тамо где није 
потребиа, a  да се изостави у претпоставци патернитета брачног 
детета, иако границе гестације постоје у тој врстп. претпоставке 
у скоро свимга буржоаским правима. Види се да је  саставл>ач 
Предс1гиове, руководећи се намером да побол>ша положај ван- 
брачне деце, правио прегаоставку патернитета ваибрачног^ де- 
тета по угледу на прептоставку иатернитета брачног детета, па 
је  у oBO,i последњоЈ врпш о извесне измене и  тгодешавања, мада 
се 'Не може ipehn да је  у  томе нашао згодна реш ења. Полазећи 
са гледиш та лотичког оаглаш авањ а састојака прописа §191 Пред- 
основе, мож е се закљ учити да одређени временски разм ак у 
претпоставци патернитета ваибрачног детета стоји  у супротно- 
сти са  лимитацијом „осим алсо је  немогућно да је  дете и з овова 
онош аја зачето”. Разумљиво је да је  тај временски разм ак у 
највећем  броју случајева бесмислен пред чињеницом да се 
чеће веж е за о<пређени полни сношај који  се са њим временски 
поклапа. Колико је непотребно и  бесмислено ставл>ати ракове 
гестације у  претпоставку очкнства ванбрачног детета види се 
најбоље из овот примера. Дете је, рецимо, ношено у  утрк>би м ај- 
к е  9 месеци, a  за муш карца који је  туж ен ради утврђеш а њ е- 
говог очинства докаж е се да је  са детргњом м ајком  имао гголни 
сношај пре 7 месеци од рођеш з упитног детета. К ако се зна да 
је  уттатно дете иошено 9 месеци, то  се несумњиво види да је  ohd  
зачето негде у времену од 9 месеци пре свога рођења, a  не у 
времену од 7 месеци пре свога рођења. Видл>иво је  још  и  то да 
оно ни је могло ни бити зачето рез п о л н Р г  скош аја ко ји  се догодио 
два месеца након полног снош аја ко ји п ад ау  врем езатрудњ ењ а 
детињ е мајке. Дете се не може родити без зачећа, a  зачеће не 
може бити без полног снош аја, изузев ванЈ>едног случаја када 
сперматозоод уђе у вагину путем додира са предметом на који 
је  муш карац ејакулирао. Између рођеш а и зачећа детета постоји 
временски размак који се рачуна уназад и чија се дуж ина може 
утврдити у  сваком канкретном случају  са приближном тачно- 
ш ћу. Нема никаквог смисла да се оцем детета ко је  је  ношено 
9 месеци оглаш ава оиај муш карац каји  је  са мајком тога де- 
тета имао полни сншпај два месеца касније него ш то је  ова за- 
труднила. Такво закљ учивањ е билјо би противно самој природи 
■ствари и когило би се оа /Дстинсхм да се полни <31011131 и  зачеће 
детета временски ггоклапају. Таква закљ учивањ е <л’ОЈало би у 
директно! супротности са природом правне претпоставке да се
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увек  закљ учује у  складу са оонгим ш то се  најчеш ће збива (id 
quod plerum que fit). Ншсада ce  није догодило да се  дете зачело 
без полног сиош аја (овде се  мисле на нормалне случајеве), као 
ш то се  није д€сш101 да се оно зачело пре тога снош аја или да- 
леко наксн тога снош аја. С 01бзировд на то, произлази д а  би строга 
и !буквална примеиа рокова из предметне претпостаккје дрводи- 
ла до резултата који  би иротивречили природи сгвари и бшта 
у  сукобу са ciHMM ш то се  најчеш ће догађа. За претпоставку па- 
тернитета ваетбрачног детета непотробно је  одређивати 'рокове 
гестације у  см ислу поставлзања неке сшште ш еме к оја  би омо- 
гућавала предмњевагње полног снош аја и  везиван>е за  њ ега за- 
чећа детета Haicynpor законима генетике. Према -гоме, рокови 
С1Д 180 и 300 дана, као могућне границе гестације, и м ају значаја 
за питањ е орачности или закош ггости детета, али у  погледу тт- 
тан>а ко је отац неког ванбрачног детета они с у  излиш ни, чак 
и  бесмислени, будући да је  за свако ванбрачно дете важ ан само 
она,1 полни снош ај који пада у  време н>еговог занећа, a  време 
зачећа се одређује уназад одузтганзем  времена нсш ењ а упитног 
детета од времена када је  оно рођеио.

Пример претггоставке патернитета ванбрачнот детета из 
Предоснове јутословеиског грађанског закона јасно показује оно 
ш то смо већ раније истакли: д а  се у буржоаск^гм ттравима та irper- 
ггоставка већином пр'зви тто угледу на претпоотавку очинства 
брачног детета, као и да се ттри томе греши што се не разликује 
са довољном јасиоћсш виш еструки циљ претпоставке патерни- 
тета брачнот детета од јединственог цил>а претпоставке ггатер- 
нитета вамбрачног детета, a  таксђе и  што се не увиђа да су те- 
зиси у шима двема у суш тини различити. У начелу свака је 
гтретгтоставка оборљива, нека мање, нека више. Обарање прет- 
поставке значи истицање доказа ко ји  погађају не само њене 
ггремисе него и  њ ен закл>учак, њен тезис, који означава оно 
ш то се тгредмњева. По природи противдоказа тезису претпостав- 
к е  закл>учује се на с1но ш то се тгретттоставл>а. Тако напр., у  § 
114 СГЗ каж е се да муж детиње мајке може обарати тгретпо- 
ставку свога очинства само ако  докаж е да му у  времену од 180 
и  300 дана ни1е „могуће бшго телесно сношење са супругом сво- 
ioM имати.“ И з природе овог противдсжаза, per argum entum  a 
contrario, изводи ce закљ учак да ce у основи гфетпоставке па- 
тернитета брачног детета у предратно1М срлском праву премње- 
вало полно сгаштеше мужа са својом женом у  законскс1м раз- 
маку Ет>ем€«а. Тезис пхзменуте претпоставке најјасније је  ис- 
такнут у немачком грађанскок законику, који у  своме § 1321 
каж е да се п:ретпостзвл>а. да је  муж гголно стгштио са свсгјом ж е- 
ном за време затрудњења. Дакле, онај коме претпоставка па- 
тернитета. брачног детета конјвенира не мора доказивати чи- 
њеницу да је  муж полно општио оа својом супругом m r у време 
зачећа детета ни у границама гестације, јер се та чињеница прет- 
поставл>а. За разлику од поменутих закокика, Предосновач југо* 
словенскот грађанског законика ie за обарање тезиса поменуте
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претпоставке изискивала од мужа да доказује немогућност да 
је  дете од њега зачето. По нашем мишл>ењу, у суш тини нема 
разлттке између Предосновиног става у  овом питањ у и ставова 
наведегаих бурж аа1ских законика. У теж њ и да ш то боље заш тити 
брачновт или законитост детета, Предо1Сно!ва је, као што се ви- 
ди, на темељу претпоставке о полном стптеш у мЈгжа са својом 
женом ш вела даљу претпоставку да је жена дете са њим и за- 

-чела, с обзиром на то да у нормалним 'Случајевима без пс/лног 
сиошаја и не може бити зачећа. Међутим, у претпс1ст'авци о- 
чкгнства ванбрачног детета узима се да је  дете зачето у гголном 
сношају који ое одиграо не1посредао пре времена његовог но- 
ш ења у утроби мајке. Д оказује се, дакле, када је био критични 
полни ciHomiaj и кол'ико је  дете ношено, ла се у случају покла- 
пања времева палног снсш аја оа времеиом затрудњ ењ а закљ у- 
чујр да је  дете зачето у т-ом полном снош ају 'и од муш карца који 
га је вршио.

Преуга ггисању Ж ила П атујеа (Jules Patouillet: Les cx)des de 
la Russie sovietique, t. 3, Paris 1929), совјетско тграво у  својој 
првој пореволуиионој ф ази ималс^ је  претпоставку патерните- 
та ванбрачнот детета, п,о којој не сам!о да се оцем тога детета 
сматрао оеај ко је  у  време зачећа имао полни сношај са дети- 
шом мајком, негс. су могли бити оглаш ени очевима тога детета 
и сва муш ка лица која су у време зачећа имала ттолни сношај 
са детињом мајком. На тај иачин та претпоставка се допуњавала 
једном фикцијом: претпоставка се однооила к а  једног -мушкар- 
ца, a фикцггја је важ ила за више муш караца (plurium  concuben- 
tium ). Прирздно је  да у погледу једног детета његову м ајку мо- 
ж е оплодити само један мушкарац, па је  сасвим логично прет- 
поставити да се из његовог полног снош аја у време затрудњења 
заче1ло кхдноено дете. П равила о вишеструком очинству није 

претлоетавка, већ је  фикција, јер  се њоме намерно закљ учује 
противно сноме што се сигурно зна; једну жену у  погледу јед- 
ног детета може оплодити само један муш карац. У  даљим ф а- 
зама свога развитка ccBieTCKo право је  одбацило фикцију ви- 
ш еструког очинства, a учврстало се на претпоставци патерни- 
тета ваибрачнот детета која погађа само једног мупгкарца. И по 
совјетскс(ј пречигоставци патерниитета ВЈанбрачног детета агред- 
мњева се зачеће на основу полног снош аја који се одиграо у 
почетку вредгена гестацчје.

Совјетска претпоставка патернитета ванбрачног детета не 
предвиђа временски размак од 180 и 300 дана, већ се канцен- 
тргапе на закљ учивањ е по полном оношају у време затрудњ е- 
н>а. Њ ен тезис је зачеће, те онај кс( хоће да се ослободи њеног 
штетнот дејства има да доказује да се дете није од њега зачело.

У нашем позитртном праву претакхшавка патернитета ван- 
брачног детета није израж ена ни у  једном законском ггропису. 
Цитирани члан 24 ст. 1 Основног закона о адносшиа р01дит€л>а 
и деце такс’ је  постављен да би се магло СЈтишати у  погледу по- 
стојања те претпоставке. Али, с обоиром на природу питањ а о
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коме се ради, сматрамо да је у нашем прхаву дозвољено сгварањ е 
и  примена једне таквепЈ>етпастарке, не као законске, а л и н е у  сва- 
ком случају као судиске. Њ оме се  судија служи, држ ећи се 
оиога што се у датам .реду ствари најчеш ће дотађа, те се она 
зато и зове судиоком. Следећи природу људског духа да се слу- 
ж и  логачким конструкцијама свуда гдје је  немогућио или тешко 
доћи до тачног ‘сазнања о некој за право важзној чињеници, или 
где треба практмчна решеша ускладити са огаптим иравним на- 
челима, — мислимо да се и  у погледу утврђиван>а очинства 
ванбрачно'Г детета судији намеће потреба закљ учивањ а из по- 
зиатих на непознате чињенице, дакле ствараш а претпоставки. 
Ако се тачмо зна ко је м ајка ванбрачног детета, ако се’ може 
утврдити када је дете рођено и колико је  времеиа ношено, те 
ак а  се може утврдити да је  туж ени имао полни сношај са де- 
тињом мајком у критично време, ипак остаје отворено шггање 
да ли је то дете зачето из тота полног сиош аја, јер сваки чолни 
сношај не мора д a  резултира у зачеће и јер постоји могућност 
да је  мајка и с другим муш карцима имала полне везе у време 
зачећа. У овом питању судија, у немогу^шости да утврди мате- 
ријалну истину, мора да прибегне претпоставци да је  ушггно 
ванбрачно дете зачето у  одређеном полном сношају туж еног и 
детињ е мајке. Та судиска претпоставка патернитета ванбрачног 
детета озиачавала би оцем тога детета снога муш карца коди је 
у  време затрудњ ењ а имао пошни сноша] са детињом мајком. 
Тезис те преппјоставке било 5и зачеће, a агнтитезис —  немогућ- 
ност зачећа. Примењивана у варници за утврђивање очинства, 
•ra претпоставка не би б и ш  грађена. по аналогији са претпостав- 
ком патернитета брачног детета, те у њој не би били ш начаваш ! 
рокови од 180 и  300 дана, али  би се морало водити рачуна о 
дужоетш гестације упитног детета и то време би се рачунало од 
његовог рођења умазад да би се одредило када се одиграо! кри- 
тични полни сншиај. Ако се таквим рачунањем утврди да се 
време зачећа поклапа са временом полног снош аја туж еног му- 
ш карца са мајком упитног детета, онда се узима да је  тај му- 
ш карац ванбрачни отац тога детета.

Повнат је  став Савезног врховног суда по коме је , у случају 
да туж ени пориче очинство ванбрачног детета, за суд  обавезно 
сгаровођење доказа анализом крви, па и исгогЕивањем сличности 
туж еиог и  тога детета. С обзиром да ггравна лреш оставка поме- 
ра терет доказивањ а са туж иоца на туженова, о(дносн!о код при- 
говора са туж енога на тужиоца, пРставља се 1гргган>е да ли по- 
стоји претпоставка патернитета ваибрачног детета у нашем 
праву ма и  као судиска. По напгем мшпљешу, она као судиска 
ггостоји и без обзира на излож ени став Савезно(г врховног суда, 
пошто медогцииски захват аиализом крви, a још  маш е исшгги- 
ван>е сличиости, не 1третставл>а оигура« метод за утврђењ е ко 
је  отац ванбрачног детета. Сем случаја када се њоме искљ учује 
очинство, анализа крви оставља сумњу у  гоетању. да ли је  ту- 
ж ен и  отац ванбрачног детета, a где посто(ј'И сумња тамо је  до-
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звољено правити претпоставке, па се чак понекад оие и неодо- 
љиво намећу.

Према томе, изреци: P ater is est quem  nup tiae dem onstrant, 
Koja ce ОДНОСИ на rapeTnocTiaBKy очинства брачног детета, y  no- 
гледу шретпоставке очинства ванбрачног детета сцдго®ара и з- 
река: P ater is est quem  coitus dem onstrat.

Др Душан Радоман

Е Т А Ж Н А  С В О Ј И Н А  

Оппгге напомене

1. Етаж на својика је  институт аугодернот пр.3!ва. Римско 
irpaBo и кл1а1сично буржоа1ско право нису гговнаваЈШ етаж ну сво- 
11ину као гго1себан сблик сво1ине. Mjreia о сусво1'ШГи на т>еалттим 
деловима ieznie нетгоатоетче стваии била је  тим правима сасвим 
стизна. Осим тога ова1 облтгк свс4ине противио се вековЂгма одр- 
жаваном пртгацшту: cyneiDd>MHHiec соло цедит. Тек у новипе вре- 
ме. iTozi ггритиском економсккх гготиеба и теш ких станбених 
прилика, уводи се у  ЈГодеоно тгваво етажна св!ојина.

2. Са етажном CBoimrcIvt први пут се срећемо у  нашем ггоаву 
после У каза тгрезидизума наррдне скуш птине о доттунама У каза
0 важности стравних пр1авила о ие7го1густиво1сти ггоава CBOiKue 
на джзичтсим деловима зграле од 2 Ш 1949 1х>дине. Тада је  било 
адређено да држава може стећи гграво свајине на физичком делу 
зграде ако ie  до својиие доигла на један од орптиналних начина 
стицан>а својине (н1ацио«ализацијом, конфискадијом, екопро- 
прмјацијом).

Две године каснмје (9 V 1951 год.) донета је  Уредба о. и з- 
прадњи стаибених зграда раЈдника и службен1'ГК1а. По чл. 3 те 
Уре;д!бе радгогци и службеници који  падиш у зграду из соостве- 
них средстава моту сгећи тгрово својине на физичком делу те 
зграде. По овим ггрогогсима, етаж на својина била је  ограничева 
у  свом предмету (стзјнови али у  одређеној згради) ц  суж ена на 
одређен крут субјеката (држава, радници и службеници ко ји  у - 
чествују у градњи). Тек Закон о промету земљгаита и зграда од
1 јула 1954 год. уводи етаж ну својину без ових ограничења. По 
овом Закону (чл. 7) у  промету моту бити и  поједини ф изички де- 
лови зграда (станови и пословне просторије) у  приватаој своји- 
ни. М еђутим, Закон о промету земл>ипгга и зграда само је  омо- 
iy h m  промет физичким деловима зграда, док саму установу е- 
таж не својине није обрадио. To је  тек учинио Закон о својини 
на деловима зграда од 22 јула 1959 год. о чијим одредбама ћ е  
Овом приликом бити неколико речи.

3. Језички појам етаж не својине извади се из ф ранцуске 
речи етаж  која значи спрат. У буквалном преваду етаж иа сво- 
јина значи: својрша иа сирату. Раиије, нада су Ky4\e обично тако 
зидане да је  на сваком спрату био по једа стан, овај назив је
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уствари значио својшту на стану који се налазио на одређеном 
спрату. Касиије, када се на спратовима појавило виш е станова 
оЈвај израз етаж на својика ни је био адекватан. Више је  одгова- 
рао израз својиш  на стану.

Осим тога етажна свој‘ииа је  могућа и онда када зграда нема 
спратова. Тако једна приземна зграда може имати виш е стано- 
ва. И у авом случају овај израз вш пе није одговарао свом прво- 
битном језичком смислу.

Међутим, иако Заксм, који регулш пе ову материју, говори 
о својини на деловима зтрада, чиме је  предмет ове својине про- 
ширио и на пословне просторије, ипак се назив етаж на својина 
задрж ао као традиционалан, па је  чак и у  чл. 1 Закона постао 
допуиеки заксмски: х-гзраз. Због тога смо у наслову и редовима 
сквог чланна yпoтpe'5љaв^aли израз етаж на своЈ!И1на.

Карактеристике етажне својине

У нашем праву, поред класичног облика својине, затим су- 
својине и заједничке евојине, постоји, после доношеша Закона 
о својини на деловшла зграда, разрађен 'инститзгг етаж не сво- 
јике.

Етажна својика се разлш сује од класичног облика својине 
пре свега у  пагледу свога предмета. Објект етаж не својине мо- 
ж е  бити оамо с т ж  или пословна просторија, док је  предмет кла- 
сичне својине свака ствар, без обзира на своју природу, ако се 
према позитивним прописима налази у  промету.

За разлику од сусвојшге, где два или вшие лица имају 
право својине на идеалш ш  деловима једне ствари, етаж на сво- 
јина претставл>а право својине на (реалним деловима једне 
зграде. Док ое npejvia сусвојини једна зграда дели по критери- 
јум у вертикалног пресека, код етаж не својине с1на се дели по 
начелу хор|изо«тал!ног пресека.

Код заједш гчке својине удео {квота) сваког власника за- 
једничког дела нмје одр>еђена пре деобе те постоји ограничегве 
у  погледу расмтолагања заједгогчком свРјином до изврш ене де- 
обе, тј. до одређивања делова заједгогчке својине по принципу 
доиринаса према раду. Код етаж не својине, међутим, тачно је 
одређен решши део зграде кс(ји припада етажном власнику и 
његаво право располаган.а није посебно ограничено.

За 'разл1ж у  од класичнот облика својине, сусвојине и за- 
једничке својине чи ја је, ако се тазсо може р^ћи, правиа егзи- 
стенција самосталка, етаж ну свРјину увек прати један  облик 
сусвојине (заједнички делови и земљиште) или једаи облик за- 
конске службености (ако су заједаш чки делови и  земљ иш те у 
друштвеиој својшги). Према томе, етаж на својргаа је  такав об- 
лик својиие који је  суж ен по свом предмету a  проширен по 
свом садрж ају и то неједнажо. Ако &и то требало да буду еле- 
менти њене дефгаш ције анда је  етаж на својина таква својина
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која је  одређена (детермЈШирана) својирд предметом и коју пра- 
ти oi6aBe3iHia суевојина или један облик закоиске службеиости.

Етаж ну својину, поред ових ствариоправних елемеиата п ра- 
ти и једно поаштичкодемв1кратск1о твраво ‘израж ено у  ираву уп- 
рављ ања. По том апсраву етажнм BJHaicirolK учестеује у управљ а- 
н>у зградом као целином. To њетово право није везаио за  право 
на стан већ за његово право етаж не својине. Практичио то зн а- 
чи да етаж ни власник има гграва учествова!ња у  уирављ ањ у 
зградсм као цеЛином и  квд не стешује у свом стану, одаооно 
кад уопш те и не станује у  тој згради. Треба приметити, a ш то 
је  и по себи разумл>иво, да етаж ни власник на овај начин не 
жжл>уч:ује станара ко ји  станује у  његовом стану у  управл.ањ у 
31РЗД.ОМ, пошто стаиар ово csoje правЈО, као и остали ставари, 
изводи из свот ирава на стан.

Облици етажне сврјине

1. Етаж на својина собаиром на своје субјекте јавл>а се у  
два вида icao: друш твена етажна својина и грађанска етаж на 
својина.

Субјект друш твене етажне својине одређује се у зависно- 
сти од тош  кано је  иастала друш твена етаж на својина. Т ака 
а(ко је  друш твена својина у овом случају заснована национали“ 
задЈГЈом или конфжжацијом гграво располатања станом или по- 
словном просторијом стргче ашпти1на на чијој се територији 
зграда калази. У осталим случајевима настаика друш твене ета- 
жне својмне (куповина, замвна, зидање, поклон, експроприја- 
ција) •као носиоци тграва распо'ла1гањ а могу се јавити гголитичко- 
територијалне јединице (оггштина, срез, област, покрајина, ре- 
публика и федерадија), привредне организације или установе 
које су дале средства за изтрадњу или за1мену тог посебнсо' дела 
зграде.

Као субјекти грађанске етаж не својине могу се јавити ф и- 
зичка лида и  приватна правна лица.

2. Етаж на својина, собзиром на своју сгруктуру, јављ а се 
у два облика и то у облику сусвојине л  заједаичке својине.

Сусвојииа на посебном делу зграде (етажна сусвојјина) по- 
стоји онда кад два или више лица им ају гграво својине на иде- 
алним деловима једног стана или пословне просторије. Овде 
треба приметити да на једном стану или послхжној просторији 
мссже постоЈати: својина само на идеалним a не и реалним де- 
ловмма. Оомовна реална јединица једне зграде је  исклјУчиво 
стан или пословна пркхгрорија a  не и  реални делови једног ста- 
im (претсобл>е, кујна, купатило или поједагне собе).

Заје,дго1чка својина на посебнсш делу зграде (заједничка 
етаж ка својина) постоји снда кад су брачни другови прибавили 
право својине на стан и л и  пословној просторији из средстава 
која потичу P13 њиховог заједничког реда токскм т!рајања брачне 
заједнице, стим што ће се идеални удели брачних друтсва у
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праву својине на овом стану или пословној просторији знати 
тек после изврш ене деобе. Ти уделм пррошком деобе одређи- 
в ^ е  се, као' и  ири подели сваке друге ствари на ■којој брачни 
Ирутс1ви имаоу загједничку својингу, <зразмерно доприиосу сва- 
ког 'брачног друга у стицањ у заједкичке својине на посебном 
делу зграде.

Предмет етажне својине

1. Предмет етажне својине је  стан шш пословтш просто- 
рија. n im  се сматра станом или пословном просторијом одре- 
ђено је  Законом о станбеним односима. У чл. 15 тога Закона 
дати су елементи за одређивање појма стана. Тих елемената има 
три: прв.и елемеиат садрж ан је  у одређеном циљу, др^ути у од- 
ређеним грађевинским захтевима a  трећи у једном услову који 
је  као посебна црта већ садрж ана у даугом елементу шта тај 
друпи елеменат одваја од досадашших коицепција о пс4јму ста- 
на. Према томе, под станом треба разумети одређене просторије 
које служ е становању, коЈе грађевински 1претставл>ају једну 
целину и имају засебан улаз.

HcljatM :шх?лс1вшгх просторија одређен је  ма с(2нову истих 
ових елеметата. Тако под пословиом просторијом тре!ба разу- 
мети једну или више просторија које служ е одвијаш у послсв- 
не делатности једног лица, које претстављ ају једну грађевинску 
целину и имају засебан улаз. За одређивање појма пословних 
просторија није од значаја да ли се те просторије налазе у по- 
словиој или у  станбено! згради.

Међутим, да би један стан или пословна просторија могли 
бити предмет етаж не својине потребно је  да се тај стан илк по- 
словна простсрлја налазе у  зтради која осим овог стана кли по- 
словне -прагторије има бар још  један стан или посл»вну просто- 
ри1у. To је и разумљиво јер стан или пословна просторија. уко- 
лико се поклапају са једном зградом, нису предатет етаж не сво- 
јине већ су заједно са зградом, у којој су садржанп, предмет 
права својине.

2. Уколржо се ради о хгорсдичној станбеној згради (зграда 
са два већа или три мања стана) као тгредмет cvcBojune, која не- 
раздвојно прати етаж ну својину, ]авл>ају се заједнички делови 
те зграде. Ови заједнички делови обично се тр>етирају као спо- 
редне ствари каје  служ е стану као главне ствари. М еђутам, 
док су споредне сгшари самосталне ствари и могу постојати од- 
војено од главне ствари, зај&днички делови зграде као споредне 
ствари не могу постојати одвојено од главне ствари. У том сми- 
слу овај однос између стана и  заједничких делова једне зграде 
приближава се односу између саставних делова једне сложене 
ствари.

У нашем праву постоје две врсте заједничких делова: једни 
који кориЕте згради као целини и друти који  користе само не- 
ким становима у тој згради.
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Тако у прву групу заједничких ствари спадају рецимо те- 
мељк, подруми, главни зодсви, таван, фа'са,да, степенице, хо-д- 
ници, стан камењен за настојника зграде, дизалице, еЈгектричгаа, 
канализацивна, водоводна и телефонска мрежа, бунари, просго- 
рије за прање и суш ењ е веша, кров, уређаји за загревањ е, свет- 
ларници, димшаци.

У друп'̂  групу заје'дничких ствари спадају рецимо: посебна 
улазна врата, степениште, димњаци, уређаји за огрев и други 
уређаји, дизалвце, таванске и ттодрумоке просторије, терасе, пре- 
градни зидови између два стана.

На овим заједничким деловима. етажни власници invcajy 
правс сусвојине. Њ ихови удели у овој сусвојкни одређени су 
СЈзазмерно npeovra вредности ш ихових гтосебних делова a према 
укупној вредности целе зграде.

3. Ако је  зтрада на ко||ој постоји етажна својина подигнута 
изван грађевинског реоиа, дакле, уксшико је  зграда подш иута на 
грађевинекај ггарцели у грађанској својини, као иредмет сусво- 
јине, која прати етаж ну својину, јавлза се и  грађевинска пар- 
цела. У овом случају етаж ни влаоници имају право сусвојине на 
делу ове грађевргнске парцеле a  шихови идеални делови одре- 
ђуЈу се сразмерно вредности њиховог посебног дела a ггрема у- 
купној вр&дности целе зграде.

4. Ако се ради ci В|Шпестанбеној згради шта згради која је  
подитнута на земљишту у друш гвеиој својини, етаж ни власни- 
ци имају трајно право кориш ћеш а заједничких делова или зем- 
л.иш та на коме је зграда подитнута.

Има доста основа да се правна прирк>да овог права трај- 
ног кориш ћења схвати као једна стварнсжфавна службеност за- 
свована на непокрегно] ствари у друштвеној својини a у корист 
посебних делова једне зграде, односно етажних власника.

Стицање, пренс<г и престанак етажне својине

Етаж на својика као и сусвојина, за разлиху од  заједничке 
својине ст11че се, iipeHcian и  престаје као и нрхаво својине ira не- 
покретностима. Предмет етаж не својине је  непоасретва потрош- 
на ствар у дозвољвном промету и као употребна вредност непо- 
средни ie повод за засниваш е или престанак права својине.

Према томе, етаж на -својина настаје на два начика; на ориги- 
наран и деривативан. Друш твена етаж на совјина, за разлиху од 
грађанске етаж не свр|ине, настаје оригинарним путем поред оп- 
штег начина, рецимо одржајем, ј<жп и на посебан начин, рецимо 
конфискацијом, нациоиализацијом, експропријацијом.

За деривативно стицањ е грађансаке етажне својине псггреб- 
но ie да постоје два услова: а) правни основ и б) законити начин 
стицања. Правни основ лретстављ а сваки правни посао било да 
је двсгтран (угсвор о купопрадаји, поклону или Tpiajvnra) било 
једнсзтргн (рецршо тестамент). Законити начин стицања у зем- 
љ иш нскњижнсм скстему израж ава се утгискж у земљшпну књ и-
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гу, a  код таписког система предајом тапије. О овим мсиментима 
биЉе кагаије виш е речи.

За деривативно стицање дрЈГштвене етажне своји«е потреб- 
но је да постоји само пуноважни правни оснсв, дск законити 
начин стицања није неопходан. Друш твена својина је  у овом по- 
гледу 'бенефтсцирака и као таква претставља -изузетак. од начела 
уписа као јвдног од ocHOiBHMx начела у вођењу земљишних 
књига.

Што се тиче форме правних послова којима се преноси дру- 
штвеиа и грађааска етажна свс1јтша, с«а је одређб1на чланом 7 
Закона о ировдету земл>ишта и  згрв1да. Значи да би уговор у »вом 
случају био пуноважан мора бити сачињен у  писменој форми.

Грађанска етаж^ва својина престаје отуђешем и напуш та- 
њем (дерелшшијом). Први- случај је  редован начин престанка 
грађанске етаж не својине док је  други случај задрж ан само као 
Teo'peTCKH пајам. Престанах грађанске етаж не свајине униште- 
њем објеката својине није у  складу са нашим правом те не тгрет- 
стављ1а један сд дозвољених начина престанка својине. Разуме се 
уколико позитивни прописи налаж у руш ењ е неже зграде или до- 
пуш тају да дође до тог руш еаа. из разлога који су друштвено 
аправдани, онда пр1естанак грађанске етаж не својине у овољг слу- 
чају није у. супротности са нашим правом.

Друш твеиа етаж на својина може престати правним послом. 
Носотоци друш твене етаж не својине стичу гграво (располагања 
гфедметом етаж не својине. To није право делимичног распола- 
гаша као код тграва кс|риш ћења (раније права у 1травл.ања). To 
право располагања је потпуно, т ј. са свим бдликама које су ве- 
зане за ово овлаш ћење садрж аио у праву својине. Значи, носи- 
стш тграва етаж не својине могу ово своје право отуђити другим 
друштвенјим правним лицЈш а и то теретним и доброчгиним по- 
слом, a овлаш ћени су да сво своје тграво преиесу и на физичка 
или  трађанска правна лица. Према томе, ово би био јсш  један 
случај транформације друш твене својине у грађанску својину 
To је  и раззгмл>иво собзирсм на станбене прилике код нас и 
собзиром на чињеницу да грађанска етаж на својина претставл>а 
личну a не приватну своЈЈшу.

Права и сбавезе етажног власника

1. Права етажног власника могу се укратко свести на седак 
посебних овлашћења.

Тако као прво етаж ни власник има право да отуђи ггрод- 
мет своје етаж не својине. О томе је  већ rope било речи. (У зако- 
ну је  ово право власника посебно истакнуто. Мислим да то није 
било потребно, јер је  ово овлаш ћењ е садржано у  једном од св- 
лаш ћења сваког права својине.).

Као друто, етаж ни власник има права да свој стан шта по- 
словну просторију да у  закуп или н а кориш ћење другом лицу 
под здЈловима које предвиђа Закои о станбеним односима или
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Закон о ncicjioaBHHM 31гр1адама и просторијама. Мз овот ирава из- 
води се и наредно тграво. Тако етаж ни власник, као давалац на 
кориш ћење свог ствна, има право на станарЈшсу, односно на за- 
купнину ако је  дао у закуп пасловну просторију.

Етаж ни власшск илиа права да се усели у  свој ■стан ако је  
празан, као и да зажени стан у коме стаиуј е tro  свкж стагнарском 
праву за стан који чини пзредмет његове етаж не својиие. Ова 
замеиа може се изврш ити ако ie  у складу са гфописима Закоиа 
0 станЈбеним о1дносима. Етаж ни власлдак, када станује у свом ста- 
ну, заш тићен је  од прописа за  плаћањ е повиш енаг износа стагаа- 
рине ако има виш ак станбенад npocropa.

Hia иосебном месту предвиђено је yi право етаж нот влаеника, 
као даваоца свог стана на корш пћеш е друтом: лиду, на расктид 
уроБора о кариш ћењ у стана. Да би 'ово 'Своје iipiaBO ка отказ 
етаж ни власник iioaiao д а  оствари потребно је да буду испуњени 
одређени услови. П ре свега у  утовору о кориш ћењу стата мора 
билзд садрж аио право власника стана на овај отказ. To значи да 
је за ово право власника стана потребна сагласност корисника 
стана о евеш уалном престанку његовог станарског права. По 
Закону о станбеним односима одредбе које регулш пу установу 
права на стан и  које одређују начин на које с е  ово право може 
изгубити су  императивне прирсде. По тим прописима- није пред- 
виђена моогућност д а  носилац права на стан изгуби то своје право 
ако је  у  посебном: утовору за то  дао своју сагласност. Ако је  
ранија лракса напгих судрва лутала у  овом пагледу сматрајући 
и одредбе поравдања, кајим: кор'ионик стана прсистаје да се исели 
из стаиа иако зато нису били предвЈфени закгогасжи услови, ос- 
новом за губитак права на- стан и принудно исеЈвеше, Закон о 
станбеним одиосима у тсж погледу зазгзима одређен став и  исти- 
че да лраво на стан престаје самчз на начин и под условима ко ји  
су у том Закону тачно овначени. Отуда се одредба. чл:. 13 Закона 
0 својиии н а деловима зграда јавл>1а као изузетак од овог начел- 
ног става и  као  одредба еггеидјалне природе им?а првеиствену 
примену.

Да би етажни власник мовао у овом случају отказати уго- 
вор о коришћењу стана ни је дсивољно да се са  тим претходно 
сагласио ксрисввк стана. Потребно је  да етаж ни власник оп- 
равда овај отказ тиме ш то ж ел и  да се  у тај стан  личеро  усели 
или пгго у  тај стан: ж ели да усели неког члана своје породице 
са којим заједно c ra iij'je  јиги неког члака своје у х е  породице. 
Осим тога да би се овај отказ могао уваж оти потребно је  да 
је отказ поднет најмање ш  истеку једне године од  дана закљ у- 
чења уговора.

Законски отказни рок изнсси три месеца. Међутрш, етаж ни 
власник и корисник стана лгогу уговоритт и  д у ж и  отказни рок. 
У том случају ова] утоворни отказни рок замењ ује минималнз! 
стказни poiK сдређен Заксшом.

За случај принудног исељеша корисник стан а по изврш ној 
одлуци суда донетој по авом основу, власник еталсног стана нчје
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дуж ан да ко^риснмку стана абезбеда нуж ни смеш тај. Етажни 
власник је  у свом погледу посебно бенефициран.

И на крају, као посебио право етажног власника предви- 
ђено ie његово право да утгравл>а зградом као целином. Ово њ е- 
гово право не проистиче из шегавог права на стан већ из њего- 
вог власничког пр^а.. Отуда, етажни власник има ово право и 
кад  не станује у  згради у којој се налази предмет наегове етаж не 
сво<јине.

2. Обавезе етажних власника своде се углавном у  две групе: 
обавезу одржавањ а пасебних делова зграде (стана или пословне 
рпостореије) и на обавезу подношења трош кова <жо одржавања 
заједничких делова.

а) Обавеза одржаваша стана или пословне просторије одно- 
си се на подмирење текућих трош кова и трошкова великих и 
средњих оправки.

Текуће трошкове 01држава1ва свог стана оноси етаж ки вла- 
сник. Ове трошкове он сноси и  онда кад је  свој стан или послов- 
ну просторију дао другом лиду на кориш ћење или у закуп. Ме- 
ђутрш, према чл. 43 Закона ci станбеним односима носилац ста- 
нарског права подноси тропгкове око текућег одржавањ а стана. 
Према томе, Закои о својиии на деловима зграда и у  овом пог- 
леду отстугга од огаптих одредаба Закона о станбеним односима.

У вишестанбеној згради етажни власник мож е своју оба~ 
везу текућег одржавања стана жјш пословне просторије пренети 
на кућнм савет. У овом случају етаж ни власнгас је  дуж ан да у 
фонд за одржавање зграде уплаћује сав износ одређен за теку- 
ће одржавање стана.

Етажни власник је  исто така дуж ан да одговарајуће износе, 
које одређује кадлеж ки ош птински кародни одбор, уплаћује у 
фонд за велике <и. средње оправке.

б) За подношеше тртошкова око одржаваш а заједничких де- 
лова зграде важ е у принципу иста правила. Отступања која по- 
стоје уследила су због потребе да се узајам ни односи сувласника 
ттооебних делова, односно коржгника ускладе и одреде субјекти 
који  ће подмирт1вати те трош кове. Тако кад се ради о трош ко- 
вим а одрж!авања заједтгчких делова, онда треба правити раз- 
лику да ли  се ради о заједничким деловима у  породичној стан- 
беној згради или о заједничким деловима у вишестанбеној 
згради.

О оправкадта и првправкама заједничких делова у виш е- 
станбеиој згради одлучује кућни савет својим закл>учцима. Нов- 
ча«а средства за  тгодмирење трошзсова оправки или преправки 
дрбијају се из фондова одређених у  ту  сврху.

Оправке и преправке на заједничким делсввм а породичне 
зграде 0'5авл>ају се на основу спсразума етажшгх власника. У - 
колико се .ради о заједничким делсвима који служ е становима 
или ГГССЛОВНИЛ1 п.роеторијама с-мо воједЈШИх етаж них власника, 
онда С8 одлуна о слтравкама и тгреправкама ових делов1а доноси 
ira сснову споразума тих власника. Уколико до стгоразума изме-
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ђу етаж них власника и у првом и у друтам случају не дође, 
онда о овим сш.равкаауга и  претравкама одлучз^е срески суд у 
вакпарничном поступку. Одлуку a томе да ли стравке или пре- 
правке зај^дничких делова TipeGa одобригги, рдносно да ли су 
оне оправдане и целмсходне доноси среоки суд на предлог јед- 
ног од заинтереаоваких етаж них влакзника. У тој одлуци сре- 
ски суд истовреме«С1 одлучује и о томе који од ет-ажних власни- 
ка и у којој сразмери треба да сноси трошксше одобрених оправ- 
ки или претгравки.

Узајапши односи етаж них власника

Узајамнм односи етаж них вла1СШ1ка ;регул1Ш1у се; шшггим 
условима, уговором, накнадним споразумсом и  непосредно одред- 
бама Закона о својини на деловима зграда.

1. О п ш т и  у с л о в и .  Општи услови претстављ ају скзлт 
иравила којима се регулиш у узајамни односи етаж них власнмка 
једне зграде. Ошпте услове доноси сспственик зграде, инвести- 
тор, отпптина или неки други иосилац права кор-ишћења и то у  
моменту кад уложи захтев за укввижбу етаж не својине. Посто- 
јаш е агаптих услова је  иретпоставка за претварањ е својине на 
идеалним деловима једне зграде у  својину на стан или пословној 
просторији те зграде. Преаш noMe, општи услови, као правилз о 
узајамгош  односима етаж них власника, претходе оенивању ета- 
ж не својине.

Садрж!ина ошптих услова није тачно одређена. Означени еу 
само извесни елемвнти ксгје ошпти услови морају садржавати. 
Тако ошптим условима морају бити одређеки: а) посебни делови 
зграде, б) заједнички делови и в) обим и начин кариш ћењ а тих 
делова. Код породагчие стаибеие зтраде ошпти услови морају 
садрж авати и одредбе о управл>ању зградом.

Да би ошити услов-и мРгли бити од правног значаја за  у за- 
јамне односе етажних власника онм морају бити у  складу са за- 
KOHoai и прописима народнгог <вдбора на чијем се подручју зграда 
всалази. Проверу ових момената врш и орган управе општинског 
народног одбора надлеж ан зај стаибене послове. У том смислу он 
може рцобрити садржину огалтих услова или ускратити одоб- 
рење.

Одредбе сишггих услова су обавезне за етаж ве власнике. 
Оне су обавезне и за  сваксмг будућег етажног власника. У оба- 
везе и права одређене ошптим условима улази сваки .правни 
следбеник етажног власника без обзрфа на правни основ овог 
његовог следован>а.

О д р е ;^  ошптих услова могу ое мењати. Д а би дошло до 
измене општих услова потребаи је  писмени пристанак етаж них 
влаСЈШка чијих се права или обавеза та измеиа тиче. Осим тога 
потребна је  и сагласност осталих власника. З а  измеиу опш тих 
услова не одлучује принцрш већине. Ако не дође до сагласности 
о измени ошптих услава онда о предлогу за  измену одлучује
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ср&ски суд у ванпарничнсм поступку. Да би суд могао да донесе 
адлуку о стављеном предлогу за измену општих услова потреб- 
но је  да је  тај предлог стављ ен од већине етанших вла1сго1ка. 
Да би захтев за измееу мотао бити уваж ен потребно је да је 
тај захтев справдан и целисходан.

2. У г о в о р .  Као другоредни правни извар о узајамним од- 
носима етажних в.пасника предвиђен је  угсвор. Уговор о уза- 
јамним односима морају склопити етаж вм власнмци ако њихо- 
в'и узајамни односи нису уређени ашптим условима. Етажни 
власнжди су дуж ни да овај уговор закл>уче гвриликом склагтања 
уговора о преносу права својине на посебном делу зграде.

У* утовору о узајамиим адносима етаж них власника, *ао и 
у општим условима, мораду бити одређени: а) посебни делови.
б) заједшгчки делови и в) обим и начин корш пћења тих делова.
» Утовор о узајамним одаосима мора бити сачињ ен у писме- 

Hoi форми a  потписи уговорних страна оверени од егране суда. 
Што се тиче дејства овот угсвора и гаиташа измене његових од- 
редаба важ е иста тгравила као и за ош пте услове.

3. Н а к н а д н и  с п о р а з у м  и о д р е д б е  з а к о н а .  За 
случај да дође до делимичне пропасти зграде или њ ене неупо- 
требл>ивости, a  гатгање оправке зтраде у оваквим случајевтта 
није расправл>ено у соштим условима нити о тсме има одредба 
у уговору о узајаашим односима етаж них власника, односи 
етажних влаоника у погледу обнавл>ања зграде могу се ретули- 
сати њиховим накнадним споразумом.

Уколико не дође до накнадног споразума између етажних 
власиика Закон о својини на посебним деловима зграда призна- 
ie праЕо оиим етажним власницима који су постигли споразум 
о потребним оправкама да откупе стан или пословну простсрију 
етажних власкика којм нису дали своју сагласност за обављање 
оправки. Откупна цена рдређзпе се споразумам самргх станара. 
Уко^лико не дође до споразума oi откупној цени, цену ће одре- 
дити срески суд у ванпарничном поступку. Као мерило за одре- 
ђивање цене закон предвиђа прометну цену стана или пословне 
просторије.

Ако етажни власници не ж еле да се користе својим правом 
оггкупа, на захтев једнрг од егаж них власнгаса зграда ће се тгро- 
дати путем суда на јавној продаји. Новац добрцен гародајом дели 
ое између етаж них власника сразмерно праметној вредности њи- 
хових станова или пословних ггросторија.

Заснивање етажне својине

Кад ‘се говсри о заснивању етаж ие својине онда се не мисли 
на настанак те својине правним чослом или оригинар-ним путем 
већ на један псмгебан начин трансформације својине на згради као 
целини на пс^едине етаж не својине и на прелаз свсјшге на иде- 
алним деловима зтраде у етаж ну свој'ину без чромене субјеката 
тих трансформираних гграва.
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Тако лрава на посебшш деловима једне зграде могу настати 
одлуком сопственика зтраде. У овом случају влаЈСвик зграде је 
предмет свога ттрава својине претворио у в т п е  предмета свог 
етажнот права.

Етаж на свој'ииа може настати и претварањ ем идеалне своји- 
не у реалну, етаж ну својину. За овај случај аастакка етаж не сво- 
јине потр.ебно је да буду испуњене две 1третпостав:ке; једна објек- 
тивне a 'Друта субјективне (природе.

Прв.а гаретпоставЕа састоји се у томе да вредност сувласнич- 
ког дела на згра1ди вао целини одговара вредности једног стана 
или та1слсвме просторије.

Друга npeTnocraBKa заонива се на постојању споразума из- 
међу сувласника зграде као целине за  претварањ е њихове идеал- 
не својине у етаж ну својииу.

Док је  прва претатоставка апсолутне природе, друга претпо- 
ставка је  отклоњиве тј. релативне природе. Тако, ако не дође до 
сгторазума између сувласника о претварањ у шихове идеалне сво- 
јине у  етаж ну својину, свашси идеални власник лтоже ставита 
предлог среском суду да у  ванпаркичном постутгку одлучи о ње- 
говом захтеву за претварање зедеалне сврјине у етажну својину. 
После позитивне одлуке суда сваки етажни власник може захте- 
вати укњижбу свог овако насталог Јетажног права својине.

Прече право куповине носиоца станарског права

Етаж ну својиЕну, као и  сусвојину, прати npaiBO прече кзшови- 
не. Само док је код сусводине право прече куповине призкато су- 
власнику ради прегварањ а сусвојине у  обичну својину, код етаж - 
не својине то је право признато не другом етаж ном власнику ради 
претварањ а етажне својине у  својину на згради, већ носиоцу ста- 
нарског права. Разлози за признањ е гграва тгрече кзлтовине но- 
сиог^у станарског права су оправдани јер носилац ставарског пра- 
ва обично има највиш е интереса да на стану у коме станује за- 
снује етаж ну својину.

Постојање пречег права кутговине на страни носиоца станар- 
ског права ствара обавезу етажном влаенику да у  случају  iipot- 
даје CBOir стана, који  чини предмет његаве етаж не сбојтше, учини 
понуду нооиоцу станарског права и то или ггрепорученим писмом 
или ш днеском тхреко суда. Етаж ни власник везаи  је  овом пону- 
дсм 30 дана. Ако носилац стаиарског права не прихвати згчињену 
понуду за  време за ко је је  учинилац понуде везан, етаж ни вла- 
снмк је овлаш ћен да своЈ стан прода другом лицу. Приликсв! ове 
продаје етажни власник може свој стан продати друтом лицу са- 
мо под истим условима или за виш у цену.

За слЈгчај повреде права прече куповине носилац сташгарсксш 
права има право на тужбу. Ововд тужбом он може захтевати да 
се прода1Ја погшшти и да етаж ни власник тгод истим условтша 
прода њ£му craiH који је  предмет продаје.

Тужба због пречет права кутговине застарева у  рску  сд 30 
дана од дана када је носилац станарског права сазно за ттрсдају
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и услове продаје (субјекташна застарелост), односно по истеку 
inecT месеци од дана изврш еног преноса у  земљишним књигама 
или једне годаше од дака када му је стан понуђен н а продају за 
вишу цену од оне по којој је  ггроиаја изврш ена или теж е услове 
или је продаја изврш ека симуловаш ш  правним послом у  коме се 
диср1муловани правни посао јављ а као поклон или  трампа (објек- 
тивна застарелост).

Етаж на својива и земљиш нокњижни систем

Увођењем егаж не својине у каиЕе право морало је  доћи и до 
измене у  земљишно књижном систему. По Закону о својини на 
деловима зграда устројен је  нови земл>ишнокњижни систем ради 
регистрације стварних права на посвбним деловима зграда.

Аналогно досадашњем систему, за евиденцију стварних пра- 
ва на посебним деловима зграде уведена ie  посебна земЈвишна 
књ ига која нсси ознаку „Етажна својина“. Пор>ед њ е уведена је и 
посебна збирка исправа и посебан регистар.

1. Посебна земЈвиигна књига, као и општа, сасгоји се из зем- 
љиш нокњижних улож ака чији је састав исти као и код о тп те  
земљгапне књиге. Тако земљиш нокњижни улож ак посебне зем- 
ЈБшпне књиге састоји се из три дела: пописнот листа, власничког 
лмста и теретнаг листа.

а) Цописни лист. Пописни лист састоји се из два одел>ка: пр- 
вог и  другот. У први одељ ак псншоног листа уноси се зграда са 
својим особеним тгодацима. У исти одељак уносе се и пооебни де- 
лови те зграде који се у  односу на зграду, као посебно земЈвшпно- 
књижно тело, третирају као честице тог тела. Стан или пословна 
просторија морају бити описани са ознаком броја става, спрата ira 
коме се налазе, бројем соба са помсЉшш одајама, одвосно распо- 
редом просторија, полож ајем који  заузим ају у  згради (са лица 
зграде, PI3 двариш та и т. сл.)

У први одел>ак потгисно-г листа уноси се заједно са зградом и 
грађевинска парцела иа којој је  та зграда подигнута. Грађевин- 
ска парцела унеће се у први сцдел>ак само ако је  у  грађанској сво- 
јш ш .

У друти одељ ак пописног листа бележ е се подаци о отпису 
зграде из земл>кпш<жн>ижног улош ка orairre земљш ине књиге 
као и подаци о грађевинсксУ! парцели на којој је  зграда подигаутз 
ажо је  она у друш твеној своЈЈини са посебним назначењ ем земљи- 
ш нокњижног улош ка ош пте земљиш не кш иге у коме је  та nap
pe ла уписана.

б) Власнички лист. У власнички лист уписује се име вла- 
сника стана или пословне прсчггорије као и тсравни основ кодим 
је  стекао право етаж не својине. Власничких листова шла сноли- 
ко колико има посебних делсша зграде, односно честица тот зем- 
љ кш нокњижксг тела.

У власнички лист утогсује се и извеске околности личне при- 
роде које асзетл>авају личност етаж ног власника a које су окол-
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ности од значаја за гараони саобраћа] (малалегство, душ евна бо- 
лест).

в) Теретни лист. У тереита лист уносе се "TepeTH који сште- 
рећују зграду као целшгу и  посебне делове те зграде- Терети који  
су уписани у теретни лист земљипикжњижног улоигка опш те 
земл>ишне књиге пре зас1гивањ:а етаж не својине преноее се у те- 
ретни лист посебне земл>шпне књиге.

Терети који се одноее на зграду као целину могу се на основу 
споразума заинтереоованих лица тгренети и на поједине посебне 
делове те зграде.

2. У посебну збирку исправа уноси се поред иш рава на осно- 
ву нојих су изврш ени угшси у псЈсебну земљишну књ ш у још  и 
план посебних делова зграде као и оишти услови или уговор о 
узајамним односима етаж них власника.

3. Ш то се тиче врсте уписа за тосебну земл>гапну књ игу у  
примени су иста правшта која важ е и за ошпту зеашБшину књ и- 
гу. Тако, као зтаиси се јављ ају: а) уЈсњижба, као коначни начин 
стицања и ј ш  престаика стварних лрава на посебном делу зграде; 
б) предбележба, као условно стицање тих права и в) забележба, 
као на^тн  означавањ а извесних личних или процесних момената 
који 'Могу бити од зкачаја за  настанак или  губљеЈње стварних 
права на посебиом делу зграде.

Етажна својина и таписки систем

1. Доношењем Закоиа о својини на деловима зграда у нашем 
ираву сада псСтоје две врсте тапија: изворна и  тгосебна тапија.

Изворна тали ја је  ова ко ја је  постојала и до сада у еаш ем пра- 
ву. Уколико се односила на зграду она је само тврдила да на тој 
згради нема сиора о својини.

Посебна татгаја је  она која се односи на посебни део зграде. 
Као таква она претставља јавну испра1ву о непостојан.у спора о 
свој:ини на стану или пословној ггросторији једне одређене зграде. 
У овој тапији положај стана у  згради или распоред посливних 
просторија морају бити тачно означени.

2. Elao последица ажлстојања две врсте тапија у нашем тапи- 
ском систему сада постоје и  две врсте тапија; оггшта дкњига та- 
пија и посебна књшта тапија.

Општа књига таЈПија је  оиа књ ига у којој се региструју и з- 
Борне тапије и на основу којих се издају преписи ових тапија.

Посебна књ.ига тапија је  она кш ига у којој се региструју по- 
себне тапије и на оонову којих се врш е издавањ а преписа ових 
тагпија.

А вал о то  томе у  наш ем праву сада постоје и две врсте инта- 
булационих књига. У ттосебну интабулациону књ игу уписују се 
терети KOQH оптерећују пссебне делове једне зграде. К арактер 
свих уписа ,ie ковститутввне природе као и карактер уписа у оп- 
шту Јштабулациону кшигу.

3. У нашем таписжом систему тгостоје четири групе односа
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који  заслуж ују наш у пажњу. To су: однос између извсрне тапије 
и посебне таоије, однос између [посе1бне Tairoije и опште књите та- 
пија, однос између изворне тапије и посебне књиге тапија и нај- 
зад  однос између опште књиге ттаиија и посебне књиге тапија.

а) Однос између извсфне и посебне тапије. И здавањ е посеб- 
не тапије, Еоја се односи на посебни део зграде, забележиће се и 
у  изворној тапији за  ту зграду. На овај начин сваки поседник из- 
ворне тапије биће обавештен да на згради, која је  предмет те та- 
пије, постоје посебни делови.

б) Однос између прсебне тапије и опште књиге тапија. По-
себка таитаја региструје ое у огапту књ игу тапија у којој је реги- 
■стрована изворна тапија пре заснивањ а посебних делова зграде. 
На овај начин увидом у општу књигу тапија овако може бити у- 
познат да ва згради, за коју |е  издата изворна таггија постоје по- 
себни делови. Истовремено приликом издавањ а кспије изворне 
тапије уносе се и ове чињенице.

в) Однос између изворне тапије и посебне књиге тапија. Овај 
oizpioc РЕзражава се у тсме што се рсворна татшја чува у  збирци 
исправа уз посебну књигу тапија, те је на овај начин доступна 
-свакоме на увид који то затражи.

г) Однос између опште кш иге тапија и посебне књите тапија. 
Овај однос израж ава се у томе што се прилизсом издавањ а посеб- 
не таттаје то бележи у општој књ изи тапија уз упућивањ е пог 
оебну књигу таш-гја.

М ихаило Митић

НЕКЕ НАПОМЕНЕ
О ТРОШКОВИМА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Парнични трошкови су трош кови ради вођења парнице a са- 
стоје се од издатака учињених поводом поступка (ако pdc је  било) 
и  издатака учињених у току постушса. О потреби тих трош кова и 
њиховој висини одлучује суд по слободној оцени на одређен за- 
хтев странке у коме су опредељено наведени трош кови за  које 
се накнада траж и. Пргапџш из чл. 9 ЗПП спш улира судове да 
паступак спроведу без одуговлачеш а и са што мање трош кова из 
чега произлази да су потребни само они трош кови без којих ј е ' 
било немогуће потпуно и целисходно остварење или одбрана 
лрава.

1. Париични трк)шкови обухватају и награду за рад адвоката 
и  других лица кодима закон признаје право на натраду. К оја су 
то друта лица? К ао што се ввди ЗПП допуш та могућност да се 
<гамо Законом a не и  друтим нормативним актима предвиди да 
лраво на ваграду m s^jy и одређене категорије (физичких) лица 
које нису адвокати. За сзда то се односи само на адвскатске при- 
лравиике и јавне односно војног правобраниоца, јер према чл. 70
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Закона о адвокатури адрокатски приправник овлаш ћен је  да за- 
мењује адвоката код кога је  на иракси a  према чл. 10 Закона о 
јавном правобраниоштву у  вези чл. 152 ЗПП троопкови застзшања 
од стране јавног правобраниоштва досуђују се по тариф и о на- 
градама адвсжата што по чл. 42 ст. 2 истог закона важ и и за вој- 
ног очравобраимоиа. К1ада crpiaHKia за  пуномоћника антаж ује лице 
Ko.ie нмје адвРкат том лицу као ггутмоћнику не прттада иакна- 
да, али ако иа рочиш те долази само пуномоћник овда би стр1анка 
имала право да траж и накнаду као да је  она приступала. Ако суд 
постави пуномоћника по чл. 163 ЗПП том пуномоћнику суд у на- 
пред исплаћује стварне nsflaTTKe и  поступа дал>е по чл. 165 и 166 
ЗПП.

2. Ако је  за неке трош кове проиисаиа тарифа те трош кове 
суд одмерава по тој тариф и a не по слободној оцени. Савезно из- 
вршно веће на основу чл. 44 Заквна о вдвокатури донело је  Уред- 
бу о наградама и накнади прошшсова за рад адвоката са тарифом 
као оаставним делом. Н ије у питању само та тариф а већ и  свака 
доуга која утврђује тропткове који  спадају у парничне трошкове 
и шихову висину (на npinvrep: ж елезничка тариф а због подвозних 
трошко1ва стравака и  др.) Адвокат је обавезан и  хад  странка не 
тражи, да јој изда признаиицу (чл. 29 пооугенуте Уредбе) са осно- 
вом примања (за учињене трошкове и доспелу натраду), a странка 
је дуж на да у з захтев за  накиаду трош кова подносе и тај доказ 
(или коначан обрачун каграде и трош кова ако је  адвокат изврпшо 
више радњи) само уколико наведе већи износ од најнрЈжег који  је 
за одноену услугу у  расакжу деситниран, јер суд би прекорачио 
грашЕце из чл. 144 ст. 2 ЗПП ако би странци, без презентираних 
аутентичних падатака, одмерко већу накнаду од минималног из- 
носа. И зузетак је ако адвокат несавесно води материјално посло- 
вање странке или одбија да јој изда признаницу када би странка, 
независно од евентуалне дисциплинске одговорности адвоката, на 
други начмн дсжазивала те издатке. К ада закон одмеравање од- 
ређених троткова везује за тарифу, raison d’e tre  чл. 144. ст. 2 
ЗПП је  у тсше да вакнада фактичких тЈХдпкова буде њихов апсо- 
лутни еквиваленат. Међутим, ако је странка к а ја  има право на 
накналу, равно)Душна за њену висииу, онда такво шено понаш а- 
ње треба тумачити као да није ни заинтересована колгасо ће jorj 
се досудити, тачнггје као да није ни платила већу натраду од н ај- 
нижег износа. Тако суд треба да поступи и кад нема притовора 
противне странке јер је  чл. 144 ЗПП принудног карактера, без 
обзира да ли се примењује адвокатска или нека друта званична 
тарифа. Код накнаде тропшова чија се висива сдмерава по сло- 
бодној оценји, a њих је  све ман»е, могуће је да одмерена висина не 
одговара ефективним издацима a  код накнаде трош кова rro прк)- 
писаној тариф и накнада увек мора да одговара стварним изда- 
цим (пајам тарифе обухвата не само службене ценовнике већ и 
све унапред од надлежног органа утврђене трош кове за одређене 
послове, као на пример трошкови изласка службених лица и др.)
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3. O тужбеном захтеву суд одлучује, по правилу на основу 
усменот расправљ ања a  no чл. 95 ЗПП странке слабодно могу ван 
расправе да дају пмсмене изјаве, предлоге, саошптења и друге 
поднеске (по чл. 288 ст. 3 ЗПП странке могу и у току расправе 
упућивати поднеске у  којима ће навести чињенице које намера- 
вају  изнети ва рочЈрппту као и доказе чијо извођење намеравају 
предложити). Да ли су трош кови свих поднесака потребни? Тро- 
ш кови око тужбе, одговора ва туж бу (кад се делииугично или у це- 
лости оспорава тужбени захтев), правног лека и одговора на 
правни лек потребни су увек, a  да ли ће трсоикови и других под- 
несака, чије подношење суд није наложио, бити потребни цениће 
се у сваком конкретном случају посебно.

Претседник већа овлашћен је  да донесе пресуду на основу 
признања поводом изјаве туж енаг дате писмено или: на заттисник 
код парничног суда (чл. 301 ЗПП), a  према чл. 146 ЗПП ако ту- 
ж ени није дао повода за туж бу и ако је у одговору на туж бу при- 
зна10 тужбени захтев (у чл. 146 ЗПП стоји да признање тужбенот 
захтева није упуш тање у  р.асправл>ање о главно! ствари, што/ је 
у колизији са чл. 320 ЗПП по коме престаје даље расправљ ање 
чи!м туж ени 'призна тужбени захтев те терлшн расправл>ање тре- 
ба ззменити са доказ^ивашем), туж илац he накнадити туженом 
парничне трошкове, те из овог излази да туженом увек следује 
накнада па и кад су троопкови прднеска несразмерно већи од да- 
вањ а усмене рЈзјаве на запионик тог парнтш ог суда (чл. 95 ст. 4 
ЗПП 7. Међутим, правилу из чл. 9 ЗПП виш е би одговарало да су 
трстпкови само оних ■поднесака нуж ни који користе да се потпуно 
и истинито утврде одлучне и важ не чињенице. Према томе, ако 
туж енк у намери да тужјиоца излсж и већим трошковима, уместо 
да изјаву сам састави или да је  усмено да код парничног суда. 
поднесе одговор на тужбу преко адвотсата, или, иако то ни је несш- 
ходно, овласти адаоката да га заступа који  према његовам упут- 
ству призна тл^жбени захтев, потребни трошкови били би само 
они трошкови којима би туж ени био излож ен да је  са најмање 
издатака учинио исту радњу. Премда свака. странка претходно 
сама сноси трсш хове поступка суд официозно цени дали су при- 
јашљени трошкови били потребни или не, руководећи се само та- 
Mie a  не и чињеницом да ли је  странка толико потрош ила шш не. 
За одлуку да ли су поЈедини трош ксви потребни и за в и т н у  по- 
требних трк>шкова нема значаја да ли поступак финансирају 
страике или се извођење доказа исплаћује из предрачунских 
средстава суда (чл. 142 ст. 4 ЗПП) или је  странка ослобођења од 
п л ^ а њ а  трошкога пост^чгка (чл. 161 до чл. 167 ЗПП), јер  ако по- 
стоји захтев странке каја има право на накнаду тропгкова пар- 
нични еуд у сваком случају фиксрграће у одлуци те трошкове.

4. Код људи на селу укорењено је  да се за сваку накнаду 
ш тете пре подношења туж бе обрате управном органу који- на 
њихов захтев врпш  увиђај, a ош тећени доцније у поступку пред 
судом уноси и ове издатке у парничне тркмпкове, иако компенза- 
ција тих трошкова није могућа a  ни кроз захтев за какнаду тро-
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ш кова ни кроз материјални захтев? К оји  троппшви пред надлеж - 
ним управним органом терете парничне тркипкове? Ако је  прсЉта- 
сало да је  покретање одређеиог парнзтчног постутгка условљено 
ггравоснажно заврш еним одређеним управним поступком или ка- 
квом н>егс®ом радњом сви ти трош кш и тог поступна део су парнич- 
них трош кова уколико питањ е тих троопкова не спајда у  надлеж - 
ност одаосног управног органа (IX глава Зак. о оатштем управном 
поступку). Исто ћебити 'и к ад 1суд у току парничног поступка од- 
лучи у ■смислу чл. 202 ст. 1 тач. 1 ЗПП да сам не реш ава о прет- 
Х0.2Џ10М ггитању (чл. 11 ЗПП) из компетенције управе a  'ПОсе1бним 
прописима није дрзгкчије уређено. Од трошкова учињених пре 
покретања поступка ЗПП помише самго: трошкове постЈчтка за 
обезбеђење доказа (чл. 157 ст. 2 ЗПП) када се извођењ е тот до- 
каза предлаж е и изводи пре пошретања парнице и трош кове по- 
равнања које је  покушано rrpe покретавва парнице (чл. 313 у вези 
чл. 148 ст. 2 ЗПП). Ilpe подношења туж бе a поводом TOir поступка 
нису искл>учен!и и  неки друти трошкови које поднјоси будући ту- 
ж илац припремају15и се за  подношен>е т з^ б е , као на пример: тро- 
ш кови око постављања стараоца парничнр неспособној будућој 
странци, трош кови за утЕрђивање вредности будућег предмета 
спора кад није у  ггитању новчани износ, трошкови утврђиван.а 
пребивалиш та или стана будућег туж еног или трош кови око при- 
бављања исправа које ће предло!ж1ити као доказе у туж би и др. 
Овим се не исцрпљујр слисак свих трош кова насталих пред 
уггравним, судоким или другим органом пре поиретањ а поступка 
чмја се нахнада траж и у  оквиру парничних трош кова. Таквих 
трк>шкова има још , управо то су сви они трош кови кр ји  су неиз- 
бежни да би странка (не само туж илац него и  тужени) услешно 
пред судом заоштитшга односно одбранила неко своје угрожено 
право.

5. Свака странка дуж на је  да изнесе све чињенице и нредло- 
ж и све доказе на којима засшгва свој захтев или којима побија 
наводе и доказе прсггивника (чл. 208 у  вези чл. 6 ст. 2 ЗПП). Ово 
претставл>а истовремеио и право и  дуж ност јер  ако туж илац ж е- 
ли да успе у парници онда је  дуж ан да је  поткрепи чињеницама 
и доказима, док туж ени не зусора да износи чињенице нм да првд- 
лаж е доказе (и поред упозорења суда схрдно чл. 10 ЗПП), али  и 
за туж 1еног ако износе чињенице и  предлаж у доказе важ и  начело 
процесне економије из чл. 9 ЗПП и у првостепеном и  у  друтосте- 
пеном поступку тј. да то чине без сјдуговлачења и  са  пгго мање 
трошкова. Зато је судска пракса заузела став да „трош кове про- 
узроковане новим чињеницама изнетим у жалби, a  ко је  су туж е- 
ни могЈШ раиије да изнесу, сносе ж алиоци без обзира на исход 
спара“ (О длука Врховног суда АПВ Гж-1201/57). Свакако да ће 
ако претседник већа односно судија појединац добро управљ а 
парницом бити виш е страначке етике (чл. 8 ЗПП) и мањ е погод- 
ности за инфилтрирањ е макар и  нај блаж их видова ш икане и  зло- 
употребе права признатих по закону, јер правшшо вођење пар- 
нице захтева да рад суда и поиаш ан.е странака буде усмерено на
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утврђивањ е материјалне истине најкраћим иутем. Када, на при- 
мер, тужешг неоправдано одуж ује постутгак суд га обавезује на 
посебну накнаду за сувгапно створене трош кове (лч. 145 ЗПП) a 
може и д а  га казни по чл. 305 ЗПП, али, ако се постутхак пролон- 
гира очитледно због неумешног вођења парнице од стране суда 
странке, по правилу, не употребл>авају гаранције на линији 
стручне или друштвено-полрггичкје контроле рада суда и судија, 
најман>е ради реституисан>а њ ихових повређених шггере‘са. Ваља 
овде напоменути да је  изванредно деликатно (и ризично) за један 
поступак рећи да је спор. јер  суд с&мора чувати и оне друге крај- 
нссти да материјалну истину не ж ртвује да би трош кови били 
мањи. На дужииу трајањ а парнице утичу не само сложеиост опо- 
ра и бројност ставл>ених захтева већ и многи друти ф актори a 
међу њима и  конкретан састав суда, конкретне странке и  остала 
лица у  том поступку.

ли је  Еиши суд овлаш ћен да, разм атрајући првсстепену 
одлуку у потледу трош ксва, редуцира оке трош кове који  су на- 
стали 3'бог греш ака у  управл>ању парницом? Судија може да буде 
стручно неспособан и морално неподобан (то је  један од разлога 
за шегово разреш ењ е по чл. 79 Заксна о судовима), али ако он 
поступа у домену уттрављања париицом сви проузроковани тро- 
ш кови иду на терет странке сем трош кова за извођење доказа по 
службеној дужности ради утврђивањ а чињ еница у  вези са при- 
менсм чл. 3 ст. 3 ЗПП (ка пример; странке не положе одређени 
износ, суд исплати из својих 1тредрачунских средстава a  туж илац 
коЈи |е  ослобођен од плаћањ а трсш кова изгуби парнмцу). Према 
томе, и првостепени и другостепени суд дуж ни су да у  потребне 
трош каве поступка урачунају и све оне трош кове који су настали 
по иницијатиБи суда. Супротно гледиш те било бк инкомпати- 
би.тгао са нашим лравним поретком уош пте без обзира ко  улаж е 
у конкретан поступак, јер ако би судија збаг своје нестручности 
(што се лако може установити само у предметриЈа и з надлеж ности 
судије појединца као и у  случајевима окад судија поступа као 
претседнвк већа) навео странке на неке посебне троашкове и ти ће 
се трошкови захватити трсш ковима поступка a оштећеној стран- 
ци стајало би на расположењ у да од држ аве траж и накнаду тих 
трош кова у одвојеном спору (са правом држ аве в а  регрес према 
судији).

6. Парнични суд из важ них разлога мож е одлучргги да се од- 
ређени докази ке ивведу на главној расправи нити пред иретсед- 
никсаи већа (или судијом појединцем) већ пред судијом замолЈе- 
ког суда (чл. 213 ст. 1 ЗПП). Странке обично ттредлажу извођен,е 
одређенот доказа пред замољ еш ш  судијом да би из*бегле трош ко- 
ве Т10ВОДОМ извођења тог доказа пред парничним судом a да ли 
ће и присуствовати рачш пту за  извођењ е доказа кзјаш ш авају се 
пред парничш ш  судом о чему је  овај дуж ан да обавести за1мол>е- 
ног судију. Има иравншш који бране стаио1вш ите да трошкови 
странака настали око њиховог присуства на рочиш ту ггред замо- 
љеним судијом нису потребни трсапкови у смислу чл. 144 ст. 1
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ЗПП зато 1шч> странке не морају да присуствују овом рочишту. 
To није правилно јер испребни су сви трош кови који  су скоатчани 
са вршењем парничних радњ и иризиатих по ЗПП, било да их 
странке саме јпредузимају ијш: су штациране делатнош ћу суда 
пред којим туж илац доасазује основаиост a  туж ени неоснованост 
тун^еног захтева. Рочиште оред замољеним судијом део је  глав- 
не раоправе и као што зааФољени судија има сва овлаш ћењ а која 
има веће односно претседник већа кад се докази изводе на глав- 
ној ра10прави (чл. 213 ст. 4 ЗПП), тако и страигке им ају иста. права 
која им прмпадају у току изаођењ а доказа главно|] paionpaiBM.

7. К ако је  за вредност предмета спора, када се туж бени за- 
хтев не одноои на новчани износ, меродавиа вредност коју  је  ту- 
жилац у туж би назначио, у  пракси се нарочито код тих парница 
деш ава да трошкови поступка знатно премаш е вредноЈст оредме- 
та спора (па и стварну вредЕгост). У бившем ИП-у (Зак.ону о извр- 
шењу и обезбеђењу од 9 јула 1930 год.) постојао је  параграф  38 
ст. 1 тач. 9 по коме када се није могло очекивати да би се спрово- 
ђењем или HacTaBajaiteM извршен>а добило виш е него ш то износе 
трошкови изврш ења, суд је, ако се радило о н ап лати ' новчане 
тражбине, по службеној дужности обуставл^о изврш ењ е у це- 
лости. Таква једна одредба (о чијој би формулацији требало ди- 
скутовати) недостаје и  ЗП П -у, јер понекад има одЈочса у  којима 
су трошкови неупоредиво већи од вредности предмета спора, a  то 
је  аисурд( као да су трош кови главно a  не опоредно траж ењ е пре- 
ма шиховим новчаш ш  изразима). Додуше, и за такве парнице 
вреди максима из чл. 9 ЗПП a  ствар је  управл>ања парницом да 
суд на сходан начин не дозволи да трошко(ви постугаса обзиром 
на стварну вредност предмета спора буду необјаш њчво већи. Ако 
би се десило да туж илац добије парницу у  целости у  којој је  пре- 
високо означио вредност спсра (на ггример: траж и повраћај ства- 
ри са алтернативш ш  или евентуалш 1м захтевом за накнаду про- 
тивувредности у новцу ко ју  појединачно за сваку ствар нереално 
означи) a суд утврди стварну, мањ у вредно>ст тих ствари, онда 
туж:и!оцу треба досудагги само сну висину трош кова (који су у 
складу са вредношћу опора) која одговара стварној вредности 
спора (без утицаја би било да ли је  права вредиост утврђивана 
одлуком суда или не).

8. О трошковима поступка у брачним спорс1вима према чл. 
409 ст. 1 ЗПП суд одлучује по слободном увереш у a  према ставу 
2 и обзиром на нривицу за  развод, иепостојање или поништај 
брака. У чему је  разлика између чл. 409 ЗПП и одгаварајућих од- 
родаба из XI гЈиве ЗПП? Чл. 409 ст. 1 ЗПП примењ ује се на брач- 
не спорове када се захтев одбије или се ствар заврш и на друти 
начин a  не пресудом којом се захтев усваја и  на спорове о утвр- 
ђивању или оспоравању очинства a  ст. 2 на брачне стторове када 
се захтев усвоји (брачни спорови су спорови о неиостајањ у, пони- 
ш тају или разводу брака), док се чл. 144 ЗПП примењ ује на све 
друте грађанскоиравне спорове. А нализа чл. 144 ЗП П  показује да 
та одоедба уствари конжретагзује принцрт из чл. 143 ЗПП по коме
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ie странка која у  целости изгуби парницу дуж на прсггивној стран- 
ци да надокнади трош кове и да суд одлучујући о тим трош ко- 
вима иа темељу бррж љ иве оцене сваке околности (пош то ове 
околности нису набрс!јане ф актичко је  питањ е које ће околности 
у поједином случају суд узети у  обзир) досуђује потребне тро- 
ш кове и  њихову висину. Дакле, по чл. 144 ЗПП успети у  парници 
(прецизније; у главној ствари) гарантује странци која је  побе- 
дила да ће добити накнаду трош кова a  улога је  суда да само1 обкм 
тих тркзшкова одређује. Чл. 409 ЗП П  је  lex specialis и за све брач- 
не опорове вреди тај препис a остали ггрописи из XI главе ЗПП 
само уколико ra i пропис не реш ава сасвим одлучивање о тро- 
шковима (изгледа да чл. 409 ЗПП замеш ује чл. 143, 144, 146 и 147 
ЗПП). Чл. 409 ЗПП кас' што се види дели брачне опорове у две 
групе: у првој групи су сви брачни спорови у којима је  захтев од- 
бијен или је ствар на друш  начин реш ена, a  не пресудом којом  се 
захтев усваја и  спарови о утврђивањ у или осп:оравањ.у очинства 
без обзира како је  ствар реш ена и у свим овим случајевима суд 
има одрешене руке (али не и  од ло(гике и  правичности) јер  одлу- 
чрхвање по слободном уверењ у значи да суд може да донесу нак- 
наду трош кова и странци ко ја је  изгубила спор (ст. 1), док су у 
другој групи брачни спорови у  којим а је  захтев усвојен и  у тим 
случајеврш а суд је  дуж ан да посебнс води рачуна и о кривици 
али како закон не садржи ииш та виш е остаје да се претпостави 
да је  закодавац мислио као и у  чл. 144 ЗП П  на „сзе околнсх:ти“ 
наглаш авајући кривицу као примарну околност (ст. 2). Чл. 143 и 
144 ЗПП су јасни и оно што се хтело са чл. 409 ЗПП може се по- 
стићи са тим прописима a  постајањ е сувиишог чл. 409 само смета 
правшш ој интерпретацији чл. 143 и  144 ЗПП. У брачним споро- 
вима расправлЈају се осетљиви породични одноои и  посебан по- 
ступак за ову врсту спорова оправдан је, али  чл. 143 и  144 ЗПП и 
остали 'про1писи из X I главе ЗПП довољно су  елестични да. се за 
сваку одлуху у  једној оваквој парници мож е наћи законита и 
адекватна одлука oi тропжовима. Овако због несрећие стилизације 
чл. 409 ЗПП, тачније због ргздвајања посебнаг става 1 {као да се 
о трошковима по чл. 144 ст. 1 ЗП П  не одлучује такође ш> слх>бод- 
ном уверењу) деш ава се у пракси да странка изгуби парницу a да 
дабије трошкове, премда за то нема оправдаш а на си гледиш та да 
је  у шгтању брачни спор и то кснкретан.

9. Странка је  дуж на да захтев за  накнаду трош кова стави 
најдоцније до заврш етка ра^справљања које претходи одлучи- 
вањ у о трошковима a противна странка има право да се  о том 
захтеву изјасни и да поједине трош хсве оспори и  у том случају 
суд може ради проверавања, допуне и разјаш њ еш а да саслуш ава 
■странке a када се то не може избећи да изводи и доказе, мада 
странке не морају да предлож е доказе на којим а свој захтев за- 
■снивају. О длука о трошковима је  у  извесном смислу ипак одлука 
о споредном (а не посебном) траж ењ у (чл. 327 ст. 3 ЗПП) и  у обра- 
злож ењ у суд правда доетошење те одлуке околностима које је 
акцептирао приликом одлучивања о гкугреби и висини трош кова.
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друтизи речима зашто ки је  усвојио захтев у погледу појединих 
трошкова или у  потледу захтеване висине трошкова, a  странка 
која је  незадавољна са том одлукам може изјавити ж албу и да 
у њод побија те околностли, псу^рвбу или висину трошкова и ако 
све то није Р13В1фено у  првостепеном поступку, даутостепени суд 
укЈшуће такву одлуку и еаложгЉе нижем суду да те недостатке 
отклони. Парнични суд опроводи извиђаје и кад странка ван ра- 
справе повуче тужбу или одустане од правног лека или пригс»- 
вора (уооште када се адлучује без претходног расправљаш^). 
Према томе, појам „раоправљање" из чл. 153- ст. 1 ЗПП треба 
схватити као контрадикторан поступак на ра^лтрави, иао усмено, 
непосфедно! и јавно ра10прављ 1ање из чл. 4 ЗПП a не и  као ра- 
справљање које нема та обележја мада се и  докази изводе.

Према чл. 141 ЗПП свака страика лретходно сама сноси тро- 
шкове које је  ггроузроковала својим ра1дњаоиа са правом ка  о5е- 
штећење према постигнутсм уш еху у  парници. Једино у поступ- 
ку за  обезбеђење доказа у  току парнице стравха која је  ставила 
предлог дуж на је да накнади противној странци |(о1дносно постав- 
љеном лривремено!м закггупшпсу) троилкове око њеног суделова- 
ња али и ти трошкови део су парничзтах трошкова (чл. 157 ЗПП) 
за разлику од издатака који cie приписују крмвици илм случају 
једне страике коди се њој десио (као: одлагање рскчгапта или про- 
дужење судскз^х рокова због једностраних поступака и  др.). Чл. 
145 ст. 1 ЗПП долази у  ofeiip оамо кад радша или пропуштање 
једке странке спречава расправљање па од тога противна страика 
(свеједно да ли  тужилац шги тужени) има пОсебних трошкова и 
та crpaHKia нај доцније до заврш етка расггрављања стави захтев 
за  накнаду a ако та странка пабеди и у  парници онда ти  трошкови 
могу да буду садржани и у  коначном захтеву. Чак je  то и  боље 
јер ако је друкчије деигава се да страшса која тша право на ту по- 
себну накнаду да не само ту  какнаду не дабије (наравно ако је  не 
тражи) него и да невина странка плати кривој странци накнаду 
на коју због посебне одредбе нема право ни према ошптој одред- 
бе нема право нм npieivTa опхтгго] одредби, a  практа н а  то мало 
обраћа пажњу.

10. Опредеље1В€ трсш кава је навођење свих трошкова поје- 
диначно a ве тражењ е износа на име свих трошкова за вођење 
односне парнице (Одлука Врховнот суда АПВ Гж-479/59). Ако 
странка не стави такав захтев има се сматрати да одређен захтев 
.̂и не постоји (исти такав захтев треба и у  слзгчају кад  виши суд 
према чл. 155 ст. 1 и 2 ЗПП одлучује о трошковима насталим у 
поступку ПОВС1ДОМ жалбе односно ревизије, посебно к ад  има везе 
са чл. 341 ст. 3 ЗПП, a из праксе в!иди: ое да су захтеви и  кад прав- 
не лекове саставл>ају адвокати ретко саображени закону), јер 
оцена одлучујућих околности, потребе и висине троткова могу- 
ћа је  само на оснсву конкретно изнетих трошкова. Друго‘Степени 
суд ако троипсови у захтеву и  у образложењу одлуке нису раз- 
граничени не може да исхшта правилност одлуке о трошковкма. 
Стога судови греше када у журби у запистгик уносе само укупаи
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износ трошкова. Специфицираше износа било би излишно у  по- 
гледу оних трсзшкова за које постоје подаци у предмету као што 
су: судске таЕсе, пошта/рина, трошкави сведока и осталих ливд 
у поступку ако су исгглаћивана преко судског депозита или на- 
греда адвокату ако је  износ сигниран н а  поднеску и слично, али 
и у том случају треба одбити захтев за  оне трошкове ксји  нису 
по врсти тражени пошто се ради о диспозицији странака a  cyjs, 
не може да претстоставља за ко је  трошкове страгака накнаду 
тражи.

Захтев странке може да буде и ггисмен и  усмен. Када одлу- 
чивање о трошковима није једноставно због знатних издатака 
учињенРЕх у току или поводом поступка, треба тражити да захтев 
буде писмет, међутим тај захтев ажо се не стави најдохргије до 
завршетка расправл^њ а које претходи одлучквању о трошкови- 
ма треба одбити као неблаговремен. Суд може да одлучи да ћб 
износ трошкова одмерити у писмено израђеној пресуди односно 
решењу (ако се решење странкама достављ>а), али и онда захтев 
мора да буде поднет у даменутом; року, те противзаконито п о  
ступа судија који допушта странци да накнадно тфилаже т. зв. 
троигковник — списак трошкова (и по правном правилу из пара- 
графа 156 6pib. Гр. ПП закључењем расправе наступала је  rrpe- 
клузија). Повраћај у  пређашње стање због nponyiiiTaH.a овог рока 
није дозвол>ено одвојеио од прсгауштања рочишта, јер ако  је 
странка била на рочшпту онда нема оправданог разлога за  то про- 
пуш тање a  ако) је  странка изостала са рочишта онда због пропу- 
штања судбину главне ствари деле и трошкови.

У изрехрг пресуде или решења ставлл  се' као целокуттан из- 
нос трошкова који је  усвојен тако и целокупан износ који је  од- 
бијен ш ш  иак да је  одлучено д а  свака странка сноси сво^е тро- 
шкове (чл. 148 ст. 1 ЗПП), јер у  Ј^зреци је одлука о свим захте- 
вима у целрши (свеједно да ли је  тражење главно или споредно). 
Уосталом, страика када се ж али  на одлуку о трошковима она 
напада одлуку из изреке (на пример: странка је  задовсш>на са 
досуђеном накнадам тропжова која  обухвата одређену вххггу и 
висину троопкова a  није задовољна са том истом одлукам, пошто 
друге нема, у  погледу тражених трошкова за  које није дата нак- 
иада), иако уствари такве одлуке и  иема.

11. У чл. 147 ст. 1 ЗПП дато је  решење за  одлуку о трошкон 
вима кад  тужилац својом писменом или усменом изјавом повзгче 
туж бу (у стадијуму припремања главне расгграве суд примењује 
чл. 267 a у стагрчуму главне расправе чл. 301 ст. 1 ЗПП). Међу- 
тим, ово решење није потпуно зато  пгго не регулише ш та ће  бити 
ако туж илац не повуче тужбу својом азсгивнам радњом већ по- 
влачеше тужбе уследи као последица његовог пропуштања (на 
пример: чл. 98 ст. 4 прва варијанта — трошкови код друге вари- 
јанте одређују се rro чл. 153 — чл. 181 ст. 3 и  чл. 206 ст. 3 ЗПП). 
По нашем М)Ишл>еоњу, и  пасивно, npehjrm o повлачење туж бе про- 
изводи исте реперкусије у погледу трошксва као да је тужилац
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TO учинио 'изречно, те утолико треба дапунити чл, 147 ЗПП, a  
с тим у вези и чл. 153 ЗПП тако што 6и рок почишао тећи не од 
дана кад тужени прими обавештење тј. решеше да се тужба сма- 
тра повученом нвго од дана правоснажно1сти тог ретењ а.

12. Све 01др€дое које ое тичу трошкова Закон о кривичном 
поступку труиисао је у  посебну главу таксативно набрајајући 
све врсте трошкова са више прецизности него ЗГШ па и у по- 
гледу стракака тако да ранкја Уредба о накнади трошкова све- 
доцима, вештацима и тумачима у 'кривичном постзчхку само је 
разра,дила начин утврђивања висине накна;де. Пракса иије имала 
неких тешкоћа када је одлучивала о парничнсим поступку о тро- 
шковима странка је  њихов лични труд зато што им је  и  после 
дансшен>а ЗПП (из неразумљ1ивих разлага) досуђивана само нак- 
нада за превозне трошкове и за изгубљену зараду уколико су 
били у  радном односу, дакле, примењивано је  позитивно право 
али са позиција старот Гр. ПП, иако је  општа зштеицтија наше 
послератне судске процедуре, ксаја је  у кривичном поступку ја - 
сније испољена, да накЕада свим лицима у постуттку буде у о- 
снови иста, Полазећи од чишенице да су и ЗКП  и ЗПП пропи- 
сали услове за признавање накнаде заједшгчка Уредба о накнади 
трошкова у кривЈгчном и парнич1со!м постутгку нормира висину 
и начин исплате накнаде трошкова к а ја  хгрипада сведоцкма, ве- 
штацима, тутмачима и другим лицима (у која се убрајају страике), 
Kopernpafee праксу да не прави разлику и з м ^ у  странака и све- 
дока у  погледу накнаде тропжова, те да се и странци досзфује 
кило!метража ахо не саобраћа редовно саобраћајно средство од 
места њеног бсравка до седишта суда, накЕшда за исхрану и пре- 
ноћиште и накиада за изгубљену зараду кад је  странка земљо- 
радвик, занатлија или лице које врш и самосталну професионалну 
или привредну делатност. Према чл. 27 поменуге Уредбе странци 
се одмерава накнада путних трошкова, трошкова за  исхрану и 
преноћиште и накнада за  изгубљену зараду само a ко има право 
ка ову накнаду што треба ценити: по ЗПП који не даје одгсквор 
на ово питање, међутим, то сигурно неће сметати јер  ће свакако 
пракса примити ту  одредбу тао да странци припадају и  поме- 
нуте врсте иак1гаде кад 1ч>д има право на накнаду уоашгге. To је  
и правилно и  такво безусловно спровођење Уредбе обезбедиће 
најзад савесним странкама стварну накнаду a иесавесне поједин- 
це одвраћаће од лаког парничења за багателне ствари.

Завршавамо излагање са напоменом да смо на!стојали да не 
улазимо у круг оних питан>а која су обрађивана у  више радова 
о парничним трошковима као теми у натттам часописима за правну 
проблематику.

Борислав Раванић
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И З  С У Д С К Е  П Р А К  С Е

Имовина стечена уговором о из- 
државању који су склопили брачни 
другови — обавезани на мздржава- 
вање — заједвичка је нмовина. 
(Врх. срд АПВ бр. Гж. 1097/1959).

I ст. суд је својом пресудом уста- 
новио да је  заједничка тековина 
парничних странака једна крава и 
некретнине.

Тужени је уложио жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из ра- 
злога:

На основу правилно утврђеног 
чињеничног стања почетком 1952 г. 
пок. 3. Ђ. са својом болесном же- 
ном склопили су са туженим спо- 
разугт о дож. издржавањ у на осно- 
ву којег су странке дошле у кућу 
3. Ђ. те истог дворили обоје до њи- 
хове смрти a за то су добили поред 
осталог једну краву и некретнине, 
да је  жена пок. 3. Ђ. била шлоги- 
рана и за рад неспособна и да ју  је 
тужиља дворила и  негсшала до 
смрти и да су странке вршиле све 
обавезе по томе уговору о издржа- 
вању у истој сразмери. На основу 
тако утврђеног чињеничног стања 
I. ст. суд је правилно применио ма- 
теријално право када је  изрекао да 
су предметна крава и некретнине 
заједничка тековина парничних 
странака и то у равним деловима 
јер се у  конкр. елучају ради о дво- 
страном теретном правном послу a 
не поклону како то тужени тврди.

сније склопљени уговори и изЈЗве 
парничних странака о уређењу њи- 
хових односа у погледу извођења та- 
рацарских радова од стране туже- 
ног.

Само постојање и садржина тих 
уговора и изјава (обично јемство и- 
ли солидарно) и да ли су странке 
извршиле своје обавезе из истих, a 
од тумачеша и извршења тих обаве- 
за зависи и питање солидарне одго- 
ворности.

Питаше преузимања обавеза од 
стране тужених да доврше преузете 
тарацерске радове није спорно ме- 
ђу странкама, па зато и не може би- 
ти предметом одлучивања међупре- 
судом у смислу чл. 319 ЗПП.

Питање, пак, солидарности обаве- 
за тужених је дсдуше спорно, али 
оно само по себи не претставља пи- 
гањ е о основу тужбеног захтева, већ 
у  ствари претставл>а питање посто- 
јањ а или не постојања једног прав- 
ног односа између парничних стра- 
нака од којег зависи у целини или 
делимично одлука о тужбеном за- 
хтеву, a питан.е оваквих односа не 
peiuaBa се међупресудом у смислу 
чл. 319 ЗПП, већ као претходно пи- 
тање по чл. 11 ЗПП, па зато ни пи- 
тањ е солидарности одговорности ж а- 
лиоца не може бити предметом одлу- 
чивања међупресудом.

Међупресуда не може се донети 
ако основ тужбеног захтева није 
cnoipaH. — Ни питање солидарно- 
сти туженика не може бити решено 
међупресудом. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 419/1958).

I. ст. суд је донео I. ст. међупре- 
суду, коју су тужени напали ж ал- 
бом.

Ж алба је  основана, I. ст. међу- 
пресуда укинута, a из разлога:

Међупресуду само о основу тужбе- 
ног захтева може суд донети из ра- 
злога целисходности ако је  тужени 
оспорио како основ тако и износ ту- 
жбеног захтева, a у погледу сснсза 
ствар је  сазрела за доношење одлу- 
ке (чл. 319 ЗПП).

У конкр. случају основ тужбеног 
захтева претстављају основни и ка-

Површни рад службеника адвокат- 
ске канцеларије није разлог за тра- 
жење повраћаја у пређаш&е стаље.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 720/1959).

Службеник адв. канцеларије није 
се тачно информисао код странке' о 
дану примања пресуде, па је услед 
тога ж алба касно предата. Окружни 
суд је одбио молбу за гговраћај у 
пређашње стање.

Тужени је уложио жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a  из ра- 
злога:

Површан рад службеника адво- 
катске канцеларије заступника ту- 
женог, услед кога је  дошло до про- 
пуштања рока за улагање жалбе 
против I. ст. пресуде, није оправдан 
разлог какав се тражи у чл. 106 ст. 
1 ЗПП за пропуштање рока, да би се 
дозволио повраћај у пређашше ста- 
н>е, па је  зато I. ст. суд правилно no-
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ступио када је предлог за повраћај 
у  пређашње стање одбио.

Уписом забелекбе спора у земљи- 
ш ш ш  књмгама и ож е се обезбедити 
само стварно право a ш шако не 
облигаторно право. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1032/1959). ,

На захтев тужитељице I. ст. суд је 
одредио забележбу парнице на не- 
кретнинама тужене.

Тужена је  улож ила жалбу, која је 
основана, I. ст. решење преиначено 
и захтев тужитеља да се парница за 
бележи, одбијен, a из разлога: 

Према начелима земљ. књ. гграва 
овлаштено је  тражити забележбу 
спора само оно лице, које сматра 
да је којом укњижбом повређено у 
свом књижном праву и услед тога 
сспорава ову укњижбу парнр1чним 
путем из разлога неваљаности a уз 
истодобан захтев за повраћај у 
пређашње земл>. књижног стања. У- 
писом забележбе спора у земљ. 
књигама може се обезбедити само 
стварно право a никако облигатор- 
но право. Пр>ема томе, тужитељица 
би могла тражити забележбу конкр. 
спора у том случају, ако би она о- 
диста већ била власнррца спорнррх 
некретнина. Међутим, из тужбеног 
захтева тужитељице видљиво је  да 
се тек у конкр. спору треба да ре- 
ши да ли и тужитељица има ствар- 
но право власништва над спорним 
некретнинама, па то није стварно 
правни захтев већ на протрш обли- 
гаторни захтев, који се не може о- 
безбедити уписом забележбе конкр. 
парнице у земљишним књигама.

jpi надлежност истог суда и када је 
за све захтеве одређена иста врста 
поступка.

У конкр. случају тужилац је  ко- 
начно са једном тужбом обухватио 
два тужбена захтева и то тужбени 
захтев ради развода бЈрака и тужбе- 
ни захтев ради оспоравања очин- 
ства. Ради се о два статусна спора 
у погледу којих је  очигледно да се 
не заснивају на истом чињеничном 
и правном основу али и за један pi 
за други постоји стварна надлеж - 
ност окружног суда у смислу чл. 28 
ст. 2 тач. 1 и 2 као и иста врста по- 
ступка, с обзиром на пропис чл. 412 
ЗПП-а. Потоњим прописом су и на 
спорове о оспоравању очинства про- 
ширена начела поступка у брачним 
споровима, изражена у чл. 401, 405, 
406, 409 ст. 1 и 410 ст. 3 ЗПП.

Због тога је  очигледно погрешан 
онај став I. ст. суда да се у конкр. 
случају нису испунили услови из 
чл. 176 ЗПП за спајањ е тужбеног 
захтева ради развода брака и туж - 
беног захтева ради оспоравања о- 
чррнства.

У новом поступку I. ст. суд he 
сходно чл. 98 ЗПП настојати да ту- 
ж илац отклони недостатак у тужби 
ради оспоравања очинства, који је  
у томе што тим својим тужбеним за- 
хтевом није обухватио и дете. По 
мишљењу овог суда у  споровима 
ради оспоравања очинства са гле- 
дишта материјалног права на стра- 
ни тужених треба да буду обухва- 
ћени мати и дете чије се очинство 
оспорава.

Једвом тужбом може се истаћи и 
захтев ради развода' брака и захтев 
ради оспораварва очинства. — У спо- 
ру ради оспоравања очинства ту- 
жени морају бити и мати и дете. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1062/959).

У току парнице радрр развода бра- 
ка  тужилац је поднео pi захтев у 
коме оспорава очинство. Овај је  за- 
хтев I. ст. суд одбацио. Туженр! је 
уложио жалбу, ко ја  је основана, a 
из разлога:

Према пропису чл. 176 ст. 1 реч. 2 
ЗПП тужилац у једној тужби може 
истаће више захтева против истог 
туженога i i  онда ако ти захтеви i . : : -  

су повезани истим чињеничним pi 
правним основом али једино под у- 
словом када за сваки захтев посто-

Ако је  штета учињ ева грађанима 
незаконитом одлуком органа држ ав- 
не управе, тада се има сматрати да 
се за штету сазнало тек оног тре- 
нутка када је  накнадном одлуком 
утврђено да је  првобитна одлука 
била незаконита. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 429/1959).

I. ст. суд је  одбацио тужбу као не- 
благовремену.

Туж илац је уложио жалбу, која 
је  основана, I. ст. реш ењ е о одба- 
чају тужбе укинуто, a из разлога:

Ако је штета грађанима причи- 
њена незаконитом одлуком органа 
др:~авне управе, тада се и.ма сма- 
трати да се за штету сазнало тек 
оног тренутка, када је  накнадном 
одлуком утврђено, да је  првобитно
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донесена одлука којом је фактички 
нанесена штета, незаконита.

Због тога је  очигледно погрешно 
становиште I. ст. суда да је  туж и- 
лац за штету сазнао већ оног тре- 
нутка, када је  била донесена прва 
одлука. Напротив с обзиром на гор- 
н>е становиште овога суда тужилац 
је  ф актички сазнао за штету тек 
када је  донешена одлука истог ор- 
гана којом је у обновљеном поступ- 
ку ранија одлука укинута.

Ако је проширена проггутужба не- 
допуштена зато што је за тај захтев 
стварво надлежан виши суд — за 
решење спора стварно је надлежан 
Срески суд — a протутужба се има 
одбацити. (Врх, суд АПВ бр. Р. 6/60)

Срески суд у К. својим решењем 
огласио се стварно ненадлежан за 
решење спора па је  предмет усту- 
пио Окружном суду у П. a са ра- 
злога што је за решаваше проту- 
тужбе стварно надлежан Окружни 
суд.

Решешем Окружног суда изазван 
је сукоб надлежности па је Врх. 
суд АПВ изрекао месну и стварну 
надлежност Среског суда у К., a из 
разлога:

Овај суд реш авајући сукоб над- 
лежности установљује a сходно про- 
пису чл. 170 ст. 2 ЗПП да се проту- 
тужба не може поднети ано је за 
захтев из п р о ^ту ж бе  стварно над- 
леж ан виши суд.

Према томе, за расправл»ање овог 
спора месно и стварно надлежан је 
Срески суд у К. с обзиром да се 
проширена протутужба туженог и- 
ма одбацити као недопуштена.

Повлачење тужбе за развод брака 
не значи да се не може поднети но- 
ва туж ба на истом чињеничном 
основу II не зиачи увек опроштај по 
чл. 75 ОЗБ. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
24/1959).

Окружни суд је  одбио тужбу, па 
је тужилац уложио жалбу, која је 
основана, I ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Чињеница да је  тужилац своју 
тужбу у  ранијој парници ради ра- 
звода брака повукао, не значи да он 
не може на истом чињеничном о- 
снову да покрене нову тужбу ради 
развода брака, јер правни значај 
повлачења тужбе је то, да се сма-

тра као да она није ни била подне- 
та и да се може понова поднети (чл. 
181 и 401 ЗПП).

Исто тако, повлачење тужбе не 
значи увек огфоштај по чл. 75 ОЗБ, 
a I. ст. суд није образложио зашто 
у конкр. условима сматра опроште- 
ним наводне поступке тужене.

Суд по службеној дужности одлу- 
чује и издрж авањ у детета које је 
у моменту покретања бракоразвод- 
не парнице било малолетно a затим 
постало пунолетно ако је  неспособ- 
но за привређивање a нема средста- 
ва за издржавање. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 605/1959).

I. ст. суд је  у бракоразв. парници 
обвезао тужиоца на издржавањ е де- 
тета које је у току парнице постало 
пунолетно, али није способно за 
привређивање, нити пак има сред- 
става за живот.

Тужилац је уложио жалбу, која 
ie као неоснована одбијена, a из 
разлога:

У смислу чл. 68 ст. 1 О ЗБ и чл. 
408 ЗПП суд је дужан пресудом ко- 
јом изриче развод брака, и без за- 
хтева странака, по службеној дуж- 
ности да одлучи о чувању, васпита- 
њу и издрж авањ у заједничке деце 
супружника.

Ови законски прописи, у вези 
принципа израж ених у  чл. 6 ст. 3 и 
чл. 36 ОЗОРДА, по мишљењу овог 
суда, се имају схватити тако да суд 
по службеној дужности одлучује и 
о издрж авањ у пунолетног детета 
парничних странака ако је  оно у 
време подношења бракоразводне 
тужбе било малолетно и ако је не- 
способно за рад a нема довољно 
средстава за живот.

У конкр. случају I. ст. суд је пра- 
вилно по сл5Ч'<5о5тој дужности одлу- 
чивао о издржавањ у детета парнич- 
них странака, јер је оно у време 
подношења тужбе било малолетно, a 
неспособно Ј8 за рад и нема довољно 
средстава за живот.

Хужилац може повући своју туж- 
бу без пристанка туженика док вије 
завршио излагање по тужби. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 760/1959).

I. ст. суд је  решењем узео на зна- 
ње да је  туж илац повукао своју ту- 
жбу. Тужени је уложио ж албу, која 
је  као неоснована одбијена, a из ра- 
злога:
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Према чл. 181 ст. 1 ЗПП тужилац 
може повући тужбу без пристанка 
туженога пре него што се тужени 
упусти у расправљање о главној 
ствари. Према чл. 286 ЗПП тужилац 
такав предлог може ставити док не 
заврш и своје излагање по тужби.

Према томе, преклузија за тужи- 
о^а да повуче своју тужбу без при- 
станка туженог наступа у моменту 
када он тужилац заврши своје из- 
лагањ е по тужби.

У конкр. случају на припремном 
рочишту тужилац је изнео своју ту- 
жбу, a туженик свој одговор на ту- 
ж бу и тражио да му се дозволи рок 
од 15 дана да стави своје примед- 
бе и предлоге на противодговор ту- 
ж итељ а који је  он на томе рочиш- 
ту предао писмено суду као одго- 
вор на туженикове наводе. Суд је 
дао тај рок, тужени је у року под- 
нео свој писмени одговор, који је 
достављен тужиоцу, a расправа пред 
судом није више заказивана.

У таквим условима, Врховни суд 
сматра да се не може сматрати да 
је  тужилац још пре повлачења сво- 
је  тужбе завршио своје излагање о 
тужби, јер је излагање тужиоца о 
тужби и излагање туженика у од- 
говору на тужбу и шихове међусоб- 
не реплике у таквој тесној вези, a 
после поменутог писменог протуод- 
говора није било више распави, док 
је  о том тужениковом протуодго- 
вору нужно било да се усмено ра- 
справља, да би се могло излагање 
тужиоца о тужби сматрати заврше- 
ним.

Због тога Врховни суд сматра да 
је  у конкр. случају тужилац и без 
туженог оеновано могао повући ту- 
жбу са правним последицама из ст. 
2 чл. 181 ЗПП.

Но, како туженик у својој жалби 
опредељено наводи своје трошкове 
и тражио да му се ти трошкови у 
случају повлачења тужбе признају, 
упућује се I. ст. суд да на основу овог 
тужениковог предлога донесе одлу- 
ку по питању сношења трошкова у 
овом спору (чл. 147 ст. 1 и чл. 153 
последњи став ЗПП).

Заједничка имовина стечена за 
време ванбрачве заједнице конвали- 
дира се касније склопљеним бра-
ком. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 220/1959).

Ревизија тужених је уважена, ни- 
же 'пресуде укинуте, a из разлога:

Склапање и одржавање ванбрач- 
не заједнице није у складу са прин- 
ципима ОЗБ, па у складу са овим 
начелом имовинскоправни односи 
ванбрачних другова не могу имати 
исти правни значај као код брач- 
них другова, јер би то противречи- 
ло принципу заштите брака. Но, 
ванбрачна заједница ипак у сушти- 
ни претставља заједницу живота и 
рада у којој ванбрачни другови ра- 
де у  заједничку корист, па би не- 
признавање било каквих права у 
односима ванбрачним ■ претстављало 
имовинско искоришћавање једног од 
стране другог. Због тога се ванбрач- 
ним друговима из њихових имо- 
винскоправних односа признају из- 
весна облигациона права, са так- 
вим границама и обимом, да тисме 
не дође до погодовања, настајања 
и одржаваша конкубината на ште- 
ту законите брачне заједнице, a  да 
се истовремено сузбија међусобно 
имовинско искоришћавање ванбра- 
чних другова, не дирајући при to 
mb у њихова права за заш титу сво- 
јинских и других стварних права, 
које им припадају као и свим дру- 
гим грађанима.

У конкр. случају, међутим, не ра- 
ди се о ванбрачном односу од по- 
четка до краја. Станке су живеле у 
ванбрачном односу 15 година, па су 
ступиле у брак и у браку живеле 
даљих 25 година, па би неправилно 
било њихове имовинскоправне од- 
носе из времена трајаш а ванбрачне 
заједнице посматрати изоловано и 
просуђивати по принципима који се 
односе на ванбрачне заједнице a не- 
зависно од чињенице да су они по- 
сле 25 година живели у законитом 
браку, — већ је у конкр. условима 
правично и оправдано цело трајање 
њихове заједнице и ванбрачне и 
брачне просуђивати у целини и оно- 
ме што су они за све го време за- 
једничким радом стекли признати 
правни значај заједничке имовине 
по Закону о имовинским односима 
брачних другова.
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На седници утгравног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 20 априла 1960 гадине донесена су следећа решења;

1. Сазваиа је годишша скупштина А К у АПВ за недељу 
15 мај 1960 у Зрењаиину, с тим да се у броју 5 „Гласника” об- 
јављ ује посебан иозив.

2. Узет је на знање извештај претоедника, секретара, бла- 
гајника и рефереита о м д у  Коморе.

3. Ретењ ем  'бр. 125,1960 брисан je из именика адвоката 
АК у АПВ са дасвам 25 март 1960 године др Арадски Иван, ад- 
вокат из Сомбора, услед пензионисаша, a  за ггреузиматеља се 
ј(здређује др Пал Александар, адв. из Сом!бора, с тим да др 
Арадски Иван задржава чланство у Фонду посмртнине.

4. Узет је ка знање трсшесечни извеигтј секретара о раду 
и стању KoiMope.

5. Решавано Je о молбапуга за упис у  именик адвоката.
6. На основу чл. 65—67, 93 т. 4 ЗОА и чл. 6 т. 1— 2 и 9 

Статута АК у  АПВ решењем 6р. 160/960 уписан је у  именик 
адв. приправника А К у  АПВ Драгин Урош на адв. припр. ве- 
‘ж!би код Мијајев Луке, адвоката у Ковину, и  то са даноЈМ 20 
априла 1960 године.

7. Решењем бр. 159/60, a на основу чл. 93 т. 8 т. чл. 4 ЗОА 
и чл. 8 Уредбе о на1инади за рад адвоната, те чл. 33 Статута АК 
у АПВ евидентира се уговор о пружгању правне памоћи ко- 
1и је cia НОО Чалтавир склолио 7 марта 1960 године Емих Иван, 
адвокат из Чантавира.

8. На основу чл. 93 т. 8 и чл. 47 ст. 2 ЗОА и чл. 8 Уредбе 
о накнади за ш д  адвоката, те чл. 33 Статута АК у АПВ, a  ре- 
шењем бр. 157/1960 евидентира се уговор о пруж ањ у правне 
помоћи који је  1 фебруара 1960 године склотгио адвокат Марков 
Јован из Суботице, са Пољ. добром ,,Нова Бразда” из Ђурђина.

9. Решењем бр. 142/1960, a  на основу чл. 93. т. 8 у  вези чл. 
130 и 18 ЗОА одобрава се продужеше обавезе полага;ња адв. 
испита Сижић Милораду, адв. приправнику из Суботице и то 
до 11 новембра 1960 гадине.

10. Решењем 5р. 153/1960, a  на основу чл. 93. т. 8, чл. 130 
и 18 ЗОА одобрава се продужење обавезе полаган>а адв. испита 
Васић Ромулусу, адв. приир. из Беле Цркве до 11 м аја 1961 
године.

Адвокатска Комора у АПВ

Обавештења у вези са скупштином Коморе

Скугаптина је  заказана з а  недељу 15 м аја 1960 у Зрењани- 
ну. Скупштина ће се одржати у свечаној сали Народног одбора 
огаптине — Зрењанин, a  почетак је  у 8.30, с тим да ће се скуп- 
штина одржати у 9.30 часова без обзира на број присутних.

И з  седн и ц е управног одбора А К  у  А П В
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Радви ојцбор адвоката и адв. гфипрагвника из Зрењшшна 
приређује у  суботу 14 маја 1960 у  20 часова другарско вече, 
на које позива све адвокате и адв. пршгравнике, те чланове 
њихових породица.

После скупштине у 13 часова биће заједнички ручак у са- 
ли хотела „Војводина”.

Лица која ж еле да им се задрже ггреноћишта треба најка- 
сније до 9 Miaja 1960 године о томе да обавесте Вадн. одбор — 
Зрењанин, a  на адресу адвоката Стојана Михајловића, Зрења- 
нин, Савезнмчка улица 2/а (телефон 21—52, али само између 
17 и 21 часа). Радни одбор располаже са око 50 леж аја  у  хо- 
телу „Војводина” и око 30 леж аја у  Ечки. Пријаве за  хотел 
тр>еба директно! упутити на горњу адресу, a не преко Коморе.

За  супруге адвоката који  ће  суделовати на скупштини оси- 
гуран је  оооебан протрам: за  15 мај 1960 пре подне и то излет 
аутобусом у  Бан>у Русанду.

Лица која ж еле да им се задрж и преноћиште, да се при- 
јаве за  заједнички ручак, као и да пријаве супруге за  излет у 
Бањ у Русанду, нека све то пријаве на адресу друга Стојана 
Михајловића најкасније до 9 маја 1960. Они који пријаву не 
поднесу, неће моћу рачуЕЈати на то да ће им се обезбедити пре- 
ноћзшгге.

Комора је  свима Радншт одборима послала и посебан цир- 
кулар у  вези са скуппгшном.

Адвокатсхса комора у АПВ 

Из кнвиговодства Коморе
Извештавају се адвокати да је 13 агтрила 1960 године умро 

у  Оџацима др. Јосип Мамужић, пенз. адвокат, па се позивају 
да тек. рачун Адвсжатске коморе у  АПВ бр. 151-73-3-10002 
уплате доиринос у  износу од 400 дииара.

Уједно ое позивају сви адвокати, који још нису измиршги 
све обавезе према Комори да то одмах учине.

Ејвиговодство Коморе

Из уредништва „ГЛАСНИ.КА”
Молимо све наш е претплатнике да нам на тек. рачун Адво- 

ватска комора у  АПВ 151-73-3-10002 уплате претплату за  1960 
ко ја  износи 800 динара годишње.

МолЈшо наш е сараднике да своје радове шаљу писане на 
писаћој машини, н а  једној еграни, увек са проредом.

Уредншптво „Гласника”

„Г Л A С Н И К “ излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује Сдбор. / Одговорни Уредник; Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 /  Текући рачун код Комун. 
банке број 151-73-3 10002 / Штампарија „Будућиост“ погон „Змај“ Нови Сад
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