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М. Мшкћ Утицај заједнице између оца и си- 
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обавезује нижи суд у конкрегном 
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К. X „Гласник" у 1960. годшш;
Из судске праксе;
Службена саопштења.
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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 X Нови Сад, јануар 1961 Број 1

УТИЦАЈ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗМЕЂУ ОЦА И СИНА НА 
ИЗДРЖАВАЊЕ ВАНБРАЧНОГ ДЕТЕТА

Нису ретки случајеви у пракси да се покрећу спорови за 
издржавање брачног или ванбрачног детета и да се у тим спо- 
ровима тужба управља протЈдв оца и деде детета ако отац детета 
живи у заједници са својим оцем и ради на његовсм имању.

Као што је познато на нашем селу̂  родитељи у већини слу- 
чајева поклањају један део своје имовине својој деци још за 
ж;ивота и то нарочито синовима који тада заонивају своје посеб- 
но домаћинство и којима ова имовина, коју су добили од оца, 
служи као материјална основа за њихову самосталну привредну 
делатност. Под утицајем зассталих задружних схваташа синови 
и родитељи ову појаву називају деобсж иако се у тим случаје- 
вима уствари ради о обичном класичном поклону. Међутим, има 
случајева када родитељи „не одељ ују“ своје пунолетне синсве, 
него са шима живе у заједници. Син у оваквим случајевима нема 
посебне имовине. Он ради на имању свог оца, приходи се не де- 
ле, трпеза је заједничка a домаћинством утгравља отац. У оквиру 
овакве заједнице синови заснивају и своју породицу која тада 
постаје само део ове шире и хетерогене породице.

Када синови живе у заједници са својим оцем могућа је по- 
јава две врсте спорова у погледу издржавања њихове деце. При- 
рода ових спорова зависи од тога да ли издржавање тражи брач- 
но или ванбрачно дете.

Када се ради о брачној деци интергси детета не могу сстати 
незаштићени. Члан 32 став 2 Основног закона о  односима роди- 
тел>а и деце предвиђа да ако један од родител>а нема имовине 
из које би давао средства за издржавање детета a задовол>авање 
потреба детета у погледу издржавања не може пружити ни дру- 
ги родитељ, јер не располаже потребним материјалним средст- 
вима, онда обавеза издржавања брачне деце прелази ка остале 
сроднике у ггравој ycxoviproj и нисходној линији с тим што се 
ред њихсувих обавеза одређује према 1>еду њиховог позивања на 
наслеђе. (чл. 33 ст. 1) Тахо ако син, ко]и живи заједно са својим 
оцем нема посебне имовине онда суд може, гтрема одредбама



наведеног законског прописа, да обавеже његовог оца на издр- 
жавање свог брачног згнука.

Али, укО'Лико се ради о ванбр1ачној деци ситуација се из 
основа Meita. По одредбама чл. 32 став 2 Основног закона о одно- 
сима родитеља и деце обавеза издржавања ванбрачне деце 
лежи искључиво на њиховим родитељима. Остали сродници 
нису дужни да издржавају свог ванбрачког сродника. Овак- 
во решење, које је у овом законском пропису прихваћено, 
не би скретало пажњу на себе да родитељи ванбрачшгог детета 
увек располажу потребким материјалним средствима за издр- 
жавање свог детета. Али, када то није случај онда наизалимо 
на теигкоће. Син, који живи заједно са својим оцем, нема 
потребне имовине из које би давао издржаваше за своје 
ванбрачно дете a његов отац није дужјан да издржава ван- 
брачно дете свога сина иако располаже потребним материјалним 
средствима. С друге стране син ради на очевојм имању, привре- 
ђује за оца, увећава његову римовину a из тог свог рада не извла- 
чи за себе зараду у новцу или посебна примања у натури, јер 
живи у заједници са својим оцем, који као власник управл>а стег 
ченим ириходима. На овај начин дете остаје без потребних сред- 
става за издржавање.

Да би се уклонила ова неадржива појава и остварила заш- 
тита интереса малолетне деце напш судови, a нарочито правни- 
ци који су ову проблематику разматрали у нашим стручним ча- 
сописима, заузимали су становиште да би ванбрачни деда у овом 
случају био дужан да издржава свот ванбрачно1Г унука. За то 
своје становиште иружали су и од{>еђену аргументацију.

Овај чланак има за циљ да укратко изложи та схваташа 
наше судске гграксе и правне теорије, да учшта неколико приме- 
даба на та схватања и да изнесе мишл.ење које сам аутор засту- 
па за решење ове проблематике.

По схватању Петра Митића‘) деда је дужан да издржава свог 
ванбрачног унзгка. Ова његова обавеза проистиче из чињенице 
да се он неосновано обогатио на рачун свог сина, који са шим 
живи у заједншџ!, и на тај начин га липшо средстава из којих 
би он давао издржавање свом ванбрачном детету. Због тога је 
деда солидарно обавезан са оцем ванбрачног детега да издржава 
свог ванбрачног унука.

Тако Петар Митић пише:
„Деда је слидарно одговоран са оцем детета за висину до- 

прршоса који потиче од уложеног рада, a који се може новчано 
да изрази. Ако се не би усвојило ово становиште онда би се до- 
шло до једне аморалне ситуације да се деда неправично богати 
радом детињег оца на штету самог малолетног детета“ -)



Схватање Петра Митића да се деда, у овом случају, неосно- 
вано обогатио на рачун свог сина, по мом мишљењу, је тешко 
прихватљиво.

Да би се неко лице неосновано обогатило на рачун друтот 
лица потребно је да је оно примило од тог лица извесну имовину 
без правног основа. РавнодЈшшо је да ли тај основ није постојао 
од самог почетка, као разлог који оправдава* ову трансакцију 
имовине, или се тај основ није остварио, ма да се то веровало, 
или је тај основ касније отпао, иако се то није очекивало. У 
свим овим случајевима то се лице обогатило без правног основа 
на рачун друтог лица које је  због тога овлашћено да тражи по- 
враћај онога што је  дало без правног основа.

Међутим, да ли се у овом случају отац, односно деда ван- 
брачног детета, обогатио без правног основа на рачун свог сина?

Када се пође од тога да је  син обично сагласан да се отац 
користи приходима које је  он створио, јер са њим живи у зајед- 
ници, онда се у таквом односу између оца и сина обично крије 
одређен ггравни основ (уговор о поклону, утовор о раду или делу 
без накнаде или са накнадом испод стварне вредности и т. сл.). 
Према томе отац, односно деда ванбрачног детета, не богати се 
без правног основа на рачун свог сина. Он се истина богати алп 
за то његово богаћење постоји одређен правни основ. Отуда схва- 
тање Петра Мрггића да се отац неосновано обогатио на рачун свог 
сина, бар по мом мгапље'њу, не може бити прихваћено.

Посебну пажњу привлачи поставка Петрка Митића „да се де- 
да неправ11чно богати радом детњ ег оца на штету самот мало- 
летног детета“. Посматрано изван установе неоснованог обога- 
ћења, смисао ове поставке може се схватити. Али, ако се ta по- 
ставка оцењује из аспекта саме установе неоснованог обогаћења, 
a на чему инсистира Петар Митић, онда је њен смисао тешко 
разумл.ив.

Облигационо правни однос, који настаје из неоснованог обо- 
гаћења, је  релатртан однос и он се не може протезати на трећа 
лица. По схватању Петра Митића деда ванбрачног детета се не- 
основано обогатио на рачун свог сина и из тог њиховог облига- 
ционо правног односа као опггећени се јавља његов унук. Из 
овога произлази да је унук овлашћен на лод1СЈање тужбе због 
неоснованог обогаћења његовог деде на рачун његовог оца који је 
по закону дужан да га издржава. Међутим, унук у овом случају 
није у правном односу са својим дедом који се неосновано богати 
на рачун свог сина. За њега је  тај однос између његовог оца и 
деде однос трећих лица. Због тога се основано намеће питање 
одакле би унук извео своје право ка тужбу када није у облига- 
ционом односу са својим дедом. Одговор на ово питање, бар по 
мом мишљењу, не може се дати са становишта аргументације на 
којој инсистира Петар Mimđi. Отуда и та чињеница, у извесној 
мери, илуструје неприхватљивост концепције коју он заступа.

Исто тако не може се прихватити и схватање Петра Митића 
да је деда дужан да солидарно са својим сином, који живи са њим 
у заједници, издржава свог ванбрачног унука. Да би деда био



дужан да даје издржавање за свот ванбрачног унука потребно 
је да је он на то обавезан законом. Међутам, као што смо ввдели. 
деда није дужан да издржава свог ванбрачног унука. Осим тога 
солидарна обавеза се не претпоставља. Она се мора заснивати 
или на уговору или на закону. A Основни закон о одкосима ро- 
дитеља и деце не предвиђа солквдарну о1бавезу деде и оца за из- 
државаше унука, односно сина. Огуда је  и ово схватање Петра 
Митића у супротности са одредбама закона, те Je као такво не- 
прихватљив 0.

II
По схватању Др. БогдашЈа Малића®) и Др. Во!Јислав.а Бакића )̂ 

деда је дужан да издржава свог ванбрачног унука као обичан 
јемац. Псопто отац присваја вредност рада свога сина тако да 
његов син није у  стању да издржава своје ванбрачно дете, то 
деда по природи ствари јемчи за 01бавезу издржаеањја 'Свог сина 
д(ж ое код њега валази вредност уложеног рада његовог сина. 
Отуда је деда супсидијарно обавезан да издржава свог ванбрач- 
ног унука.

Тако Др. Богдан Матић пише:
„Држимо да је вшпе у природи ствари да обавеза ванбрачнот 

деде има прирк)ду обавезе обичног јемца. Природни отац, који је 
иначе без иметка, улагањем целог свог рада или претежног дела 
истог у домаћинству својих родитеља постаје у  самој ствари ма- 
теријално неспособан за издржавање свог ван5р>ачног детета. По- 
што рад и плодови рада, који природан отац улаже у домаћхет- 
ство својих родитељ>а остају у домаћинству истих, побол>шава- 
јући и повећавајући њихову имовину, то је  у логици сгвари да 
ванбрачни деда јемчи за издржавање ванбрачног детета свога 
сика све дотле догод вишак вредносп-i уложеног рада његовог 
сина остаје у његовој имовини. И баш због поменутог економског 
момента правна пррфода обавезе ванбрачног деде за издржавање 
ванбрачног детета свога сина је  обавеза обичног јемца, али не 
солидарна већ супсидијарна".®

Др. Бојислав Бакић сматра да деда јемчи за обавезу издржа- 
B aiaa  свога сина, коју овај има према свом ванбрачном детету, 
јер се деда, присвајајућу вредност рада свога сина, неосновано 
богати на његов рачун. АнализирајуДи ранију праксу судова на 
територији АП Бојводине, по којој се деда у овом случају нео- 
сновано богати на рачун свога сина, па је  стога дужан да издр- 
жава свог ванбрачног унука, Др. Бојислав Бакић пише;

„Сматрамо да је судска пракса каква је била на територији 
АП Војводине углавном правилна. Нема разлога да се у  оваквим 
случајевима не поступа и на целој територији ФНРЈ, с обзиром 
на правила облигационог права. Уклањајући експлоатацију na
me право заузима чврст став и према неправичном обогаћењу. 
Користећи се радом свова сина деда ванбрачног детета се сбога- 
ћује на његов рачун. Право је ванбрачног оца да то онемогући. 
Али је истовремено и право ванбрачног детета да га огац издр-



жава. Ако сам ванбрачни отац не шпгги своје право из било ко- 
јих разлога, његово дете није дужно да због тога трпи. Кори- 
стећи рад свога сина, оца ванбрачног детета, повећава се имови- 
на деде ванбрачног детета. Логично је да због тога деда јемчи за 
обавезе које имз. његов син ггрема свом ванбрачном детету. Оба- 
веза ванбрачног деде је обавеза обичног јемца. Дед, односно ро- 
дитељи ванбрачног детета били су супсидијарно обавезни да дају 
износе издржаван>а које је  дужан да даје н>ихов син, отац ван- 
брачног детета. Ово исто важи и за родител>а ванбрачне MaiKe.”"

Ова схватања заступа и Врховни суд АПВојводине у својој 
одлуци Гж. 353/53 од 28 маја 1953 године.

Оба ова аутора сматрају да је логично {Бакић), односно да 
лежи у логици ствари (Матић) да деда јемчи за обавезу издржа- 
вања свога сина ггрема њетовом ванбрачног унуку, iep се деда 
неосновано богати на рачун свога сина (Бакић), односно јер рад 
и плодови рада које син улаже у  домаћинство својих родител>а 
остају у њиховом домаћинству a син зато не добија одговарајућу 
накнаду (Матић). Међутим, мени се чини да ови разлози, које 
аутори наводе да би указали на логичност својих закључака, не 
Ч1ШИ њихов закључак логичним-

Јемство не настаје због тога што се неко неосновано обога- 
тио на рачун другог, односно зато што неко својим радом увећа- 
ва нечију имовину, a зато не тражи одговарајућу накнаду. Ако 
се неко обогатио без правног основа на рачун другог он је ду- 
жан да примл>ено без основа врати лицу на чији се рачун обо- 
гатио. Међутим, тешко је схватити како ова обавеза да се врати 
прЈ1мл>ено без основа сада добија један нови квалитет тако да 
прераста у обавезу јемства лицу које се налази изван облита- 
ционо правног односа и које није у правном односу са лицем које 
му јемчи за обавезу дужника алиментације. Ова трансформација 
једне правне установе у дпугу, која је извршена готово спонтано, 
захтева више објашњења него што су то аутори пружили да би 
се ова трансформација могла да схвати. Стога ми се чини да њи- 
хово схватање није логично ако овај израз схватимо као синониз! 
за уверл>иво јер су вероватно ayropii овај израз у том смислу 
употребили.

Овом схватању може се и ово замерити. Према учењу док- 
трине и схватању законодавства обавеза јемства настаје на два 
начина: утовором или на основу самог закона. Јемство настаје 
уговором када јемац постигне сагласност са повериоцем да ће 
исплатити дут главног дужника ако овај то не учини. Међутим, 
да ли у овом случају постоји уговор између јемиа и повериоца 
издржавања самзгм тим што се деда ванбрачног детета неосновано 
обогатио на рачун свога сина? Чини ми се да се из овакве прет- 
поставке тешко може извести позитиван одговор.



Обавеза јемства може настати и непосредно из закана. To је 
недавно био сл.учај и у нашем гграву када је држава јемчила за 
штету коју учине трађанима служјбеници својим незахонитим и 
неправилним вршешем службе (ранији Закон о државним служ- 
беницима, чл. 41). Међутим, да ли Основни закон о односима ро- 
дитеља и деце или неки други закон одређује да деда јекчи за 
обавезу издржавања коју има шегов син према свом занбрачном 
детету? Таквог прописа у нашем праву нема.

Истов1>емено обавеза јемства се не пр>етпоставља. Она мора 
бити законом одређена или уговором предвиђена. Ако то не би 
био случај онда би нас претпо1Ставка о јемству могла далеко од- 
вести. Практично ми би могли у оваквим: случајевима у свако^! 
лицу наћи јемца и натерати га на извршеше обавезе главног ду- 
жника ако овај своју обавезу не изврши.

С тога ми се чрши да је ово схваташе, заједно са концепци- 
јом о супсидијарној одговорности деде за издржавање свог ван- 
брачног унука, неприхватљиво за наше право.

III
У својој одлуци — ГЖ. — 1421/57 од 26. VI. 1957 године Ок- 

ружни суд у Ншлу заузео је становиште да деда, у  овом случају, 
кије дужан да издржава свог ванбрачног унука. ЈБему се само 
може наложити да преда детету вредност ггрихода које је  његов 
син створио радећи на његововд имању и то у висинп која одго- 
вара потребама детета

Тако Окружни суд каже:
„Обавеза деде ванбрачног детета састоји се у томе што би 

пресуда према њему уствари била н a л о г (подвукао ММ) исто- 
ме да зараду његовог сина, a оца ванбрачног детета, коју овај 
има радећи у Јвеговом домаћинству, иоплаћује његовом ванбрач- 
ном унуку, ОДНО.СНО тужиоцу”.

Окружни суд у Нишу, у овој својој одлуци полази од пра- 
вилне поставке да деда није дужан да издржава свог ванбрачног 
унука. За жаљење је само што се из ове одлуке не види која је 
правна природа овог налога упућеног деди вадбрачног детета да 
преда детету дво имовине шеговог оца који се налази код њега 
a ради задовољења потребе детета у његовом шдржавању.

Па ипак из ове одлуке Окружног суда, иако је донета без 
правног образложеша, налгећу се неколико шиташа. Тако, irpe 
свега намеће се тгитање да ли се одлуком суда може издавати 
неком лицу налог да имовину која се налази код њега по одре- 
ђеном правном основу и која више није имовина другог лица већ 
његова сопствена, преда трећем лицу. Je ли то одлучивање у 
меритуму којим се деда лишава једног дела своје имовзше или 
та одлука о налогу деди представља једну споредну, посреднич- 
ку радњу која се не може принудгош путем захтевати. Ако је
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ова друга претпоставка тачна онда је схваташе Окружног суда 
погрешно, јер судови не доносе одлуке које имају информатив- 
ван Ј-ши факултативно директиван карактер. Ако опет то није 
случај и ако одлука о налогу представл>а радњу коу је  деда ду- 
жан да изврши, онда се поставл>а питање на основу ког прописа 
се деда може абавезати на овакву чинидбу.

Дал>а питан>а која се постављају су у следећем: Какав је 
процесни положај деде ванбрачног детета. Ако је он туженик за- 
једно са шеговим сином у каквом је правном односу деда према 
свом ванбрачно.г унуку. Да ли се једна пресуда може односити 
на два туженика од кога би се за једнот констатовала његова за- 
конска дужност издржавања a доугом наложило само практично 
извршење обавезе издржавања првог дужника. Да ли се било 
која обавеза, па и обавеза издржавања, може овако поделити из- 
међу два лица од којих је прво лице у правном односу са тужио- 
цем a друто лице није ниукаквом правном односу са подносио- 
цем тужбе и коме ггресуда налаже голу чинидбу без одређене 
правне мотивације. И најзад да ли се може некоме нешто нало- 
жити a да се претходно не констатује из ког правног односа про- 
истиче ова његова обавеза на одређену чинидбу.

Како се на ова питања посматрано са становишта Окружног 
суда не могу дати одговори који би били позитавно оцењени, то 
сам мишљења да је ово схватање Окружног суда у Нишу не- 
прихватљиво-

IV
У часопису Гласник адвокатске коморе АП Војводине бр. 10 

из 1958 године на страни 31 приказана је одлука Врховног суда 
АП Војводине Гж. 270/58, a кота се односи на ову проблематику. 
Приказ те одлуке гласи:

„Првостепени суд је утврдио да је тужвник А. природни 
отац малодобног Б. рк>ђеног из ванбрачнот односа, те је сбавезао 
туженика А. на плаћање доприноса за издржавање, али је об- 
везао и тужеиика. В. оца туженика А. на исто плаћање с обзи- 
рслт да туженик А. живи у заједници са тужеником В.

Тзгжентши су поднели жалбу. Жалба тз^женика В. је основа- 
на iia је  првостпена пресуда преиначена и захтев тужиље за 
плаћање издржава1ва према тужеиику В. као неоснован одбијен, 
a из разлога:

Према пропису чл. 32 ст. 1 ОЗОРД-а родител>и су дужни да 
издржавају своју деиу, a према чл. 33 став 2 истог закона ако 
сбавеза издржавања пада на више лица заједно, она се дели ме- 
ђу њима према њиховим могућнсстима.

У конкретном случају тужитељииа је тврдила да је туже- 
ник А. природни отац малодобнст Б. Према томе, према наводи- 
лш тужбе обавеза издржаваша теретила би у сжислу поменутог 
прописа само родител>е малодобрног Б.

Услед тога законска ооавеза издржавања малодобног Б. не 
терети туженог В. a нема таквог прописа према коме би туженик
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В. требао да издржава малодобног Б. само зато што је туженик 
А. наводно живео у заједници домаћинства са својим оцем ту- 
жеником В, и у газдинству потоњег привређивао” .

Као што се из ове одлуке може видети Врховни судА П В ој- 
водине изменио је своје раније схватање о супсидијарној одго- 
ворности деде за издржавање свог ванбрачног унука. Сада Вр- 
ховни суд АП Војводине, obom својом одлуком, .стоји на стано- 
вишту да деда није дужан да издржава свог ванбрачног унука. 
Та обавеза издржавања у смислу чл. 32 ст. 2 Основног закона о 
односима родител>а и деце терети искључиво родител.е ванбрач- 
ног детета.

Из ове одлуке се не види да ли је отац ванбрачног детета, 
који живи и ради на имању свога оца, имао имовине из које би 
се дете могло издржавати, или је сав принос од његовог рада 
присвајао његов отац. Судећи по свему ова друта претпоставка 
је вероватнија. Значи ако у  овом случају мајка није тпугала ср>ед- 
става за издржавање свог ванбрачког детета, ако отац ванбрач- 
ног детета, који живи у заједници са својим оцем и ради на ње- 
говом имању, није имао имовине, ванбрачно дете је  оставл>ено 
без средстава за издржавање.

Чини ми се да Je Врховни суд АП Војводине, који иначе ни- 
је везан правним основом тужбеног захтева, могао да донесе у 
овом случају друкчију одлуку. Тр>ебало је имати мало више caie- 
лости и инвенције па, не полазећи од погрепших концепција, 
које свакако не треба прихватити, пркжаћи у овом случају ре- 
шење које ће бити у складу са захтевима закона и потреба;ма 
детета. Због тога овај пасиван став Врховног суда према тешкој 
и неизвесној судбини детета и напуштање старих концепгсија без 
изналажења нових, више штети него што користи интересима 
малолетне деце. Ако раиије схватање није било у  складу са 
принципима једног логичног правног резоновања и одредбама 
закона, бар је билз хуман и у складу са заштитом интереса ма- 
лолетне деце у нашем праву.

Зато ово схватање Врховног суда АП Војводине тешко дтоже 
бити прихваћено, јер ову проблематику оставл>а нерешеном и 
отвсреном и то на један начин који озбиљно штети интересима 
малолетне деце и који је у супротности са начелом да су деца 
под заштитом закона.

И на крају изкећу своје мишљење:
Према одредби чл. 32 ст. 2 Основног закона о односима роди- 

теља и деце, која је у својој стилизацији јасна, деда није дужан 
да издржава свог ванбрачног унука. To је претпоставка са којом 
се у разматрању овог проблема мора рачунати. Отуда свака кон- 
цепција, која има за цил> да деду учини обавезним на издржава-

8



ње свог ванбрачног унука, пркугивречи одредбама вакона. Сасвим 
је свеједно да ли ова концепција има за своју •правну основу 
конструкцију о неоснованом обогаћењу и солидарној одговорно- 
сти или 0 јемству и супсидијарној одговорности. Према томе, 
сва разматрања из ове проблематике морају почивати на осно- 
вама 'које правшга Ооновног закоиа о односима родитеља и деца 
одређују у погледу издржавања ванбрачне деце. To практично 
значи да се наша разматраша морају засхнивати н законској 
претпоставци о искључивој обавези оца, који живи у заједници 
са свајим родител>има, да издржава своје ванбрачно дете.

Наравно да се сада поставља питање: како обавезати оца на 
издржавање свог ванбрачног детета када он нема имовине и када 
приходе од свога рада, из којих 5и могао давати издржавање де- 
тету, даје свом оцу са којим живи у заједници и који са тим 
приходима као власник слободно располаже?

Чини ми се да се на ово питање може дати одговор који не 
би био у  супротности са одредбама закона.

Када отац ванбрачног детета ради на имању својих родите- 
ља и живи са шима у заједници родитељи постају. власници 
приноса који се стварају радом сина a за узврат не дају сину од- 
говарајућу накнаду. Овакав однос између родитеља и њиховог 
сина, посматран са становишта права, представља једну врсту 
доброчиног правног посла (уговор о поклону; уговор о делу или 
раду без накнаде или потпуне накнаде-мешовити правни посао).

Овакав однос између ро|Дитеља и шиховог сина не би био 
предмет наше посебне пажње, као што то није случај приликом 
склапања многих других добрк>чиних правних послова, да син 
располаже имовином из које би давао издржавање за своје ван- 
брачно дете. Када то није случај онда нам интереси детета нала- 
жу да не посматрамо незаинтересовано овај однос између оца де- 
тета и његових родитеља.

Већ на први поглед није тешко утврдити да отац ванбрачног 
детета отЈфује своју имовину из које би се могло издржавати н>е- 
гово ванбрачно дете и на тај начин лишава себе средстава за из- 
државање детета. Н>ему је познато да је дужан да издржава сво- 
је ванбрачно дете и да зато цма средстава. Међутим, он се путем 
доброчиног правног посла лшпава својих материјалних средста- 
ва и на тај начин сставља дете без средстава за издржавање. 
Овакав поступак оца не може се друкчије схватити док као ње- 
гова намера да изигра права свог ванбрачног детета. Притом ни- 
су од значаја мотиви који ra на то руковзде.

Наводећи ове чињенице пред нама се открива добро познати 
случај када дужник отуђује бесплатно или у бесцење своју имо- 
ви«у или се одрргче својих права према свом дужнику a у циљу 
да изигра свог повериоца. У Оваквим случајевима као што је 
познато, право не оставља повериоца беспомоћнот већ му пружа 
одговарајућа средства за заштиту својих утврђених или призва- 
тих интереса. Поверилац је у овом случају овлашћен да, према 
правним правилима Закона о по&тјању правних дела изван сте- 
чаја, овај правни посао, закл^учен између његовог дужника и



трећег јшца, учини према шему без правног дејства. Противник 
побијања, a који је  у овом случају ово rpelie лице и који прима 
пЈгтем дрброчиног правног посла део или целу имовину дужни- 
ка, дужан је да повериоцу, одаосно тражиоцу побијања, преда 
примљени део ипдавине ради шеговот намирења. Ако су против- 
ник побијања и дужник у блиском сродству поверилац, однјосно 
тражилац побијања није обавезан да доказује HaiMepy дужника 
да га оштети. Та се камера прет!поставл>а7

Ова правна иравила, по мом мишљењу, нису у супроттаости 
са члаио1м 4 ЗаКона о  неважности и тд. и наши их судјоври при- 
мењују.

Када 0'ва правила из Закона о побијању пранних дела изван 
стечаја прЈ-ииенимо на случај који разматрамо онда је  ванбрачно 
дете пове1рш1а1Ц из законске дужности оца да га издржава/, отац 
је дужшпс који беоплатним раслолаган>вм са вредношћу свога 
рада иде затрш да своје дете као повериоца оштети, a деда је 
треће лице "које зна за дужност његовог сина да издржава своје 
дете a штак присваја вредност рада свога сина путем доброч11Н1ог 
правног пссла. Према томе, ванбрачно дете је у овом случају 
овлашћено да подигне тужбу за побијање против свог деде, који 
се у том спору третира као противник побијања, да би спречио 
полушај 'свог закоиског дужника да га оштети. На овај начин 
дете би дошло до средстава за своје издржавање, које је ство- 
рио шегов отац a до којих би иначе он нормално дошао да његов 
отац, не отуђујући та средства бесплатним правним послом, није 
хтео да га оштвто. Мислим да ово схватањје не би биЈш у суп- 
ротности са одредбама Основног закона о односима родител>а и 
деце. Истовремено ово би схватање било у скла,1̂ у са начелом за- 
штите интереса малолетн|е деце у кашем праву.

Према томе, када отац ванбрачног детета живи у заједници 
са својим родитељима, ради на њиховом имању и CTBapia прихо- 
де које они гарисвајају са њешвом сагласнопЉу, он ће бити ду- 
жан да издржава своје дете. Износ издржавања одр^едиће се пре- 
ма потребама детета и вредности прихода које ј:е остварио својим 
радом преко износа који је употребљен за његово издржаванЈе. 
На овај начин право ванбрачног детета на издржавање од свог 
оца, у овим случајевима, било би saiirriHfeeHo.

У овом чланку било је  |речи о дужности оца да издржава 
своје вадбрачно дете, јер ое ти случајеви обргчно јавл>а!ју у прак- 
си. Међутим, то не значи да се овај чланак ие односи на обавезу 
мајке да издржава своје ванбрачно деге аио живи у заједници 
са својим родитељрима и ради на њиховом имању. И у њеном слу- 
чају треба тгрименити ове исте ттринципе.

Михаило Митић
1. Види; О издржавању малолетне деце, Правии живот бр. 3 из 1953 

године страна 15— 17.
2. Исти чланак, страна 17.
3. Види; Одговорност деде по оцу за издржавање малодобне брачне 

и ванбрачне деце, Правни живот бр. 6—7 из 1953 године, ст'рана 17—21.

1 0



4. Види: Издржавање ванбрачне деце, Архив за правне и друштвене 
науке бр. 3 из 1955 године стр. 234—245.

5 Исти чланак, страна 20.
6. Исти чланак, страна 244.
7. Види: Мих. П. Јавановић, Законска заштита поверилаца да не 

буду оштећени отуђењем дужникова иман>а, Архив из 1906 године; Жи- 
војин Перић, Грађанско право — Београд 1927 г.; Др. Драгољуб Аранђе- 
ловић, Основи облигационог права, општи део, Београд 1929 г.; Богдан 
Ђуки^ преображајна права и паулијанско право побијања, Београд 1935 
г.; Др, Божидар Марковић, право побијања изван стечаја, Београд 1935 
г.; Др. Стеван Јакшић, облигационо право, општи део, Сарајево 1953 г.

ПРАВНИ ПОЈАМ СМЕТАЊА ПОСЕДА
i

Потреба да се фактагчка власт лица над стварима Kaio еко- 
номским вредностима правно заштити постојала је још и код 
старих народа (pe-cii. држава), али су  тај. правни проблем успели 
да реше тек римски иравници;, који су ггрви извели основни шо*- 
јам државине и затим остварили њену формално-правну зашти- 
ту у систему који је  тада био владајући.

Као што нам ј,е познато, код Старих Римл>ана била су регу- 
лисана и заштић.ена само она приватна (респ. грађанска) права 
за која су биле предвиђене посебне тужбе (actio), с обзиром да 
ее тада формално ираво није разликовало од материјалног, одно- 
сно ово се пој авлзивало увек кроз поступак да би се тек у  касни- 
јем развоју легалитета издвојшго из процесног. Стога су, у то 
време, извор приватног права биле једино тужбе (например ХП 
таблица), з ^ г  чега се мора сматрати да приватни односи за које, 
у случају сукоба или спора, нису биле предвЈфене тужбе, нису 
сматрани правним односима.

Пошто су, дакле, успели да изведу појам државнине, тојест 
поседа, римски правници су, ради заштите те фактичке власти 
лица над стварима, конструисали две туж:бе, и то: туж бу због 
сметања поседа (interdictarecuperandaepossessionis) и тужбу за по- 
враћај поседа (interdicta recuperandea possessionis). Ha тај начин, 
било је створено и успостављено тгрхаво на посед, које пре ових 
тужби правно није постојало.

Разутле се, да је  и пр>е увођен>а ових тужби у правни систем 
постојао известан регулатор поседсквних односа, али је свакако 
дотле те о.дносе морао салг и оопственим снагама да штити фак- 
тички држалац, тј. посесор, уз толеранцију или чак и уз колек- 
тивну припомоћ непосрдне околине (мотивисане оолидарношћу), 
али ако би лосед гатак био одузет или успешно узнемирен, гфо- 
тиву тога се није могла издејствовати интервенција државне 
власти.

Отуда смо мишл>ења, да је  тада и постало начело; vis vim 
repelere licet.
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Из Римксог inpiasa, појам државине и шена правна заигтта 
пренети су  у права многих средњевековних држава, a одатле у 
све капиталистичке државе, да би их коначно усвојрхле и све 
модерне државе, од ко1их је у дажавама социјалистичког типа 
ово право добило повећани значај, насупрот праву власништва.

Као што смо у  почетку споменули, посед ie правно зашти- 
ћени фактички однос лина према једној ствари шт  према јвд- 
ном гграву, тојест посебне соцшалне (респ. правне) норме зашти- 
ћују држ1аоца, тако да само он фактички мрже са истим да распо- 
лаже, тојест да их ековсагсгки ксристи те да га у томе нико не 
може узнемирити ниги искључити, осим на начин коти је пред- 
виђен у спецкјалном судском поступку.

Реч посед, која је код нас толико одомаћена да нам се чини 
као да је постала у  нашем језику, примљена је, као што знамо, 
из латинског језшса, у којем (као вербзгм) гласи: Possideo (possedi, 
possessum), a знсачи имати, имати у својој власти. Према томе, 
сама ова реч, како смо је овде објаснили, садржи у  себи основни 
појам који нам је овде тема.

Hauia, адекватна реч је државшга, те су отуда речи посед и 
државина синоними.

Правни појам поседа добићемо ако једноставно горњем појму 
додамо: да је та фактичка власт лица над стваризуи и правима 
заштићена одређеним ггравним нормама.

Правна заштита значи: да ће у случају сметања или узне- 
миравања државине, a на захтев посесора изражен тужбом, сле- 
довати судска интервенција у циљу да би се успоставило оно 
стање, које је постојало пре сметње односно узнемиравања.

По нашем схватању, посед је економоско коришћете извесне 
ствари или права, јер сматрамо дасвематеријалне вредности које 
добивамо од ствари или права служе задовол.ењу наших жи- 
вотних потреба, па и кад су оне намењене искључиво разоноди.

Стога ми поседника иденгификујемо са економским корисни- 
ком, јер сматрамо да овај термин у нашем савременом животу 
потпуно одговара и да се исти може такође и у правној анализи 
да користи добрк) и веома еластично.

У грађанско-правној теорији нашег предратног права, држа- 
вина је као посебан правни појам лостепено слабила под утица- 
јем развијених својинских односа и постоји вероватноћа, да би 
у  тадањем грађанском захону (de lege ferrenda) била веома огра- 
ничена или сведена на изузетну заштиту, ако се не би заснивала 
на својини.

Међутим, у  нашем послератном грађанском гграву, под ути- 
цајем нових, тојест с»цијалистичких односа, државина је  др- 
била лроширен значај насупрот праву својине, и повећану за- 
штиту, па је тако дошла до скоро пуног изражаја изрека рим- 
ских правника: Beati (sunt) possidentes, односно енглеска изрека, 
да је државина девет десетина права (Possession is nine thents of 
Law).
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Предмет дЈржавине (респ. поседа)могу бити све телесие и не- 
Т1елегне ств1ари (тј. права), која могу бити предмет економског 
коришћења или прамета.

Од државине или притежања ,треба разликовати придржај, 
тојест детенцију, имајући у виду да је разлика у томе што детен- 
тору недостаје воља да ствар држи као своју (елеменат држави- 
не), односно он jie такав фактички држалац који једну ствар или 
право лритежава у  туђе име, због чега му недостаје правни основ 
за сгицање државине (animus rem sibi habendi). Ho ,и детентор 
ужива поседовну заштиту према сваком трећем лицу, што значи 
да је не ужива само у  односу на лице у чије име или за чији ра- 
чун предметну ствар лридржава.

У нашем правном систему посед је заштићен одредба1ма чл. 
418— 425 Закона о ча.рничном поступку-ЗПП. У, члану 419 изри- 
чито је предвиђено: да тужба, којом се тражи заштита или по- 
враћај последњег стања поседа шти права (тужба због сметаи>а 
поседа), мора бити поднета у року од 30 дана, рачунајући од дана 
којег је тужилац сазнао за сметање и за учиниоца.

Према томе, a с обзирсм на чл. 421 ЗПП, по правилу је за- 
штићена државина било да је успоставл>ена самостално или да 
је изведена, посредна илј-1 непосредна, савесна или несавесна, 
законита или незаконита. Но, од тога се изузима манл>ива држа- 
вина, јер се ова не заштићује ако је њен правни држалац само- 
власно поврати: и то у  року од 30 дана односно у  року који је 
предвЈфен за подизање поседовне тужбе. Стога у оваквом слу- 
чају туженик може са успехом да истакне приговор манљиве др- 
жавине (exceptio viciose possessionis). По истом пропису, чзузетно 
се таквом туженику даје право на кстицање приговора да му је 
тужилац одузео пооед на недопуштен начин, тојест: силом, по- 
тајно или преваром (vi, clam, praecario), те да је зато био прину- 
ђен да сам ствар поврати у пређашње стање. Овом приговору има 
места: а) ахо туженик докаже да ra је тужилац на незаконит 
начин лишио поседа, с тим да овом приговору нема места у слу- 
чају ако је  тужилац и на незаконити начин тај посед одузео тре- 
ћем лицу, без обзира како је то треће лице било дсшло до по- 
седа; и б) ако туженик докаже да спорни је посед повратио у  року 
од 30 дана, откако је сазнао да му га је тужилац одузео (став 2 
чл. 421 ЗПП).

Међутим:, пскггавл>а се гогган>е: коме ћ.е се у  оваквом случају 
оставити спорни предмет, кад нам се чини да је свака парнична 
страна извршила сметање поседа? Да ли тужиоцу, који је  на 
спорној ствари 5ио самовласно успоставио свој посед, или туже- 
нику који је исту ствар такође самовласно повратио натраг, с об- 
зиром да је туженик увек онај код кога се у току спора та ствар 
фтсгички налази.

Поступак понајчешће спорни предмет оставл>а туженом, ако 
је он у вЈ>еме сметања miao право да тужбом тражи повраћај др- 
жавине коју је самовласно успоставио. Ово стога, што се сматра 
да овај ко̂ и: је овлашћен на подношење поседовне тужбе има 
право и на приговор манљивости у оваквом случају.

13



Иако је no чл. 421 ЗПП забрањено Јжсправљање о гграву на 
пссед, као и о правном основу стицаша, ипак се може само дели- 
мично да гсримени кад се ради о сметању поседа права. Овај се 
изузетак мора доггустити због caavre природе поседа лрава, будући 
да се без извођења доказа о праву ва посед не може ни да утврди 
постојање државине нити noiCTojaifce сметања. Тако, например, 
мора се извести као доказ уговор о коршпћењу стана у  случају 
спора због сметања или узне!мтфавања стаиарског права, јер се 
само тако може доказати посед това права, чиме се лоступак не 
мсра да одуговлачи. Али, није дозвољено ни у таквом случају 
испитивање на који је начин поседник станарског 'права дошао 
до таквог утовора или како је дошло до стицања каквог другог 
имовинског (респ. економског) права, док посед права који шти- 
ти чл. 419 ЗПП мора претходно да се  утврди да би се могло кон- 
статовати постојање сметње поседа спорног права.

Постојање паседа права, односно canvror лрава, утврђује се 
најчешће исправама, без обзира што те исправе у исто време по- 
казују и доказују правни оонов егицања. У таквсш: случају се 
заиста те исправе морају извести 'мао доиаз да би се утврдило 
постојање поседа права и активна легитимација тужиочева.

Основна карактеристика парница због сметања поседа је у 
томе, што се ока води caiMo у  траницама напред наведених спе- 
цијалних прописа и усто ,|е ограничена caiMO на утврђивање по- 
следњег сташа поседа и касталог сметаша или узнемиравања a 
окончава се решењем. Сва остала спорна питања 1искључена су 
од расггравл>ан>а и утврђивања, те оставл>ена на диспозицију 
парничним crpaHKaiMa да их оотварују у  редовном парничном по- 
ступку, где се не искључује могућност да победи она парнична 
странка која је изгубила спор због сметаша поседа.

Као што смо капред истакли, главна одлука у спору због 
сметања поседа доноси се у  форми решења. Разлог за свакву 
форму судске одлуке је у томе, што је она довољна за постизање 
цил>а овог правног института и ради тога да би се парничним 
странкама оставлла могућност вођен>а редовж>г државинског спо- 
ра о истој ствари, у којем се не може да истакне приговор res 
iudicata на основу тог решења, које није мериторна судска одлу- 
ка у материјално-правном смислу.

Наша судска пракса је  искључила р>евизију као тгравно сред- 
ство у  поступку због сметања лоседа, чему у прилог истргчемо 
решење Врховног суда АПВ Рев. бр. 31/57 од 27. ХП. 1957, год., 
које гласи: „Странха не може изјавити ревизију лротив друго- 
степеног решеша у ларници збот сметаша поседа.”

Дал>е истичемо, да је  у току поступка због сметања лоседа 
дозвољено доношеше решења којим суд одлучз’'је да евентуална 
жалба не задржава изврлгење. Према тојме, р>ешеше у овом по- 
стулку може постати изврппш наслов np>e него ли што лостане 
лравоснажно, ла и то сматрамо као један прилог више станови- 
шту: да је  то специјалан и брзи поступак, који треба да спречи
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насиље и настајање тешке или ненакнадиве штете која би могла 
да задеси тужиоца услед одлагања. Али, и у оваквом случају, 
суд је дужан да испита и брижљиво оцени коикрегау опорну си- 
туацкју, тојест: да ли постоји HenoqDe^ia опасност и могућност 
наступања потреба да се оила, којом је туж]еник извршиа сме- 
тање, {угклони као и онда кад тужилац има гфешну потребу за 
успостављањем хтређашњет стања ствари, што 6и било, наприм1ер, 
кад је силом тужени избачен из сгана на улицу или поткопава-* 
шем темеља тужиочеве куће, у циљу суседне новоградње, по- 
стоји orracHOCT |рушеша.

Што се Т11че извршења судских одлука донетих у спору због 
сметања поседа, постоји разлика само у таме што се захтев за 
дозволу извршењ-а мора да постави у року од 30 дана, рачунају- 
ћи од дана протека рока који је решењем остављен туженику 
да добровољно' изврши ггредмЕтну чинидбу. Ово стога, што се 
сматра да у случа^у лропуштан>а овог законскот рока не постоји 
тужиочев интерес да реализује своје државинско право или, гтак, 
да је спорни однос решен на који други качин између странака, 
те да за тужиоца нема више значаја. У противном, нема сумње, 
да би тужилац тражио извршење у одређеном року. Исти рок 
тече за извршење и у  случају кад је  суд одлучио да жалба не за- 
држава извршење, с тим да тада предвиђеии рок тече од дана 
пријема тог решења, a мотив!И су жгговетни као што су и они на- 
пред истакнути.

Најзад, пропуштањем париционог рока тужшБац губи ираво 
на повраћај ствари или права у постутгку због сметања поседа 
уоаппте, већ му за овим стоји на расположењу једино државин- 
ска тужба којом може да покрене редован спор и то у року који 
је предвиђен за застарелост гграгва.

Нема сумње, да тужилац овакву тужбу може и непосредно 
да поднесе, тојест не користећи се тужбом због сметања поседа, 
a у случајеврша кад је поднета тужба због сметаша поееда за- 
каснела, може је тужилац одржати, мишл.ен>а смо, гфеикачењем 
тужбеног захтева у наггред наведеном смислу.

Дал>е се у вези правног института сметака поседа поставља 
и питање, које би посебно било шггересантно за правнике прак- 
тичаре, a то је: како треба поступити у случају поновног смета- 
ња или узнемиравања истог поседа од стране истог туженика? 
Да ли тада треба подносити нову тугнцбу или се, пак, поновно 
сметаше може може да отклони на основу већ изреченог решења, 
a no правним правилима Изврпшог поступка?

Ово је питање веолта важно, јер у пракои нису ретки случа- 
јеви да туженик понови једном већ извршено сметаше поседа 
ради остварења своје већ испол>ене намер>е, која може бити мо- 
тивисана упорношћу или заблудом.

С обзиром да Зако« о парничном поступку не садржи изри- 
чита пропис који би решавао такав случај, шпшвења смо: да се
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поновно сметање или узнемиравање поседа, али под условом да 
је  ггоновљено у па|ри1Ј;ионом року, може и треба да одбије извр- 
шењем на основу већ постојећег судског решења, односно ако је 
пређапгње стање ствари било успоставл>ено извршењем, нови за- 
хтев треба ставити у истом предмету извршења. Међутим, ако 
се сметање или узнемиравање поседа понови после протека па- 
риционог рока од 30 даиа, па било да је  тај рок прошао после 
дана спроведеног извршеша, мора се подићи нова тужба.

Тиме бисмо завршили ово наше излагање, сматрајући: да 
њиме нисмо исцрпели предметну тему, јер правни појам смета- 
н>а поседа, a обзиром на динамкку нашег правног система, изи- 
скује далекосежније анализе како правника теоретичара тако и 
практичара, a у циљу да би се овај правни институт могао што 
правилније и ефикасније да користи у ко'Нкретним спорним слу- 
чајевима.

Коста М. Месаровић

ОШТЕЋЕЊЕ ПРИЛИКОМ ОТУЂЕЊА НЕКРЕТНИНА 
ИЗ ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ

,,Како у случају отуђеша земљишта продајом, тако и у слу- 
чају кад привредна организација пољоприврелно земљиште (ко- 
јим управља) из друштвене својине уступи приватном лицу у 
замену за друго пољопривредно земл>иште, може се применом 
прописа члана 26 Закона о прсмету земљишта и зграда пони- 
штити уг-овор о замени, у колико прометна вредност ггрибавље- 
ног земљишта не достиже две трећине прометне вредности оног 
које се отуђује и уступа у приватно власништво.”

(Решење Врховног суда HP Србије Гж— 76/58 од 3. VII. 1958)“ 
Општина )е тужбом тражила поништај уговора о разменк 

земљишта, ко.)и ie зaкљvчeн из.међу туженог пољопривредног 
дсбра и туженог Ђ. Т. због тога што је прометна вредност парц. 
бр. 1251 Koiv ie тужени Ђ. Т. дао туженом поллпривредном доб- 
ру знатно мања него што ,)е прометна вредност парц. бр 2112, 
коју )е тужени Ђ. Т. примио од туженог ползспривредног добра. 
Окружни суд је одбио тужбени захтев. Врховни суд је донео 
одлуку која ,)е напред цитирана. Ценећи чија је одлука правилна 
у овом кснкретнам случају, односно чије је  стансвиште на за- 
кону основано, да ли окружног суда или врховног суда, одмах се . 
може рећи да је правилна одлука Врховног суда HP Србије, a 
да је  окружни 'суд био погрешио када је нашао да није рзажно 
што постоји велика разлизш у  вредности размешених парцела. 
Разл&ге ie дао Врхсвни суд позивајући се на члан 26 у вези члана 
12 Закона о промету земљишта и зграде. Окружни суд је  у својој 
пресуди навео да велика разлтжа у вррдности размењених зем- 
љгапта није по закону предвиђена као разлог за поништај уго- 
вора о размени. Међупш, како указу1е врховни суд, у члаиу 12 
Закона о промету земљишта и зграда (у даљем тексту Закона)
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je праписано да се одредбе овога Закона примењују и на друге 
правне послове са накнадом, који се закључују у ииљу стица- 
ња ових непокретности. Ти други ггравни лослови су уговори о 
размени земл>ишта и уговори: о двоби. Нема сужње да је  уговор 
о размени земљиигта правни посао са накнадом који се закљу- 
чује у циљу стицаша непокретности. Према томе члан 12 Закона 
се односи на уговор о размени земљишта и за овај правни посао 
у погледу важности закљученог уговора поставља исте услове 
као и за правни посао који се заснива на уговору о куповини и 
продаји. И уговор о деоби земљишта може садржавати правни 
лссао са накнадом у цил.у стицања непокретности те у том слу- 
чају V. за овај уговор у смислу члана 12 Закона важе исти усло- 
ви као и >3ai уговор о куповини и продаји.

Пошто по члалу 26 став 1. Закона уговор којим је привред- 
на организација продала земљиште или зграду ггриватноме лицу 
може се поништити ако продајна цена не достиже две трећине 
лрометне вредности непокретности у  време закључеша уговора, 
a у смислу члана 12 Закона о.дредбе овог закона које важе за 
уговор о куповини и лродаји земљишта и зграда, a једна од тих 
одредби је лесумњиво одредба коју садржи члан 26 став. 1 За- 
кона, важе и за друге правне послове са накнадом којима се сти- 
чу нелокретности, a рекли смо да је такав уговор о размени зем- 
љшлта, то се и уговор о размени земљишта као и утовор о купо- 
вини и продаји, може поништити ако лостоји услов из члана 26. 
став 1. Закона. ПреЈШ томе ова околност, велика разлика у вред- 
ности размењених земљишта, може бити важна. Треба само још 
утврдити да ли вредност ларцеле коју лрима пољопривредна 
организација од приватног лица достиже или не две трећине про- 
метне вредности парцеле коју је  лриватна организација дала 
лриватном лицу у размену. У конкретном случају окружни суд 
треба да утврди да ли је лрометна вредност ларцеле 6р. 1251 коју 
је тужени Ђ. Т. дао туженом лол>олривредном добру мања од две 
трећине од прометне вредности ларц. бр. 2112, ко1у је тужени 
Ђ. Т. примио од туженог поллпривредног добра, па ако окружни 
суд TO утврди он јс  .дужан да пртгмвни чл. 26 став. 1 Закона и-да 
поншлти закључвни уговор о размони наведених ларцела изме- 
ђу туженог пол>олривредног добра и туженог Ђ. Т. Ако лрометна 
вредност парц. бр. 1251 коју је  примило лол>олривредно добро 
достиже или прелази две трећрше вредности парц. бр. 2112 коју 
је примио Ђ. Т. од полЈОпривредног добра или ако Ђ. Т. исллати 
лол>опривредном добру разлику до луне лрометне вредности пар- 
целе бр. 2112, окружни суд ће одбити тужбени захтев a закљу- 
чени угсвор ће остати на снази.

Прометну вредност продатог или у овом случају размењеног 
земљгалта утврђује суд на погодан начин, лрибављањем извеш- 
таја од органа који раслолажу са лодацима о лрометној вредно- 
сти земл>ишта или зграда у том крају или лутем саслулЈања ве- 
штака. Прометна вредност се утврђује према месту у коме со
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непокретност налази и према времену у коме je уговор о купо- 
вини и продаји односно размени непокретности закључен.

Примени чл. 26 став. 1 Захона нема места само крд ^авне про- 
даЈ1е која се врши надметањем и која је  правилно по закону спро- 
ведена.

По Уредби о  продавању стамбених зграда из опште народне 
имовине, продаја зграда се врши путем јавног надметања. Уко- 
лико се зграда не буде могла продати јавним надметањем народ- 
ни одбор на заједничкој седници може одлучити да се зграда 
прода на други начин. Спорно је да ли у  том случају има места 
примени чл. 26 став. 1 Закона. Постоји мишљењ.а да се продаја 
зграда по пооиенутој уредби врпта на пос05ан начин по специ- 
талним пртешсима и да утом случаЈу нема Me'cra прим€'Шг чл. 26 
став. 1 Закона. Мислим да ово мишл>ење није правилно и да нема 
никаквог разлога да се у случају кад општина прода зграду по 
сл<Јбодној погодби приватном лицу, ако постоји услов из чл. 26 
став 1 Закона, да се не умеша јавни гфавобранилац и да тражи 
да се примени овај пропис, који је КЂшеративног карактера.

По Заиону о средствима 11ривре,дних организација, средства 
приврвдних организација стечена по било ком основу су у дру- 
штвеногј својини. Пре сваког располагања привредна орга'НИза- 
ција накнађује вредност утрошених средстава (материјални 
трошкови и aoviopTPisaipiia). Прргвредка организација распоређује 
оствареии чист приход на личне дохотке ра'дника и на своје 
фондове. Она ИЈма следеће фондове: фонд с1сновних средстава, 
фонд обртних средстава, резервни фснд и фонд заједничке 
потрошње. Привредна организација је  дужна накнадити вред- 
ност утрошености ствари из оствареног прихода a ако то није 
Moryhe из резервног фонда. Ако има губитака она ће их нак- 
надити из фсжда основних средстава и фонда сбртних 
средстава. Привредна организација је  дужна у виду амортиза- 
ције, уплатом амортизационих износа на рачун средстава амор- 
тизације да накд1ади вредност ствари које чине основна средства 
утрошена у вршењу ггривредне делатности. Привредна организа- 
ција не врши амотризацију земљишта.

Привредна организација има права по решењу радничког 
савета да имовинско правним уговорима ствари које чине основ- 
на средства, обртна средства и средства заједшгчке потрсшше 
прекоси на друге ггривредне организаздије или друштвено правва 
лица или их отуђити. Купопродаја ствари које чине основна 
средства и средства заједничке потрошше врши се јавним над- 
метањем, надметан>ем путем гшсмених понуда или непосредно1м 
погодбом. У случају продаје ствари које чине ссновна средства 
целокупан добијени износ уноси се у  средства амортизације. Ако 
привредна организација прода ствари које чине основна средства 
по цени нижој од неамортизоване вредности ствари, разлику је 
дужан накнадити из резервног фонда или од укупног прихода.

На уговоре којрша се изврши отуђење средстава привредне 
организације по овом закону не може се примешгги чл. 26 став 1. 
Закона.
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Иако се у чл. 26 став 1. Закона каже: „Уговор којим је привред- 
наорганизација продалаземљишге илизграду приватном лицу...” 
овај пропис треба применити и када су зпраде или земљишта 
продати друштвеној организацији или удружењу које не лослу- 
је по пришдигатма привредног пословања и не сстварују сталан 
доходак, или са овима размешене зграде или земљишта, јер и у 
том случају непокретност престаје да буде друиггвена својина.

СупЈХУгно ставу 1. чл. 26 Закона када се уговор о куповшш и 
продаји може поништити ако је привредна о.рганизација продала 
приватном лицу пол>опривредно земљиште или зграду за цену 
која не достиже две трећине ггрометне вредности у време закл>у- 
чења уговора, по ставу 2 истог члала угсвор о куповини и прода- 
ји  се може поништити ако је ггривредна организација купила по- 
љопривредно земљиште или зграду од приватног лица, >ако ку- 
повна ценн прелази за једну тр)ећину прсметну вредност купл>ене 
непокретности у време н»ене куповине.

Предмет куповине и ггродаје (или размене) не могу бити на- 
јамне стамбене зтраде, најамне пословне зграде и пословне про- 
стори|је у  стамбешш зградама и у градовима и на<гел>има град- 
ског карактера грађевинска земљишта, које су непокретности 
национализоване на сснаву Закона о национализацији најамних 
зграда и грађевикског земљшпта и према томе ту не неможе 
доћи до 'примене чл. 26 Закона.

Уговор који је  заасључен по чл. 26 сдав 1. и 2. Зазсоиа није 
ништав, него је рушл.ив и првма томе има правну важност све 
док не буде поништен. Међутим, уколико би се утовор односио 
на национализована грађевинска земљишта, такав уговор би био 
ништав уколико се не би радило о случају из чл. 33 Закона, који 
члан гласи: „Надлежни државни сргани могу у име полмтичко- 
територијалних јединица приватним лицима, друштвеним орга- 
низацијама и удружењима пол>опривредно земл>гапте дати у за- 
мену за друто пол>опривредно земл>иште или га тгродати ради 
куповине друтог пољопривредног земл>ишта од ириватног лица.

Надлежни оргаки из гтретходног става могу грађевинско зе- 
млЈИште у друштвеној својини на коме је  подигнута зграда при- 
ватног лшда дати овоме у замену за друго грЕ^евииско или пољо- 
привредно земљиште ,као и дати приватном лицу грађевинско 
земљиште у друштвеној својини у замену за друго грађевинско 
или 1ГОЛ>опрквредно земљиште ако је оно приватном лицу гто- 
требно ради подизања стамбених зграда.

Новчани износ добијен за продато пол>опривредно земл>га1гге 
мора се употребити само за куповину другог пол>01тривреднот зе- 
мљишта.”

Из члана 26 став 3 Закона се види да су одр^едбе става 1 и 2 
истог члана императивног карактера. Стога евентуална клаузула 
у уговору која би искључивала поништај утовора из разлога 
предвиђених у ставу 1 и 2 чл. 26 3‘акоиа била би ништава.

У ставу 4 члана 26 Закона предвиђено је да се туж:ба за по- 
ништај уговора iro ставу 1 и 2 члана 26 Закона може подићи у
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року од годину дана од з-акључења уговора без обзира када је 
јавни правобранилац сазнао за закључење уго-вора. Стога се на 
овај рок мора пазити јер је исти преклузиван. Збаг тога што је 
OBia.t рок преклузива-н на њега се не могу прршенити одредбе о 
прекиду и обустави тока застарелвсти по Закону о застарелости 
пстраживаша.

За подизање тужбе за повРШ1тај уговора по чл. 26 став 1 и 2 
Закона активно је  легитимисан јавни правобрашшац среза, ауто- 
нслше јединице, реиублике и Савезни јавни правсбранилац, који 
тужбу подноси у име среза, аугономне једхсшце, републике и 
ФНРЈ у см. чл. 26 став 4 Закона. Спорно је да ли може јавни 
правобранилац општине да у име огаптине прдигне тужбу за по- 
нишгај утовора по чл. 26 став 1 и 2 Заокна .Постоји мишљење 
које заступају н€'Ки професори Правног факултета у Београду 
да јавни правобранилац општине ните овлашћен да подиже туж- 
бе у име општиче за поништај угсвсра по чл. 26 став 1 и 2 За- 
кона, iep исти није овлашћен за подизање ових туж)би по чл. 26 
став 4 Закона. Иако се ово становиште може бранити мислим да 
оно није правилно и да је јавни правс1бранилац огаптине овлаш- 
ћен да у име општине подиже тужбе за поништај уговора по чл. 
26 став 1 и 2 Закона и да се ово стаиовиште оснива на Закону о 
надлежност1И народних одбора општине и срезова и њихсвих 
органа и у духу је важећег правног система. У време доно1шења 
Закона о прсмету земл>и1ита и зграда општине нису имале онај 
знача] коЈи сада имају и нису 9по1Стојали јавни правобраниоци оп- 
штина па стога и нису поменути у чл. 26 став 4 Заксна. Али од 
тада наш развитак је отишао напред и многе надлежности па и 
ова прешле су са срезова на општ^ше на основу поменутог зако- 
на иако ова надлежност није изричито поменута. Овакво је ми- 
шл>ење и неких републичких јавних правобранилаца.

Једино јавни правобракилац може да подигне тужбу за по- 
ништај уговора по чл. 26 став 1 и 2 Закона и он цени према свсм 
нзхођењу да ли ће у појединим конкретиим случајевима подићи 
тужбу или не. Ни купац ни продавац не могу подићи тужбу за 
поништај утсвора по чл. 26 став 1 и 2 Заксна. Али кутгац и irpo- 
давац могу тражити поништај закљученог утовсра због преваре, 
заблуде, принуде и збот оштећења преко половине и за ове туж- 
бе не важи рс« из става 4 чл. 26 Закона-

Тужба по чл. 26 став 1 и 2 Закона се подноси редовном сре- 
ском или окружнсм суду према вреднссти спора a месна надлеж- 
нсст се одређује по месту пребивалишта тужених. Овде се не 
ради о стварним ггравима на непокретностима да би се месна над- 
лежност одређивала према месту у коме се налазе непокретности. 
Тужба се подноси против оба уговорача који имају положај је- 
динствевих супарничара.

Купац може да спречи поништај уговора о куповини и про- 
даји (размени, деоби) и повраћај купљеног земЈБшпта или зграда, 
ако исплати разлику до пуне прометне вредности коју је  имала
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купљена непокретност у време закључеша угавора. Купац може 
да жгплати разлику до пуне вредности и после правошажне 
судске пресуде којом је поништен уговор о куповиии и продаји, 
све до извршења пресуде и до предаје купљених непокретно- 
сти од купца, само ггрометна вредност купл>ене непокретности 
Јжолико је спорна мора бити утврђена пресудом. Ово важи за 
уговор који се поништава по чл. 26 став 1 Закона. Спорно је да 
ли се може одржЈати на снази ут&вор који се псништава iio чл. 
26 став 2 Закона ако продавац приватно лице врати лривредној 
организацији износ који за једну трећину прелази прсметну 
вредност продате непокретности. Пошто такав начтш конвали- 
дације уговора о продаји и куповини закон не предвиђа, може 
се узети да то није до-пуштено.

Тужба поред захтева за поништај уговора мсра да садржи 
и захтев за повраћај непокретности од кугада. Овај захтев јавни 
правабранилац може поегавоти и према трећем лицу ако исто 
Ш1је  било у доброј вери код стицања ове непокретности. Ако од 
трећег лица се не може добрсти непокретност јавни правобрани- 
лац може од купца да тражи разлику до изноеа прометне вред- 
ности хоју је непокретност имала у вргме продаје.

Овако мислим да треба протумачити чл. 26 и 12 Закона о 
промету земл>ишта и зграда који се односе на оштећеше прили- 
ком отуђења некретнина из друштвене својине.

Војислав Вулићевић

ДА ЛИ ПРАВНО СХВАТАЊЕ ВИШЕГ СУДА ОБАВЕЗУЈЕ 
НР1ЖИ СУД У КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЈУ?

Ради важности предмета, о  коме ће бити речи, писац је изо- 
ставио и место и назив суда, па чак и Републику. Ово је  писац 
учинио ради Tora, да се створи што већа објективност при про- 
суђивању самот предмета.

Да почнемо са поменутом одлуком дотичнсг окружног суда. 
Окружшш суд у тој својој одлузи каже дословно сво:

„Овај жалбени суд позивајући се на чл. 26. ст. 3. Закона о 
судсвима налази да правно схватање које је изражено у горепо- 
менутом решењу Врховног суда није обавезно и несматра га осно- 
ваним те остаје код свог правног становишта које је изражено у 
rope поменутом другостепеном решењу”. (Подвукао писац.)

Ако би се узело као правилно ово схватање окружног суда, 
намеће се шггање: чему онда институција ггравних лекоова у  пар- 
ничном поступку? Ако је ово схватање тачно, онда је излишан 
сав поступак о правним лековима, јер, ето, нижи суд није везак 
за правно становшпте вишег суда.

Али да изнесемо историјат ствари. Тужитељ А. тужио је ту- 
женог Б. на признање права власништва некретнина и уступ у 
посед једне просторије, у којој је тужени Б. становао. Првостепе- 
ни срески суд је  ову тужбу узео као отказ стана, па је након про-
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ведене paonpaiBe донео пресуду, којом удовољава тужбеном за- 
хтеву и налаже туженом, да у року од 15 дана преда односну 
просторију тужитељу. У пресуди се не везује исељење ни за 
претходно обезбеђење одговарајућег стана и ни нужног смештаја, 
и то ради тога, што међу странкама није био стамбени однос нити 
се тужени уселио на оонову решеша ста1Мбеног оргаиа.

По жалби туженог Окружни суд је својим решењем укинуо 
ггрвостепену пресуду и предмет вратио на ново расправљање.

Против овог другосгепеног решеша тужитељ је уложио ре- 
визију на Врховни суц, па је Врховни суд ревизију уважио, дру- 
гостепено рептење укинуо и ствар вратио другостепеиом суду на 
rroHOBHo одлучивање о жалби туженст против првостепене inpe- 
суде.

Другосте1пени (окружки) суд је поново узео у  расправљан.е 
жалбу туженог против тгрвостепене ггресуде и донео истоветну 
одлуку као раније, не осврћући се на правно становиште Врхов- 
ног суда, a из разлога, које смо уводно цитирали.

Да видимо гаретходао, да ли је имало места позивање иа за- 
конске ixpoirace чд. 26. ст. 3. Закона о оудовима. Члан 26. помену- 
тот закона налази се у одељку о надлежзности судова. Ту се го- 
вори искључиво о административним односима, о давању упут- 
става »пште природе. Да се ту не ради о  гаквим сдлукама, које 
би биле обагвезне за ниже судрве види се већ и  ш  израза: „Судска 
већа виших судова имају право и дужност да нижим судовима 
дају примедбе о недо1Стацима у  суђењу, који су запажени прили- 
ксм решавања о лраиним лековима.

Већ сам текст овога прописа јаено показује, да се ту не ради 
о обавезним одлукама, о суђењу, већ о примедбама, које се дају 
административним путем. Уосталом Заксин о судовима није Закон 
по коме судши имају да доносе своје пресуде и рхешења по гра- 
ђанским или криБичним стварилта. У суђењу суд се ни у  ком слу- 
чају не може |ГГОзивати на прописе Закона о судов!има, јер је  то 
закон о  устројству судова, дакле, администратртне природе, a не 
процесно-ггравне природе.

Да втедимо сада какве све последице би настале ако би се у- 
зело као правР1ло уводно цитирано правно схватање окружног су- 
да. Према чл. 379 ЗПП прагогси о жалбама важе и за поступак 
са ревизиј01м. A према чл. 360 ЗПП другостепени суд може пресу- 
ду преиначити ако нађе, да је првостепени суд погрешно приме- 
нио материјално право. A ту је баш овај случај. Узмимо да је 
Врховни суд у овом случају преииачио решење друтостепеног 
суда. Шта онда? Да ли скружни као другостепени суд може да 
смтречи извршење једне /правомоћне пресуде?

Мислим, да о овоме није потрвбно дуго расправљати. Закљу- 
чак из овога је следећи: Ако би се узело као правшго цитирано 
становиигге дотичног окружног суда, онда ишгганциоио судовање 
је илузорно. Нижи суд није везан за ггравно становшпте вишег 
суда. Куда би то одвело, ниЈе тешко погодити.

Др.Лазар Рашовић
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ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Редсван Пленум Савеза а,ивокатсжих комора Југославије 
одржан је  у Загребу 17 и 18 децембра 1960. На овом Пленуму лод- 
несени су изврштаји о ра!ду Предееднишчта Савеза, о Конгресу 
Међунарз1дне уније 'адвоката, Комисије по гштању засту1пања 
1тривр'едних ггрздузећа, Комисије о припремама ирогсиса у  вези 
чл. 3 Закона о адвокатури, Комисије за састав предлога о измени 
законских npoiTMca из области CTaiMSeme изградн>е, измене Пра- 
вила Савеза, о „Југословенској адвокатури” , као и разна питања.

Адвокатске коморе су биле овако застуггљене; Веоград: Ми- 
лован Јовановић, председник и СлРбодан Суботић, зам. председ- 
ника, др- Душан Братић, председник Савета, те спручњаци Мом- 
чило Митровић и Драгослав Трнинић; Завреб: др. Аурел Крсту- 
ловић, председник и др. Вјекослав Франчестси, зам. председника 
и др. М. Мацура, председник Савета и  др. М. Хорват, члан Са- 
вета, те цео Управни одбор Коморе; Љубл>аиа: др. Владимир Шу- 
кл>е, председник и др. Макс Шнудерл, предоедник савета; Са- 
рајево: Ш. Хаџиомеровић; зам. председника, др. Бр. Никић, се- 
кретар и др. Бора Кнезић, зам. председника Савета; Скопље: 
Панта Поленак, председник, Т. Јовев, секретар и Ф. Христавски, 
у име Савета; Нови Сад: Милорад Ботић, предоедник, Коста Ха- 
џи, еекретар и др. Јулије Кениг, као стручњаж.

Седалци Пленума председавао је председник Савеза др. 
Аурел Крстуловић.

После поднесених извештаја, сваког по себце, развијала се 
врло плодна дискусија, на високом нивоу, у којој су суделовали 
скоро СБИ присутни и TO скоро код сваке тачке дневног реда.

Сви извештаји су примл>ени, a извршена је измена Пр>авила 
Савеза тако, што ће Савез имати два до пет заменика председ- 
ника.

У дискусији се др. Макс Шнудерл осврнуо на шггање пру- 
жа1ња правне ломоћи са аепекта неких схватања у HP Словенији, 
па се тго том питању разлива врло жива дискусија. Закл>учјено 
је да се ггредложи да адвокатски 'лртитравниди са положеним ад- 
вонатским испитом илгају право да своје принципале замењују 
на расправама пред Вишим привредним судовима. Одлучено је 
да се коначно реди1'ује текст нацрта прописа у вези чл. 3 Закоиа 
о а!двокатури, којим 5и се адвокати овластили на истављање од- 
р>еђених јавних исправа. Прихваћена је редакција предлога за 
измену проатаса Закона о стамбеним односима уколико се односе 
ва адвокатуру и адвокате.

Решавано је о молбама адвоката за признавање вишег пен- 
зиског разреда, као и о другим текућим пословима. К. X.
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„ГЛАСНИК У 1960 ГОДИНИ

Своју девету годину излажења „Гласник” је завршио и овим 
брајем улази у десету годину излажења.

„Гласник” је  у 1960 години наставио са ранијим својим прав- 
цем, тако да није било никаРсвЈ-гх битних промеиа у начину уре- 
ђивања, a оно, је  по мишљењу наших читалаца, одговарајуће.

Посветио је „Гласник” и у 1960 години пуну пажњу пробле- 
матици наше и светске адвокатуре, као и ггроблемима скоро свих 
грана нашег новог права. Читаоци су позвани да цене са колико 
успеха је то остварено.

Из сбласти пробле1М1а адвокатуре објављено је 18 публика- 
ција на 60 страна; из области грађанског права и грађанске про- 
цедуре 33 чланка на 160 страна; из области кривичног права и 
привичне процедуре 7 чланака. на 64 и четврт стране; из области 
хтрЈ^вредног права 1 чланак на 5 страна; из области радног права 
2 чланка на 9 страна; из хзбла1сти војног права 4 чланка на 14 и 
четврт страна; 2 написа разне садржине иа 3 и четврт стране; 
некролога 3 на 1 страни; из судске праксе су одлуке објављене 
ка 52 стране, a службене вести Коморе на 31 страни.

Свих 12 бројева „Гласника” објавл>ени су на 400 страна, ме- 
сто на 384 колика је била обавеза према читаоцима.

У 1960 години публиковао је „Гласник” свега 118 судских 
одлука. Од тога броја: Савезног врх. суда 3; Врховног суда НРС 
1; Врховног суда АПВ 96; Врховног привредног суда 18. Од 96 
одлука Врх. суда АПВ објављеко је: 75 одлука из грађанске ма- 
терије (матер. и проц. право); 19 из кривичне материје (матер. и 
проц. гграво), и 2 из управне мгатерије.

К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Ако је једна облигација главна, 
a друга сал1о евентуална облигаци- 
ја, тада је поверилац у првом реду 
дужан да остварује принудним пу- 
тем главну облигацију, па тек онда 
ако се на тај начин не може оства- 
рити, може псверилац тражити да 
се принудним путем оствари евент. 
облигација. (Врх. суд АПВ бр. Г. 3. 
3. 3/1959).

Тражилац извршења у свом пред- 
логу ради извршења навео је да 
је извршеник правоснажном пре- 
судом обвезан да му изда исправан 
апарат за вулканизацију аутогума 
са припадајућим деловима у року 
од 15 дана, a ако то у поменутом

року не учини, да je дужан испла- 
тити 800.000 дин. п. п.

Пошто је рок од 15 дана истекао, 
a извршеник није у том року удо- 
вољио својој обавези издавања апа- 
рата затражио је извршење ради 
исплате 800.000 дин. с. п. п.

Срески суд је дао места овом за- 
хтеву, те одредио извршење на из- 
нос од 800.000 динара, a жалбу је 
Окружни суд одбио.

Савезни јавни тужилац је поднео 
захтев за зашт. закон. који је као 
основан прихваћен, обе одлуке у- 
кинуте и упућен I. ст. суд на до- 
ношење нове одлуке, a из разлога: 

Чинидбе на које је туженик-из- 
вршеник обавезан стоје у међусоб-
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ном односу главне обавезе и ебен- 
туалне обавезе. Наиме, главна оба- 
веза је она, којом се туженик оба- 
везује да тужитељу преда исправан 
апарат за вулканизирање аутогуме 
док је евент. обавеза она којом се 
туженик обавезује да исплати ту- 
житељу ггротувредност апарата за 
вулканизацију у износу од 800.000— 
динара. Код оваквих облигација код 
којих је једна главна облигација, a 
друга само евентуална прверилац је 
дужан претходно принудним путем 
сстварити у првом реду главну об- 

. лигацију па тек тада када се глав- 
на облигација принудним путем не 
би могла остварити тек тада би мо- 
гао тражити да се принудним путем 
оствари евент. облигација.

Како извршеник није испунио 
главну облигацију, није се могло од 
стране тражиоца извршења 'одмах 
тражити извршење друге евент. об- 
лигације, него се имало покушати 
извршење главне облигације тј. пре- 
даје апарата извршним путем.

лог стараника у вези закључења 
уговора о отуђењу имовине стара- 
никове, прелази на наследника ста- 
раникова.

Уговор о отуђењу некретнииа ли- 
ца под старатељством може да опо- 
зове старатељ све док исти уговор 
није одобрен од стране надлежвог 
оргава. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
165/1959).

Против П. ст. пресуде поднеле су 
ревизију, обе странке. Ревизија је 
основана, па су обе ниже пресудз 
укинуте, a из разлога:

Код правних послова отуђења не- 
покретне имовине лице, које стоји 
под старатељством, само је саугово- 
рач, који има потпуну пословну спо- 
ссбност, везан за своју изјаву воље 
у вези закљученог уговора, све док 
надлежни старатељски орган да или 
ускрати да да одобрење таквом у- 
говору. Међутим, старатељ лица под 
старатељством, није везан за своју 
изјаву воље дату у име стараника 
приликом закључивања уговора, 
тако да од исте може одустати све 
дстле док није од стране надлежног 
старат. органа уследило одобрење. 
У случају смрти стараника стара- 
тељство престаје, па ако уговор ни 
до смрти стараника није одобрен 
за стараника од стране надл. opra- 
на старатељства, право да опозове 
изјаву воље бившег старатеља умр-

Суд може прекинути поступак — 
ако се о предлогу за понављање 
поступка посебно расправља, — тек 
ако је предлог усвојен и укинуте 
правомоћне пресуде о основној пар- 
ници. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
256/1960).

Оспореним решењем прекинут је 
поступак, па су тужиоци поднели 
жалбу, која је основана, I. ст. ре- 
шење укинуто, a из разлога;

Само подношење предлога за по- 
нављање поступка о којем се још 
није расправљало, не може бити 
разлог за прекидање поступка. Ш - 
стоје правоснажне судске одлуке a 
сам предлог за понављање поступ- 
ка, о којем се још није расправља- 
ло, не може имати никаквог прав- 
ног учинка на постојеће правомоћ- 
не судске одлуке.

Ако се о предлогу за понавллње 
поступка посебно расправл>а (чл. 385. 
ст. 2. ЗПП) тада суд може прекину- 
ти поступак тек онда ако је  предлог 
усвојен и правомоћне пресуде о о- 
сновној парници укинуте (чл. 387. ст. 
2. ЗПП). Jep у оваквом случају у- 
след укидања пресуде у основној 
парници конкретна парница зависи 
од тога да ли he се тужба тужиоца 
уважити или одбити.

Пропис члава 89 закона о прона- 
ласцима итд. има само тај значај 
да се судски поступак и.ма да пре- 
кине док се не оконча админ. посту- 
пак, a не тужба одбацп. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 452/1959).

I. ст. суд је одбацио тужбени за- 
хтев тужилаца, јер није томе прет- 
ходио админ. поступак. Тужиоци су 
уложили жалбу која је основана, I. 
ст. решен>е укинуто, одређен пре- 
кид поступка до окончања админи- 
стративног поступка, из разлога:

Тачно је  становиште I. ст. суда 
да је према прописима чл. 39 и 49 
Закона о проналасцима итд. као и 
члана 18 Уредбе о накнадама, H a -
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градама и повластицама проналаза- 
ча итд. те тачке 16 Упутства уз ту 
Уредбу — пре подношеша ггужбе 
надлежном суду у смислу чл. 89 
пом. Закона у погледу установље- 
ња основе накваде, њене висине и 
начина исплате мора претходити ад- 
министративни поступак код одго- 
варајућих органа — али је погрешно 
оно правно схватање I. ст. суда да 
би претходни админ. поступак имао 
такав значај да би тужбу у смислу 
чл. 89 пом. Закона требало као не- 
допуштену одбацити, ако у прет- 
ходном админ. поступку није било 
доношено коначно решење о утвр- 
ђивашу накнаде проналазачу за ње- 
гов патентирани проналазак.

Претходни админ. поступак на ко- 
ји указује чл. 89 Заиона о прона- 
ласцима итд. може имати само та- 
кав значај да ће се поступак по 
тужби из чл. 89 пом. Закона пре- 
кинути све дотле док претходни по- 
ступак ггред надлежним државним 
органом или привредним органом 
не буде онанчан.

Пропис члана 56 Уредбе о занат- 
ским радњама и занатски.м преду- 
зећима не односи се на лица која 
свако има своју посебну обртничку 
дозволу. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1078/1959).

I. ст. суд је одбио тужбени за- 
хтев, јер да утужено гтотраживање 
не може уживати судску заштиту 
обзиром на члан 56 Уредбе о  занат- 
ским радњама и занатским преду- 
зећима.

Тужилац је уложио жалбу, која 
ie као основана уважена, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Пресуда I. ст. суда заснива се на 
погрешном правном схватању.

Према пропису чл. 56 Уредбе о 
занат. радн>ама и занат. предузећи- 
ма приватну занатску ршдњу не мо- 
гу заједнички основати 2 или више 
лица, иако испуњавају услове из ч.л. 
55 пом. Уредбе. Предња забрана не 
односи се на конкретан случај. У 
току доказног поступка је утврђено 
да су парничне странке свака за се- 
бе имале посебну рбртничку дозволу 
за своје посебне приватне занатске 
1>адње.

Зато ће суд у  новом поступку у- 
тврдити у потпуности садржину 
правног однсх:а између парничних

странака, и по томе ценити правну 
природу тога односа, с тим да након 
тога донесе одговарајућу одлуку у 
меритуму спора.

Правилна је достава извршена на 
руке стараоца напуштене адвокат- 
ске канцеларије. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 225/1959).

Тужитељица подноси жалбу у ко- 
јој истиче да није ваЈвано изврше- 
на достава одлуке окупат. суда ста- 
раоцу адв. канцеларије њеног за- 
ступника, који је своју адв. канце- 
ларију напустио, него да је та од- 
лука имала бити странци достав- 
л»ена.

Жалба је неоснована, a из раз- 
лога;

Правилно je достава одлуке из- 
вршена стараоцу адвокатске канце- 
ларије адвоката који је земљу, у- 
след ратних прилика, напустио, ако 
ie старалац одређен од надлежне 
Адвокатске коморе.

Сода флаша вапуњена сода во- 
дом под притиском је опасна ствар 
па творнице сода воде одговарају за 
штету по принципу објективне од- 
говорности. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
170/1959).

I. ст. суд је обавезао тужену 
Творницу сода воде да плати от- 
штету тужиоцу за штету коју је 
претрпео експлозијом исте.

Тужени је уложио жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Правилно је утврдио I. ст. суд 
на основу спроведеног доказног по- 
ступка a нарочито исказа вештака 
да је сода-флаша напуњена сода- 
водом под притиском опасна ствар. 
Таква флаша може под одређеним 
условима који леже у њој (неста- 
билност стакла), да представља по- 
већану опасност за околину, што је 
и конкретан случај потврдио. Код 
оваквог стања ствари, правилно је 
I. ст. суд обавезу тужене творнице 
засновао на објективној одговорно- 
сти за накнаду штете. Према прав- 
ним правилима имовинског права о 
објективној одговорности за накна- 
ду штете од опасних ствари, не по- 
ставља се питање кривице тужене 
творнице за штету, пошто ова одго- 
ворпост настаје без кривице.
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Рок за подизање протеста менице
је строг рок ко.ји не може да про- 
дужи ни cvn ни судски службеник. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 443/1959).

Против меничког платног налога 
ставили су тужени приговоре зато 
што је меница протестована трећег 
дана. I. суд је гшиговоое одбио, 
II. ст, суд ,ie жалбу одбио. Услед 
ревизи1и, која је уважена, Врх. суд 
АПВ је ниже пресуде преиначио, 
менични платни налог ставио ван 
снаге, a из разлога:

У конкр. случају je већ I. ст. суд 
утврдио, да је меница дата другог 
дана на протест, али да је. протест 
извршен само трећег дана. Ради то- 
га из тог протеста који није ваљан, 
не произилази регресно право за 
тужител>ицу. Иначе пјзописи Менич- 
ног закона су строги, за подизање 
протеста је предвиђен рок од два 
a не три дана, те тај рок ни суд ни 
судски службеник не могу проду- 
жити. Обзиром да није спорно, да 
је судски службеник протест поди- 
гао тек трећег радног дана, протест 
није ваљан, те због тога нема деј- 
ства према туженима, те није ство- 
рио имаоцу менице, жеЈвени регрес 
— према туженима.

Како је овај приговор изнет од 
стране тужених већ у приговору 
против мен. платног налога већ је I. 
ст. суд требао приговор тужених да 
уважи. A када је II. ст. суд одбио 
жалбу, и он је извршио материјал- 
ну тговр>еду закона, па је ваљало ре- 
визију уважити.

Рок за обнову поступка у ван- 
парничном поступку је рок предви- 
ђен у чл. 383 ЗПП. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 423/1959).

Повод предлога предлагача I. ст. 
суд је одобрио обнову поступка и 
одредио деконфискацију. На жалбу 
II. ст. суд је ово решење преина- 
чио и предлог за обнову поступка 
одбацио.

Предлагач је поднео ревизију, ко- 
ја је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Пошто је рок за обнову поступка 
у недостатку одговарајућих пропи- 
са у ванпарничном поступку иден- 
тичан са роком предвиђеним у ЗПП 
и исти је предвиђен у чл. 383. ЗПП 
a тај је рок у вези чл. 12. Уводног 
закона у ЗПП. износи 10 година.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора Адв. коморе у АПВ која је  одр- 
жана дана 11 децембра 1960 године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника, секретара, благај- 
ника и референата о раду Коморе.

2. На основу чл. 31. т. 8 Статута АК у АПВ прихваћен је 
буџет Адв. коморе у АПВ за 1961 годину, са приходом од Дин. 
5,740.000 и расходом од 5,740.000 динара те се предлог буџета 
упућује наредној Редовној скупштини Коморе на усвајање, с 
тим да ће се до решења Скупштине Комора буџетирати са два- 
најстинама.

3. На основу чл. 31. т. 11 Статута АК у АПВ прихваћен је 
буџет ,,ГЛАСНИКА” АК у АПВ за 1961 годину у приходоша и 
расходима са по 1,868.000.— динара те се буђет упућује наредној 
Редовној скутгштини Коморе на усвајање, с тим да he се до ре- 
шења Скупштина „Гласник” буџетирати са дванајстинама.

4. Решењем бр. 388/1960 брисан је  из именика адв. приправ- 
ника ове Коморе са даном 30 новембра 1960 ВукићеврЉ Стеван, 
адв. припр. из Оџака. пошто је  засновао радни однос.
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5. Решењем бр. 343/1960 узето је на зкаше да је Оташевић 
Јован, адв. приправник из Новог Сада, 1 новеомбра 1960 наставио 
адв. прип. вежбу код Среског суда (I) у Новом Саду, a на основу 
чл. 74, ЗОА.

6. На oicHOBy чл. 65—67, 73, 93, т. 4, те чл. 13. т. 7 ЗОА и 
члана 6. т. 1— 2 и 9 Статута Адв. коморе у АПВ упшсују се у 
Ј-шеник адв. приправника АК у АПВ, и то:

а) Решењем бр. 353/1960 Попов Ва-силије, саадв. припр. веж- 
бом код адвоката Селеа Јована у Ков1ачици, a почев од 1 октобра
1960 Г0'дине, обзиром да се тога дана исписао из именика адв. 
припр. АК у Београду.;

б) Решењем бр. 399/1960 Поповић Вукадин, на адв. гарипр. 
вежби код Перић Бранка, адв. у Новом Саду, a са 1 јануаром
1961 године, пошто му тага дана истиче радни стаж.

7. Решењем бр. 389/1960 евидентира се уговор о пружању 
иравне псмоћи а.гшската Стојановић Боддана, из Вршца са П. Зем. 
задрузи у Маргити, који је склопл>ен 22 нсвембра 1960 године.

8. Узет је  на знање извештај да је преминуо Патај Бела, 
пенз. адвокат из Новог Сада, па се позивају сви чланови Фонда 
посмртнине да уплате по 400 дин. за овај смртни случај.

9. Решавано је о текућим пословима.
10. Управни одбор жели свим адвокатима, адвокатским при- 

правництата срећну 1961 годину.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се сви адвокати да је 7 децембра 1960 пре- 
минуо Патај Бела, пенз. адв. из Нсвот Сада, па се позивају да 
уплате 400 динара у Фснд посмртнине.

2. Позивају се сви адвокати да на име прве четврти члана- 
рине за 1961 годину уплате 2.000.— динара.

3. Позивају се сви адвокати да доставе Комори обрачун бру- 
то ггрихода у 1960 години, и да уплате 1“/о комарски допринос на 
постигнут бруто ггриход, гто одбитку аконтација или тромесечних 
уплата које су извршили током 1960 гсдине, a за ту годршу.

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

Књиговодство АК у АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

1. Уређивачки одбср „ГЛАСНИКА” жели срећну 1961 го- 
дину свим претплатницима, сарадницима и читаоцима.

2. Молимо наше сараднике да своје чланке шал>у каписане 
писаћом машином, обавезно са проредом, и то само на једној
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страни. Ha овај начин се јако олакшава рад уредника и другова 
слагача.

3. Пр>етплата на „Гласник” за 1961 годину износи 1.000 ди- 
нара годишње, a претплата се уилаћује на тек. рачун Адвокат- 
ска комора у АПВ бр. 151-73-3-10002, a на полеђини извештаја 
треба написати да се шал>е ггретплата за „ГЛАСНИК” и озиа- 
чити тачну адресу претплатника.

Уређ. одбора „ГЛАСНИКА”

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су оба органа надлежна за доношење одлука о упису 
у именик адвоката Ддвокатске коморе у АПВ сагласила, да по- 
стоје услови за упис у именгик адвоката, са даном 27 децембра 
1960 године уписани су у именик адвоката Адвокатске коморе 
у АПВ;

1. MiocHH Милан, са седиштем адв. канцеларије у Новом 
Саду;

2. Васић Ромулус, са седиштем адв. канцеларије у  Белој 
Цркви

3. Лукић Велибор, са седшптем адв. канцеларије у Новом 
Саду.

Адвокатска комора у АПВ

БРИСАЊА ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА И АДВОКАТСКИХ 
ПРИПРАВНИКА АК У АПВ

1. Са даном 31 децембра 1960 год. брисани су из именика 
адвоката АК у АПВ:

1. ) др. Пауновић Богдан, из Срем. Карловаца, услед пен- 
зионисања, a за преузимател>а је  одређен Тасић Александар, 
адв. из Срем. Карловаца;

2. ) др. Царић Војин, из Новог Сада, услед пензионисања, a 
за преузршатеља је одређена Царић Олга, а.дв. из Новог Сада;

3. ) Милетић Радован, из Инђије, услед пресел>ења седишта 
• адв. канцеларије у Београд, без постављања преузиматеЈБ.а.

2. Са даном 26 децембра 1960 брисани су из именика адв. 
пргахравника, пошто су уписани у штеник адвоката: Микин Ми- 
лан и Васић Ромулус, из Беле Цркве.

Адвокатска комора у АПВ
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ПРЕДЛОГ БУЏЕТА АДВОКАТСКЕ

Парт. поз. П Р И X 0 д и
Усвојена процена

позиција партија

I РЕДОВНИ ПРИХОДИ:

1 Чланарина (380 адвокада х 8.000 Д.) 3.040.000

2 Уписнина адвоката и преселење 100.000
адв. канц.

3 Уписнина адв. припр. и промена 15.000
праксе

Свега партија I 1
1 3,155.000

II. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ: :

1 1“/« ком. допринос (бруто пром. 2,200 000 ј
адв. канц.)

2 Новчане казне 100 000 1
3 Огласи 15 000 :
4 Камате 3.000 :i
5 Адвокати повраћај позајмице 100 000 I

6 Разна примања 167.000
i

Свега партија II
i

2,585.000

У К У  П НО: . 5,740.000

Бошко Боројевић, с. р. 
хон. књиговођа

Золтан Тангл, с. р. 
благајник

Овај је предлог буџета Адвокатске коморе у АПВ за 1961 годину 
усвојен је седници управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која је 
одржана дана 11 децембра 1960 године.

Секретар, 
Коста Хаџи, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.
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KOMOPE У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ГОДИНУ 1961

Парт. Поз. Р A С X О Д'И
Усвојен предрачун

Позиција 1 партија

I. РЕДОВНИ ЛИЧНИ ИЗДАЦИ:

1 Плате сталних службеника 647.000
2 Хонорари: књиговође и спремачице 252.000
3 Прековремени рад (библиотека и

курс адв. пр.) 48000
4 Новогодишша награда службен. 38.000
5 Допринос буџету 20“/о на поз. 1—4 196.000
6 Допринос за соц. осиг. (34*/о поз.

1—3) 318.000
7 Допринос за стамб. изградњу (A”!a

поз. 1—4) 39.000
8 Допунски допр. бутдету (позиц, 5)

10"/о 20.000
9 Допунски допр. за соц. осиг. (2“/о

1—6) зо .О оо
Свега партија I 1,588.000

11. РЕДОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ
ИЗДАЦИ

1 Закутгнина посл. просторија 60.000
5t Огрев, осветлеше и вода 80 000
3 Поштарина, телефон и трошак 170.000

нов. промета ј
4 Канц. материјал и одрж чистоће 90.000 1
5 Служб. листови и часописи
6 Осигурање инвентара и каса код 1

ДОЗ-а в .о о о

7 Чланарина Савезу адв. ком. Југо- 1

славије 685.000 ‘
8 Субвенција „ГЛАСНИКУ“ Адв.

ком. у АПВ 1,000.000
9 Путни трошкови чланова Савета,

УО и Дисц. суд 440.000
10 Путни трошкови чланова УО ра-

ди присуствовања год. скупшт.
других комора за путовање ван »Л.ППОНовог Сада

11 Путни трошкови за обилазак Рад.
одбора 60.000

Свега партија II 2,706 000
III. НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ;

1 Трошкови одрж. год. скупшт. АК
у АПВ 100.000

2 Куроеви адв. припр. 50.000
3 За две стипендије студ. права 146.000
4 Помоћ удовама б. адвоката 160 000
5 Оправка инвентара 20.000
6 Набавка књига за библиотеку 50.000
7 Трошкови организ. адв. припр. 30 UUU
8 Позајмица младим адвокатима 100.000
9 За недевољно пред. издат. 760.000

10 За непредвиђене издатке 30.000 1
Свега партија III 1,446.000

У К У П Н О : 5.740.000
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П P E Д Л 0 r
БУЏЕТА „ГЛАСНИКА“ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ ЗА ГОДИНУ 1961.

ИЗДАВАЊА:
ПРИМАЊА; 1. Штампа и хартија . 900.000
1. Претплатници . . . 400.000 2. Хонорари сарадни-
2. Радни одбор адв. и

400.000
ц и м а ...................... 210.000

адв. припр................. 3. Уређивачки тро-
3. Субвенција Адвокат. ш к о в и ...................... 408.000

к о м ............................ 1.000.000 4. Доприн. буџету и о-
4. Огласи...................... 50.000 стале обавезе . . . 250 000
5. Разан приход . . . 18.000 5. Поштарина и експ. . 50.000

6. Разан издатак . . 50.000
С в е г a : I 1.868.000 Св е г a : 1.868.000

Хон. кшиговођа: 
Бошко Боројевић, с. р.

Уредник:
Коста Хаџи, с. р.

Овај је  предлог буџета „Гласника“ Адиокатске коморе у АПВ за 
1961 годину прихваћен на седници Управног одбора Адвокатске комора 
у АПВ која је одржана дана 11 децембра 1960 године.

Секретар, 
Коста Хаџи, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

БРИСАЊА ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА АК У АПВ

Са даном 31 децембра 1960 године брисани су из именика 
адвоната АК у АПВ:

1-.) др. Мрата Филипон, адв. из Вршца, услед пензионисаша, 
a за преузима.тел:-а адв. канц. одређен је адвокат Милан Попов 
из Вршца.

2.) Милан Ивановић, адвокат из Нсвог Сада, због заснивања 
радног односа, a мимоилази се одређиваше преузиматеља.

Адвокатска комора у АПВ

«ГЛ A С Н И К« излази свзког мгсеца Издавач и власник: Адвскатска комора 
у АПВ, Нови Сал, Змај Јовинз 20. / Уређује одбрр. /  Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад. Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Комуна- 
лне банке број 151-73-3 10002 Штамп. иБудућност« погон; кн.ига и брошура
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