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О НАКНАДИ ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ЖИВОТИЊОМ
Поводом једне судске одлуке

У Збирци одлука врховних судова (1) објављена је ова одлу- 
ка Врховног суда HP Србије:

„Туженик је са ксњском запрегом дошао у варошицу. Кола 
која су била катоварзна зауетавио је на пијаци, коњима скинуо 
предше запрежњаке и оглаво и положио им детелину, a  ан  је  сео 
веколико метара далеко од кон>а. У једнхЈм тренутку прошао је 
један авион у ниском лету. Од страховите буке мотора коњи су 
се поплашили и појурили са колима ка центру варошице. Туже- 
лац је био украј пута којим су коњи јурили и хтео је  да их за- 
устави, па је  т х н у о  својим капутом на коње. Они су се још  ви- 
ше поплашили, те је  десни коњ налетео на тужиоца, прегазио 
га и тешко повредио. Такво чињендгчно стање није спорно. ^

Тужилац је тражио да му туженик нахнади штету, a  окру- 
жни суд је обавезао туженика да на име накнаде штете плати 
тужиоцу 20.000 динара на име трошкова лечења и 10.000 дитара 
на име изгубл>ене зараде.

Републдгчки врховни суд преиначио је  ггресуду окружног 
суда и одбио тужбени захтев из ових разлога:

Првостпени суд је  погрепшо правно оценио спорну ствар. 
У овом случају не долази у  обзир принцип објективне одговор- 
ности за какнаду штете, јер коњи туженика по својој природи 
нису такве ствари које садтам постојањем или уп отре^м  паве- 
ћавају опасност за околину. Према томе, долази у  обзир за на- 
кнаду штете само кривица туженика као власника лоплашених 
коња. По лравним лравилима грађанског права власник ж иво- 
тиње одговара за штету коју његова животиња неком учини, са- 
мо у  случају ахо су власник, или лице коме је  власник живо- 
тињу ловерио, ову надражшш  у  штету натерали или пренебегли 
њено чување и њен надзор. Ако се за ова лица не може доказати 
кривица овакве врсте, онда се сматра да је  опггећење случајно 
настулило, те у тим случајевима власник уошите не одговара за 
причињену лггету. Одговорност власника искл>учена је и  у  оним 
случајевима ако је лЈтета, нанета од животиње, лоследица ви- 
ше силе или је лроузркжована кривицом самог охлтећеника.



y  овом слзгчају neaia никакве кривице до туженика, јер  он 
ниједног момента m ije напуштао кон>е, већ је био у  њиховој не- 
посредној близини, те су коњи били стално под њетовим надзо- 
ром. Није спорна ни чињеница да су коши иначе шггоми и  да н>и- 
ма рукују деца. До удеса неби ни дошло да авион није ниско 
надлетао град и  коње својом буком поплашио, ш то тужешгк није 
могао да предвиди или спречи. Према томе, Врховни суд нала- 
зи да је  ш тета настала услед више силе. Сем тога из утврђених 
чињеница излази да је осакаћење тужиоца проузроковано не са- 
мо услед више силе већ и искл>учиво кривицам тужиоца ,јер је 
он истрчао необазриво пред преплашене коње, бацио на њих свој 
капут и  још више их уплашио“. (Гж. 1505/56 од 8 ју та  1956 год.)

У овој одлуци Врховног суда HP Србије разгљатра се случај 
0 одговорности власника домаће животиње за ш тету хоју је ова 
причшшла трећем лицу.

Као што је  познато, у  погледу ове одговорност у  теорији и 
законодавствима обично се прави разлика с обзиром на то о којој 
се животињи irao узрочнику штете ради и с обзиром на природу 
штете која је  причињена. Тако иггета може бити нанета од до- 
маће ИЈШ дивљ в  животиње, a штета опет може бити пол>ска или 
ванпољска (остали случајеви ггричињене штете).

Ако је  штепа наиета од дивље животиње, без обзира да ли 
се ради о пољској или ванпољској штети, влада схватање да се 
одговорност за ту ш тету заснива на обзективногј концепцији. За 
штету ће одговарати појединац, управа ловишта, ловачко дру- 
штво, власник менажерије или зоолошки врт.-)

Исто схватање влада и кад се ради о пољској штети нанетој 
домаћим животињама. Одговорност и у овом случају је  објек- 
тивна. Власник домаће животиње одговара за ш тету по ошптим 
прршцгатима узрочне (каузалне) одговорности. Ови случајеви ре- 
гулрппу се обично лосебшш прописима.*)

Међутим, зчсолико се ради о одговорности за ш тету коју је 
нанела домаћа животиња и то штету која није пол>ска, у  теорији 
и законодаствима мшпл>ења су лодел>ена.

1. По једној групи законодавстава влаош к домаће живот!и- 
н>е одговара за штету ло оллјтлм начелима о одговорности за до- 
казану кривицу. Оштећени је дужан да докаже да је  власних 
животшве крив за пггету коју му је  његова животиња причини- 
л!а. Њ егова кривица састоји се у томе пгго се није лонапшо онако 
како би се понашао просечан лажл>ив власник домаће животи- 
ње, односно речено другим р>ечима, што је  животињу натерао у 
штету или 1ПТО о њој није водио рачуна тако да је  она друтоме 
нанела штету. На том принципу стоји Немачки ГЗ. „Ако живо- 
тиња убије неког човека или оштети неку ствар, ко животињу 
држи обавезан је  да поврђеноме накнади лггету која  отуда лро- 
излази. Обавеза на накнаду не настула ако је штету лроузроко-



вала домаћа животиша која .ie намењвна да служ и позиву, де- 
латности за зараду или издржавању држаоца животиње, па ј€ 
или држалац при надзору животиње био пажл>ив колико се то у 
саобраћају захтева или би штета праизашла и при свој тој паж - 
њ и“. — § 833. To је  била концеггција и  Аустриског ЗГ пре новеле. 
„Ако кога каква животиња оштети, онда је  за то онај одговоран 
који је животињу у  штету натерао, надражио или чувати прене- 
брегао. Ако се ни за кога не може доказати кривица овакве вр- 
сте, онда се сматра да је оштећење случајно“ — § 1320.

По друтој групи законодавства власник домаће животиње 
одговара за штету по вачелпма о претпостављеној кривицт'!. У 
овом случају оштећени Еије дуж ан да доказује кривицу власни- 
ка животиње: она се по нормалном реду ствари претпостављак 
Ова ггретпоставка о одговорности власника животиње није ап- 
солутне већ релативне ггрироде, што практично значи да власник 
може ову претпоставку о својој одтоворности: отклонити ако до- 
каж е да се о животињи старао са потребном (дужном) дажњом, 
односно да је штета наступила кривицом оштећеног, радњом 
трећег лица за коју не одговара или услед случаја и  дејства ви- 
ше силе. На тој концепвдји стоје ова законодавства: Аустркски 
ГЗ послв новеле. „Ако кога каква животиња оштети онда је  за 
то онај одговоран који је животињу у  ш тету натерао, надражио 
или чувати пренебрегао. Овај који држ и животињу одтоворан је 
ако не докаже да се старао о потребном чувању или надаору“ — 
“ 1320. Ш вајцарски закон о облигацијама. „За штету коју је про- 
узроковала животиња одговара држ алац животиња, ако не до- 
каж е да је чувању и надзору обратио сву пажн>у коју су окол- 
ности налагале или да би штета наступила и поред те пажн>е“ 
— § 56. Богишићев имовински законик. „Насрне ли ка кога туђ 
во, коњ итд. те па повреди: или му штети животиње т т  друге 
ствари, одговараће зато власник животиње која је насрнула или 
онај коме је повјерена била осим ако би доказао да он ни злом 
намјером ни немаром, није никако крив штети. Претпоставл>а се 
да није крив кад животиња није до тада имала навшсе изненада 
да насрће (во да боде, коњ да бије итд.)“ — § 582. Чехословачки 
ГЗ. „За штету коју је проузроковала ствар одговара лице чија 
је ствар или  коме она служи, осим ако се потребном пажнЈОМ 
брхогуо о њеном чувању или надзору над њом. Тако за штету 
коју је проузроковала животиња одговара њен одгајивач" — § 
350. У ранијем пројекту Чехословачког ГЗ то је  још јасније било 
изражено. „Ако животиња проузрокује ш тету одговара зато онај 
који ју  је на то натерао, надржамо или чувати пропустио. Ван 
тога одговара за штету онај који држ и животгаву осим ако је 
штета настала премда је дотични при чзгвању и  надзору упо- 
требио сву пажњу коју су захтевале околности“ — § 1150. Пред- 
основа ГЗ. „За штету проузроковану од животиње одговоран је 
онај који је  животињу на то натерао, надржио или занемарио 
чувата. Онај који држ и животињу одговоран је ако не докаже



да се crapao за потребно чзгвање или надаор" — § 1267. Пообски 
закон о облигацијама — § 148. По праву које је  важило у Вој-

По трећој гругги законодастава власник домаће животиње 
одгавара за штету по нагчелима објективне одговорности. Ову 
концепцију усваја Францусни ГЗ. „Сопственик неке животиње 
или онај когји се њом служи докле му стоји на употреби, одго- 
воран је за штету коју је  животиша проузроковала &ило да је у 
његовој власти, било да је  залутала или побегла“ — § 1385. Ова 
идеја наптла је своју примену и у  вашем Нацрту закслга о нак- 
нади штете. „За штету коју  проузрокује животиња одговоран је 
њен сопственик било да је  животиња кбд њега било да је залу- 
тала или побетла. Сопственик животише одгавара не само за 
штету коју је  животиња проузроковала трећим лицима, него и 
за штету коју је  животиша проузроковала лицима у  њетовој 
служби којима је  поверено да се старају о животињи или да са 
њом раде“ — чл. 73. Дакле, о кривици власника, односно о шего- 
вој екскулггацији обарањем претпоставке о његовој одговорности 
нема потребних одредаба, што практично значи д а  за одговор- 
ност власшжа животиње у  овом случају није потребна кривица.

2. У теорији нашег оштетног гграва, исто тако, подељено је 
схватање о правној природи ове одговорности.

Тако проф. М. Константиновић сматра да власник домаће 
животиње одговара за штету коју је  0'на причиншха тр>ећим ли- 
цима по иачелу објективке одговорности. „За ш тету коју проу- 
зрокује животиша одговара сопствегогк, без обзира да ли је  ж и- 
вотиња код њега или је залутала или побегла. Он одговара и за 
ону ш тету коју би животиња ггроузроковала лицима у  његовој 
служби којима је  поверено да се старају о животињи или да раде 
са н>ом. З а  ову одговорност вреде ггравила о одговорности за опа- 
сне ствари. Према томе, солственик се може ослободити ове од- 
говорности С5амо ако докаж е да је  штета настала вишом силом 
или кривицом оштећеника или кривицом трећег лица“.®)

За ово схватање својевремено залатао се и  проф. Д. Аран- 
ђеловић. „Мора се признати да је правилније регулисати одго- 
ворност за  штету од ж ивотите по принципу каузалитета. Ко 
држи једну животињу треба да одговара за сву ш тету коју она 
другоме припшта;, па баш и кад ју  је  брижл>иво чувао“.®)

To је  схватање и Р. Новаковића.')
По проф. С. Јакш ићу власник домаће животиње одговара за 

штету коју је  причинила његова жизотиња по принцгату прет- 
постављене кривице. „По нашем праву како мислимо, власник 
животиње одговара по принцигоша претпоставл>ене кривице, с 
тим да се може ослободити одговорности ако докаже да је  преду- 
зео све што је  потребно да спречи постојање штете. Према томе 
ослобођава се одговорности ако докаже да је био пажл>ив и у 
избору, упућивању и надзирању чувара животин>е“.®)

За исто схватање залаж е се и проф. М. Вуковић. „Што се ти- 
че карактера одговорности за штету (мисли се на ш тету од ж и-



вотиња, примедба М. М.) ока је  једнака као код рушења гр>ађе- 
вина; наиме држалац одговара по критеријуму ггредмнијеване 
кривње те се ослобађа одговорности, ако докаже, да се бринуо 
за потребно чување и надзор".*)

To је схватање и Др. В. Недељковића. Да би се ослободио од- 
говорности држалац животиње „мора доказати да се у  конкрет- 
ном случају псбринуо за потребно чување и  надзор животшве. 
Међутрш:, квалитег и oncer овот чуваи>а не мора бити тагсав да 
искључује сваку могућност оштећења. Довол»но је  да је  држа- 
лац приликом чувања животиње поступио на начин који је  уо- 
бичајен према врсти и намени животин>е“.‘“)

На том становишту стајали су и Ајзнер — Пливерић дајући 
подршку концепцији о препостављеној кривици која је  била 
прихваћеш  у  Предоснови за грађански законик.*‘)

Изгледа да ово схватање дели и  проф. ЛазаревиЈг мада се 
из његовог излагања може извести и  друкч!ији закључак.*^).

II

1. Врховни суд HP Србије, у  овој својој одлугџ! стоји на ста- 
новишту да коњ не спада у круг опасшог ствари. „Коњи rro сво- 
јој природи нису такве ствари које самим постојањем или упо- 
требом повећавају опасност за околину“. Међутим, како се мени 
чини, Врховни суд у овој својој констатацији шгје у гграву.

Поједине домаће животшве, међу које убр>ајамо примера 
ради, коња, пса, бика, спадају у групу ствари које смо означили 
опасним стварима.^®) Ове животиње, како је  то искуством потвр- 
ђено, могу сасвим неочекивано да своје поступке приближе по- 
ступцима дивљих животиња. Узроци за овакво поншпање ових 
животиња могу бити искључиво унутр>апгње, органске природе; 
зато нису лотребни никакви спол>ни надражаји или други дога- 
ђаји било редовни или изузетни. Због тога су ове животиње не- 
када у сгању да се потпуно истргну из власти и контроле њихо- 
вих власника и да одбију да се повинују њиховим заловестима. 
Такве животиње тада постају опасне не само за самог власника 
и његову имовину већ и за личност и имовину трећих лица.

He мора се поћи од крајности у овој појави, тј. од беснила 
животиња, која појава већ залази у облаљт патологије; довол>но 
је да се задржимо на другим лакшим случајевима који се односе 
на унутрашње покрете у  организму животиње, да би уочили по- 
јаву неконтролисаног и  људској вољи неподвргнутог понашања 
животиње. Напори власника животиње (упркос н>еговог доброг 
познавања природе животиње коју  држи или одгаја и пор>ед чи- 
шенице да Je животасња до тада била мирна и  да није била скло- 
на да напада људе или друге животиње) да овакву животињу у 
овим можда шеним изузетним тренутпима обузда, смири или 
спречи да друтом нанесе штету, обично остају без позитивних р>е- 
зултата. Таква животиња, a  то је  очигледно. у стању је да дру- 
гоме нанесе штеау без кривице њеног власника.



Према томе и  коњ, као домаћа животиња, спада у круг опа- 
сних ствари, или, како то друкчије кажемо, у круг ствари које 
стварају повећану опасност за  околину. Чињеница д а  можда ог- 
ромна већина домаћих коња ретко када постају починитељи 
штете без кривице њихових власника, није и не маже бити раз- 
лог да се коњ не уврсти у  круг опасних ствари. Има и  других 
оггасних ствари(рецимо аутомобил) које, од свог изласка из фа- 
брхгке па до расходовања након коначне нормалне употребе, нм- 
су нанеле трећим лидима викакву штету. Међутим, то није био 
разлог да се аутомобил не уврсти у  круг опасних ствари.

За природу опасних ствари битио је  да је  она потенцијално 
у стању (па макар само једном) да се истргне из власти: човека 
и да због сваје природе, са«тава, функције механизма, положаја, 
начина употребе и  других околности нанесе штету имовини или 
личности трећих лица. Због те непр1елвидл>иве и неотклоњиве 
разорне природе која је  иманентна механичком или физиоло- 
пжом 5вћу те  ствари, она спада у  групу објеката које смо у пра- 
ву назвали опасним стварима. Отуда су прихватљива схватања 
оних законодавстава и  аутора који извесне домаће животиње, ме- 
ђу које убрајају и коња, сврставају у  круг опасних ствари.

За опасне ствари у оштетном праву влада схватање да се од- 
говорност за штету које оне другоме нанесу цени по правилима 
о објективној одговорности.*^) Корист коју власник животиње 
из ње извлачи или задовољство које себи путем ш е прибавља 
посгају за жега правни и морални разлог који га чини одговор- 
нвм за штету које је шегова животиња, без обзира да ли је  он 
зато крив или не, нанела другоме. Врховни суд је  имао довољно 
основа да овај случај одговорности за  ш тету расправи по општим 
правилима о одговорности за опасне ствари.” ) Схватање да се у 
OBOfti случају требало држати правких правила Српског грађан- 
ског законика, представља једну несавремену и  антимодерну 
концепцију.

2,Међутим, и ова концепција коју прихвата Врховни суд по- 
чива на једној погрешној интерпретацији правних правила Срп- 
ског грађанског законика. Врховни суд сматра да су ова правна 
правила, која се односе на случај одговорности за штету прх-гчи- 
њену животинЈама, заснована на пркнципу доказане кривице. Та- 
ко Врховни суд каже: „Ако се за ова лица (мисли се н а  власнике 
животшва, примедба М. М.) ке може доказати кривица (подву- 
као М. М.) овакве врсте онда се сматра да је  оштећење случајно 
настзчшло, те у тим случајевкма власник уопште не одговара за 
причињену ш тету“.

Међутим, како проф. М. Константиновић сасвим основано 
истиче, правна правила Српског грађанског захоника, у по- 
гледу одговорности за причињену штету, почивају н а  принци- 
пу претпоставл>ене хривице.** „Ко другоме какву штету учини. 
било то на имању туђем или правима и личности онај мора ту 
накнадити“ — § 800. У наредном члану се подвлачи: „Од напла- 
те учзовене штете само се ко онда ослободити може, ако дока-
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ж е да штета није његовом кривицом, но се случаЈно догодила 
— § 801. Дакле, како то произлази из ових правила, учиниЈгал 
штете биће одговоран ако докаже да за штету није крив. Према 
томе, оштећени кема потребе да доказује кривицу учиниоца ште- 
те: ока се за штетника претпоставља.

Ако сада ова општа начела о одговорности за штету пове- 
жемо са лосебним правилима о одговорности за штету причиње- 
ну жввотињама („Удари ли животиња каква на човека или на 
добро чије те штету нанесе, онда је  онај под одговором који та- 
кву животињу је  натерао или иадражио ијж  сачувати прене- 
брегао“) и  ако акценат уперимо ва  случај одговорности за небри- 
жљиво чување животмње, јер нас то овом приликом интересује, 
онда се из тога, као једино тачан, може извести закључак да вла- 
сник животиње одговара за штету по тгринципу о претлоставље- 
нсј кривици.

III

■у овој својој одлуци Врховни суд сматра да власник коша 
кије одговоран за лггету пошто је  пггета настала услед вил1е си- 
ле. „До удеса не би ни дошло да авион није ниско надлетео град 
и KOHbe својом буком поллалЈио, што туженик није могао да лред- 
види или слречи. Према томе, лггета је  настала услед више си- 
ле“. Међутим, како се мени чини, Врховни суд логрешно узима 
да се у овом случају ради о вгаиој сили.

1. У теорији грађанског права, као што је  позкато, појам 
вил1е  силе је слор»ан. Постоје углавном две теорије које објаплва- 
вају појам вгале силе: једна је  објектизна a  друта субјективна. 
По објективној теорији виша сила је  слољни догађај који излази 
из крута редовних догађаја. Овако схваћен лојам више силе 
обично се своди на своја три појамна обллка: на елементарне по- 
јаве (као класичан појам више силе), на акте власти (норматив- 
ни лролиси забране увоза, извоза, ставл>ан>е ствари ван проме- 
та и сл.) и на акте трећих лица (грађанске немири, лгграјкови, 
гусаркггво, разбојнгалтво, што за наше лраво није од лосебног 
значаја). По субјективној теорији виша сила није искључиво 
спол>ни догађај, већ, сваки догађај који иггепш к није могао лред- 
видети ни спречити улотр>ебом максималне пажње. Објективна 
теорија лримењује се код лравних лица и код оАасних ствари, 
док је шена лримена искључена кад се на одговорност позива 
физичко лице, јер  се код тих лица не може лровести разграни- 
чење између слољних и унутрашњих догађаја.*^)

У теорији лојам B n n ie силе jo n i увек је  слоран. Због тога 
многи аутсри појам вгапе силе третирају као фактично питање. 
Тако проф. М. Вуковић лише: „Под вишом силом( вис мајор) 
разумијева се такво фактично стање које је настало изван нечије 
вол>е и могућности те га спречава да ислуни своју обавезу, од- 
носно да одговара за штету коју је лод владавином таква стања 
починио . . .  Она ће се нај^л>е одредити оцењивањем ситуације 
од слЈгчаја до случаја."'®)



Међутим, у новије време све више продире схватање о кон- 
бинационој концепцији појма више силе.‘® Од оавремених коди- 
фикација ову концепцију усваја Ч:ехословач1си грађански зако- 
ник из 1950 год. „Код нарочито опасне делатности. . . одговара 
вршилац делатности ocpdvt ако је штета била проузрокована не- 
откоњивим случајем који нема порекло у делатности или самој 
радњи оштећеног или радњи трећег лица која се није могла от- 
клонити“ — § 351.-“ To је схватање -нашло своје м,есто и у нашем 
Наврту закона о накнади штете. „Оопственик се ослобађа одго- 
ворности ако докаже да ш тета потиче од неког узрока који се на- 
лази ван ствари, a који се није MOirao предвидети или се није 
могао СЈтречити или избећи (виша оила)“ — чл. 53 ст. 3 По Уредби 
о закључењу угавора у  привреди из 1946 год. врипа сила се сма- 
трала као природни (елементарни) догађај који се није могао 
предвидети, затим као изосганак увоза оировина услед објектив- 
них тепгкоћа и  најзад као промена у привреди и промету која је 
уследила доношењем нормативних аката надлежних државних 
органа.

Наши судови су појам више силе обично тумачили комплек- 
сно обухватајући и једну и другу концепцију о појму више силе. 
Тако по схватању Врховног суда HP Хрватске под вшпом силом 
подразумева се сваки догађај који долази шол>а као природни 
догађај (на пр. поплава, пожар, потрес) или који је  настао као 
последица људског утрш;аја a који се није могао предв!идети ни 
отклонити — Гж. 221/50.^^

У теорији је исто тако спорно како треба схватити и елеме- 
нат неотклоњивости у догађају који је изазвао настанак штете. 
Ова неотклошеност може се схватити објективно, тј. као појава 
која се никаквим мерама или средствкма неда спречити ако још 
није настала или сузбити ако је  већ наступила (објективна тео- 
рија). Истовремено ова неоткошивост може се схватити и субјек- 
тивно, тј. као појава коју конкретно физичко или правно лице 
није могло спречити с обзиром на своје личне особине, састав 
или средства са којима је  располагало, упркос своје максима.тше 
брижљивости и пажње (субјективна теорија).

2. Међутим, иако је  појам врппе силе у  теорији и пракои спо- 
ран надлетање авиона не може се схватити као виша сила. Бука 
авионског мотора излази изван оквира и објективне и субјектив- 
не концепције о појму више силе.-- Осим тога лет авиона бар са 
гледишта објективне теорије, није појава која се неда спречити. 
Истина у  односу на случај који разматрамо лет авиона је  спол>ни 
догађај, али у ланцу узрочних збивања не може се непосредни 
узрочник штете негирати посредним ако за овај посредан узроч- 
шгк постоје правила која шегову одговорност регулишу на по- 
себан начин. Исто тако, ако постоје пссебна правила о одговор- 
ности за опсане ствари онда те опасне ствари не могу бити спољ- 
њи неотклоњиви догађај у  односу на непосредног узрочника 
штете, тако да оне од стварног узрочника штете постану узроч-

8



ником опште неодговорности за ш тету у том случају. To би био 
закључак до кога сигурно не би хтели да дођемо.

Отуда у O'BOM слу^гају, који разматра Врховни суд ниско над- 
летанхв авиона и ш тета до које је  услед тога дошло, пре се може 
схватЈгги, под условом да буду испуњене и друте ггретпоставке, 
као пгтета која је нанета од трећег лица a за коју штету не од- 
говара власник животише.

Авион је ствар која својом акт'ивношћу ствара повећану 
опасност за окол^шу, те власник авиона одговара по правилима 
о објективној одговорности за штету коју авион приликом свог 
лета нанесе не само личности или имовини лица које превози већ 
и лицима и имовини коју надлеће.-'*) Према томе, оштећени је у 
овом случају мовао евентуално траж ити обештећење од власни- 
ка авиона. A тог узрочника штете, чији власник може бити ту- 
ж ен па и одговоран за штету, Врховни суд је означио као вишу 
силу.

IV

У овом случају поставља се и једно питање које се односи 
на категорију узрочне везе: да л к  је узрочник штете коњ или 
авион?

У науци оштетног права адекватна теорија узрочности при- 
хваћена је готово од свих наших аутора."^ По тој теорији да би 
једна последр1ца била резултат одређеног узрока она мора бити 
не само извесна, кепосрадна и н>ему најближа, већ и нормална 
и редовна по свом току. Последица једног узрока мора бити по- 
тврђена искуством као HberoBa редовна резултатна. Она мора би- 
ти и типична по свом садржају и подудара са нашом ггредставом 
о нормалном реду ствари. Отуда је узрочност не чињенична по- 
јава већ правна конструкција и која је  стога конкретна и  зависна 
од низа одређених услова и специфичних околности сваког по- 
једЈ-шог случаја. Последица није резултат узроха као једне слепе 
ланчане механичке реакције, већ само оног узрока који је оправ- 
дан у  датом тренутку, адекватан правилима искуства, вачину 
живота и схватањима једне одређене средине.

Тако проф. М. Константиновић, објашњавајући појам узроч- 
ности, наводи пример коња који се у граду преплаши свирашем 
аутомобила, те због тога повреди пролазника. По њему за штету 
у овом случају неће одговарати власник аутомобила који и није 
морао да свира, већ власник коња пошто није уобичајено, ти- 
пично или нормално (адекватно) да се у граду коњ уплаш и од 
звука трубе из аутомобила.^)

Ако прихватимо као тачним закљ учак из овог примера ко- 
јил1 се послз^жио проф. КонстантиноврЉ. да би утврдили шта 
представл>а узрок штетне последице у  случају који разматра 
Врховни суд, онда треба поћи од тога да ли је  за град у коме се 
штета догодила нормална појава да авхони ниско лете или то



није случај. Треба намме утврдити да ли је  било редовно и нор- 
мално за ту  средину да се коњи уплаш е од ниског лета авиоиа.

Да се ш тета рецимо догодила у Нишу где скоро свакодневно 
и то из године у годину десетине акиоиа надлећу град у ниском 
лету и којом приликом cboJiHM моторима подижу страховиту бу- 
ку, ово ниско надлетан>е авиона била би редовна, нормална поја- 
ва за ту средину као и  свт-Ерање аутомобилске сирене, брујање 
моторцикла, писак локомотиве, одјек трубе из неког запрежног 
возила или сигнал звона из трамваја. Отуда уколико би се у овом 
граду преплашили коњи услед ниског лета авиока и при томе 
нанели другоме штету, са становшпта адекватне теорије узроч- 
ности власник коња би одговарао за причињену штету.

1. И на крају  у овој својој одлуци Врховни суд констатује да 
је сам оштећени крив за штету коју је лретрпео. „Из утврђених 
чињеница излази да је  осакаћење тужиоца лроузроковано не са- 
мо услед вшпе силе, већ и искључивом кривицом тужиоца, јер је 
он истрчао необазриво пред преплашене коње, бацио на њих 
свој капут и још  их попЈгашио".

Међутим, у делу приказа ове одлуке где је  чишенично ста- 
ње утврђено од стране нижих судова препричано л  у  коме се 
делу тврди да је  то чињенично стање неспорно стоји и ово: 
„Тужилац је био украј пута којим су коњи јурили и  хтео је да 
их заустави (подвзпсао М. М.) па је махнуо својим капутом на 
коње. Они су се још вж пе поплашили те је десни коњ налетео 
на тужиоца, прегазио га и тешко гговредио".

Како из овог излагања произилази тужилац је  покушао да за 
устави заплашене кон>е и у  том покуш ају је  настрадао. Изгледа 
да је  тужилац ово хтео да учини без неке посебне користи за 
себе. Ако је to тачно онда је  поорешан закључак Врховног суда 
да зе оштећени сам крив за  штету коју трпи.

У оштетном лраву влада правило да је власник животиње 
која је  заплашена дуж ан да накнади штету лицу које је  поку- 
шало да његову заплапгену животињу заустави h у  том поку- 
ш ају буде повређено.

Тако проф. М. Константиновић тшше: „Лице које драговољ- 
но покуша да ухвата: или задржи уплашену шги узнемирену 
животињу и при томе буде повређено има право на нахнаду ште- 
те од сопствеиика, јер у том његовом понапхању нема кривицје 
која би могла да ослободи сопственика одговорности“."®)

Ово схватање заступа и  Р. Новаковић. „Сопственик је  ду- 
жан дати накнаду рањеноме лицу када је ово добровољно 
задржало отетог коња“.-̂ )

У чл. 73 ст. 3 нашег Нахфта закона о накнади штете стоји; 
„Сопственик одговара за штету коју је  уплашена или узнемире- 
на животиња проузроковала лицу које је  драговољно покушало
да је ухвати или задрж и“.-®)
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Врховни суд, no свему судећи, ни]е имао у ваду ово начело 
приликом доношења одлуке па је  сматрао да је  оштећени крив 
„што је необазриво истрчао пред преллашене кон>е“. Ћ т е  Вр- 
ховни суд, можда и весвесно, одбацује све оно што би тр>ебало 
да подстиче код грађава врлшгу одважности и храбрости и да 
представља одавање признања њиховим неоебичним залагањима 
и жртвама. Овргм се уједно негира и оно што представља потвр- 
ђЈтвање њиховог ocehaja везаности за заједницу и њиховог капо- 
ра за отклањање опасвости која прети њиховим блмжњима. Мо- 
жда са становишта личног комотитета, незаинтереоованости за 
потребе друтих, 'искључиве бриге за сопственом сигурношћу и 
тежн>е за аЈ^тивирашем само личног интереса, ово што је учгашо 
оштећени и представл>а „необазривост“. Али, са становишта пш- 
рих интереса једне заједнице поступак оштећеног представља 
дубоко друштвени гест.

2. У оваквим случајевима, по мом мишл.ењу, не би требало 
анализирати и улазити у то да ли је лице које је  коње поку- 
шало да заустави учинило баш сно што би у датом тренутку би- 
ло најбол>е да би се преплашени коњи зауставилп. У питању су 
моменти када је  потребно доносити брзе одлуке, када се нема 
времена за педантна размишл>ан>а и јги  процењивање најбољег 
поступка. Баш због тота може се нешто логрешно или неспретно 
урадити, нешто превидети и рђаво проценити тако да то доведе 
до сулротног ефекта од онога пгго се уствари хтело.

Оштећени је у  овом случају истрчао ислред коња да и сво- 
IHM телоад направи препреку и при томе је  бацио на њих свој 
калут вероватно сматрајући да ће их то збунити и зауставити. 
Међугим, тај његов лоступак још више је  лреллашио коње та- 
ко да је том приликом настрадао.

Мислим да би у  овом случају било једино ислравно оно схва- 
тање које би лошло од тога да се тачно утврди пгга оштећеш! 
својим лсступком ж ели да лостигне a  не да лм је  поступак који 
је он применио био најбољи или најцелисходнији, с обзиром на 
лрироду опасности и  даљи развој догађаја. To би било у  складу 
са моралним na и лравним начелима која налаж у одавање лри- 
знања не само за резултате једне радше које друштво лозитивно 
цени, већ и самом напору да се до тог резултата дође, a  који је 
напор некад лгаого значајнији од самог резултата.

Михаило Митић

1) Збирка одлзтса, књига права, свеска друта из 1956 год. стр. 136
-) Види нар>очито § 835 Немачког грађанског законика. У нашем праву 

о томе постоје посебни прописи. Види: Савезни и републички закон о лову.
®) У нашем гграву ова врста штете разматра се по Закону о сузбијању 

пољске штете.
„За непољске штете које проузрокују домаће животиње н. пр. у- 

јед пса одговара власник живагиње али се ослобађа одговорности ако до- 
каже да је  гфеузео све мере које су биле потребне да се штета отклони“. 
Види; Др. Пишкулић — Ђерђ. Основи приватног права у  Војводини, Бео- 
град 1934 год. стр. 216
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5) Др. М. КонстантиновЈЉ. Облигационо право, општи део, Београд 
1952 год. стр. 143

в) Др. Д. Аранђеловић. Одговорност за накнаду штете, Београд 1924 
год. стр. 41

’) Р. Новаковић Штета и њена накнада, Београд 1940 г. стр. 603
s) Др. С. Јакшић. Облигационо право, Сарајево 1953 год. стр. 308.
9) Др. М. Вуковић. Обвезно право, књига I, Загреб 1956 год. стр. 227
10) Др. В. Недељковић. О накнади штете коју почини животиња. 

Правни Живот, бр. 3—4 из 1959 год. стр. 47
11) Ајзнер — Ппиверић. Мишљења о предоснови грађанског закошша 

Загреб 1937 год. стр. 539
12) Др. А. Лазаревић. Основи облигационог права, Скопље 1956 год. 

стр. 190
1*) Стари српски казнени законик је опасне животиње разврстао у 

три групе: на оне које уједају, које боду и које „бију“ ногама.
i'i) Др. Р. Р>истић. Теорија објективне одговорности, теза, Нови Сад 

1934 год. стр. 141; Др. Ђ. Тасић. Одговорност за ризик, Архив из 1925 год. 
Види у  литератЈфи која је  напред наведена.

15) Сутфотно схваташе заступа Др. В. Неделжовић по коме се прави- 
ла о  објвктивној одговорности могу применити само на случај одговор- 
ности „сопственика погона који се креће употребом механичке силе“, што 
по M0M мишљењу представЈва исувише уско тумачење појма опасних ства- 
ри. Види: исти чланак, стр. 47

15) Др. М. Константиновић. Исто дело, стр. 136—137
11) Види о овоме: Др, С. Јакшић. Исто дело, стр. 242— 2̂45! Др. М. В у- 

ковић. Исто дело, стр. 172—175; Р. Новаковић. Исто дело, стр. 193— 199; 
Др. 3. Антонијевић. О одговорности транспортних предузећа по уговору 
о превозу робе, Београд 1958 год. стр. 24—28; Др. Д. А ран^ловић. Исто де- 
ло, стр. 19—20; Др. Н. Балог. Послови привредног права, Београд 1952 
год. 30—32; Др. М. Вартош. Увод у  право, Београд 1950 год. стр. 200—210; 
М. Агарков. Совјетско облигационо право, Београд 1947 год. стр. 98—101

18) Др. Вуковић. Исто дело, стр. 172; Совјетска судска пракса такође 
сматра појам вигпе силе фактичким, р>елат11вним питањем. Види М. Агар- 
ков. Исто дело, стр. 101

19) У нашем праву Др. С. Јакшић залаж е се за објективну концепци- 
ју али која је проткана и поставкама субјективне теорије. Види исто дело, 
стр. 242—245

20) Међутим, у  предратном пројекту Чехословачког закона о накнади 
штете била је прихваћена објективна концепција о појму више силе. „Под 
mmmvr силом подразумева се један изванредан догађај који немајући своје 
порекло у  обављању предузећгц својим начином и силом премаша до- 
гађаје који се могу очекивати по редовном току ствари“ — чл. 1152. Види: 
Др. Д. Аранђеловић. Прошгси Чехословачког пројекта Грађанског зако- 
ника о накнади штете, Архив. бр. 5 из 1937 год. стр. 437—445

21) Наведено по Др. М. Взжовићу. Исто дело, стр. 174
22) Врховш! суд у  овој одлуци одређује појам више силе са стано- 

вишта субјективне теорије. „Виша сила је она што туженик није могао да 
предвиди или сгфечи“.

23) Та је одговорност посебно појачана кад се врши превоз путника
Власник авиона не ослобађа се одгозорности ни у  случају виш е с и л е .__

21) Види литературу која је  нагфед наведена.
25) Др. М. Константиновић. Исто дело, стр. 95
20) Др. М. Константиновић. Исто дело, стр. 143
21) Р. Новаковић. Исто дело, стр. 603
28) To је схватање заступл.ено и у  франгсској јуриспруденцији. Ви- 

ди; Р. Новаковић. Исто дело, стр. 265, Разуме се да се ово правило не од- 
носи на лица која су  по својој професији дуж на да у  оваквом случају 
интервенишу.
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ВАЖНОСТ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА СА КЛАУЗУЛОМ 
ПРЕНОСА СТВАРИ СУДСКИМ ПУТЕМ

Уговорне стране склопиле су купо1продајни уговор и у  исти 
унеле клаузулу да ће уговор правно важити тек кад се пренос 
ствари изврши судским ггутем, a тхз другим речима зш чи  да се 
ваљаност утовора везује за моменат судског преноса својине.

Да б'и молли ценити целиеходност ове клаузуле коју садржи 
овако склопл>ен утовор о куловини и продаји, потребно је да 
претходно размотримо основни појам уошпте, важност и правно 
дејство уговора о куповини и прадаји.

Уговор о куповини и продаји је теретни комутативни уго- 
вор, јер овим уговором обе стране стичу права и обавезе a  између 
OBi« права и обавеза постоји нека екврталентност.

Озај утовор се сдштра закљзгченим када су се утоворне стра- 
не споразумеле. о шеговим битним састојцима. Битни састојци 
овог уговора јесу: предмет купопродаје и цена.

Овај уговор је  такав уговор где се једна страна обавезује 
да другој страни устугш неку ствар или право, a друга страна 
за ово да плати одређену цену. Уговор о куповини и лродаји 
као двострани правни посао захтева ову узајамност права и 
обавеза странака да би могао да произведе правне последице и 
жел>ено правно дејство.

Посматрањем обавеза прсдавца видимо да је  он дуж ан да 
изврши предају ствари и  да гарантује физичка и правна свој- 
ства стаари. Логично, као најважнија обавеза јесте предаја ства- 
ри односно предмета уговора.

Предајом ствари које је предмет уговора преноси се и право 
својине тј. купац као друга уговорна страна долази у  посед 
ствари и тиме остварује онај цил> ради чега је  и  стугшо у  уго- 
ворни однос са продавцем.

Као пандан обавезаг^ха продавца стоје обавезе купца да  пла- 
ти утоворену цену и прш ш  предмет уговора. Купац као уговорна 
страна је  дужан да плати уговорену цену страни које је  у  уго- 
вору предвиђена да прими исплату и дуж ан је да прими гфедмет 
уговора било предајом или испоруком.

Из свих обавеза странака изводе се права странака. Право 
продавца је да траж и од кзшца да прими уговорену ствар и плати 
одређену цену, a право куттца је  да траж и да му продавац усту- 
пи ову ствар.

Из изложеног јасно произилази да уговор треба да послужи 
за пренос ствари у својину друге уговорне стране.

Ово све посдхатрано са становршгга важећих правних прави- 
ла о уговору о куповини и продаји.

Међутим, странке у уговору су другачије постутшле. Оне су 
се споразумеле и о предмету и о цени, али су у уговор утлавиле 
уговорну клаузулу да ће се пренос ствари извршити судош м 
путем. Другим речима речено: право својине пренеће се судским 
ггутем.
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To зиачи да је уговор склопљен са извесним условом, то ће 
р>ећи, да су се странке споразумеле и о иредмету и  о цени, али 
шегову важност везују за судсжи пренос, односно да уговор стоји 
без дејства, јер тек кад уследи судска одлука о прено1су ствари 
јавл>а се обавеза продавца да ствар преда купцу и обавеза купда да 
ствар прими и плати утоворну цену. Уместо да одредбе уговора бу- 
ду иштеративне за стране о његовом извршењу то сада треба да 
буде судска одлука. Значи да је  ум атена вредност уговора, a сав 
потенцијал је  бачен кроз ову уговорну клаузулу на судску од- 
луку. Чини HaiM се да је извршење уговора крш  ову клаузулу 
непотребно везано за судске трошкове који су сувишни, јер нам 
је познато да нема судских радњи ни одлука без предвиђених 
трошкова. Дал>е, судска одлука је умешана у  радње ио(је су по 
супптини уговора о куповини и  продаји обавезне са;ме странке да 
изврше приликом испуњеша својих уговорних обавеза. Предаја 
ствари и плаћање цене резултати уговора о куповини и про- 
даји као израз слО|бод«о изјавл>ених волза уговорних страна.

Из предњег се да констатовати: да утовор Стоји без дејства, 
да обавезе странака имају одложан карактер, да је  судска од- 
лука императив за стране, да се јављају сувишни трошкови и да 
уговорна клаузула одриче сваку вредност уговора- ___

Ако пођељк) од основног учења о правном послу, о начину 
шеговог заснивања, ако омо уверени да до правног посла у гра- 
ђанском праву може доћи после сагласности воЈва странака у 
правном послу, које су у истоме равноправни партнери и ако смо 
спремни да тврдимо да је пе!рфектност уговора у  оквирима прав- 
них правила о правном послу онда клаузула да се пренос ствари 
изврши судским путем нема свога места ни оггравдања у купо- 
продајном уговору.

Исто тако, ако се упита^мо зашто се склапа овај уговор доби- 
јамо јасан одтовор — склапа се да би се једна ствар пренела у 
свој^ину другог уговорача. Значи, уговор треба да послужи за та- 
кав ггренос својине. Чему онда стављати такву клаузулу у уго- 
вор која везује ваљаност уговора за моменат судског прекоса 
права својине. Признати: такву клаузулу као вал>ану значи упра- 
во „одрицање сваже вредности: угавора као правног односа. A да 
ли је то била хграва воља стравака? Сигурно да није.

Ова клаузула посматрана и као неко обезбеђење за изврше- 
ње уговора не може да трпи никакав приговор, јер је и као таква 
неправилка и непотребна. Посматрана са становишта поверења 
и поштења у  промету она се своди на нулу, јер када начело по - 
верења и лоштења у промету дође у питање онда нормално за 
обезбеђење извршења уговора оштећена страна има могућност 
обраћања суду за  тражење поштовања уговорних одредаба и ње- 
гово извршење. Нормално је  да се суд у уговорне односе сграна- 
ка меттта тек оида када су тл  односи поремећени и то као што 
рекосмо, по захтеву једне стране када уговорна обавеза није 
испуњена, која је  у уговору истакнута као прршат, јер су ради 
тога предагета уговора уговорне стране добровољно и  засновале
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ггравни однос и ггравни посао. Међутим, у истакнутом примеру 
овог нашег написа видимо да ое суд меша у  ове односе странака, 
пре него што је избило ма шта спорног.

Циљ уговора о куповини и продаји посматран кроз права и 
обавезе уговорних страка је јасан; промет ствари кроз еквива- 
ленцију. Према томе, уговорка клаузула којом су странке пред- 
ввделв да се пренос ствари тј. права својине рша извршити суд- 
ским путем је недопуштена m има се сматрати као да не постоји. 
Односе странака треба посматрати у смислу склопљеног утовора, 
али без ове клаузуле.

Странкама је допуштено да изаберу облик закључења уго- 
вора, али је тешко прихватити нешто што је  у супротности са 
шим, ИЈШ што одрине сваку вредност уговора кас правног односа.

Калабић Ђорђе

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДМЕТА СПОРА

Закон о парничном поступку (у даљем тексту ЗПП) у  одред- 
бама од чл. 34 до чл. 39 нормирао је утврђивање вредности пред- 
мета спора ради одређивања кадлежности (стварне надлежно- 
сти и  састава суда). У примени ових одредаба Hi^e било пробле- 
ма и  зато их  ни судска пракса ни процесна литература нису за- 
пажено трегрфали. Међутим, када је  првог јуна 1960 год. ступио 
на снагу Закон о судским таксама (у дал>ем тексту ЗСТ) шегове 
одредбе Ш главе од чл. 17 до чл. 37, уколико се односе на пар- 
нични поступак, унеле су извесне нонине у ово подручје суд- 
ског рада како са гледишта ЗПП тако и са гледипгта дотадање 
јудикатуре о судским таксама, те се појављује потреба да се ira- 
тан>е утврђивања вр>едности иредмета спора разл10три упоредо и 
овај наш рад ггрилог је једној пшрој дискусији о тој мери. Прем- 
да ЗПП има један a  ЗСТ друти задатак, оба закона, у  уж ем сми- 
слу, припадају групи судсхих закрна, закона који омогу^авају 
нормалан и  законит рад судова, јер ЗПП прописује правила по 
којима суд расправл>а и одлучује о трађанскоправним шоровима 
a ЗСТ правила по којима се плаћа такса, као облик накнаде, за 
одређене судске радње и услуте. Само затс што су ова два за- 
кона тесно везана и што доношењу ЗСТ греба да гфетходи до- 
ношеше процесних закона, после рата донето је  неколико нор- 
мативних аката о судским таксама али само у погледу висине 
a на доношеше закоиа о судским таксама чекало се да се прво 
кодификује судска процедура. Како је  припремање ванпарнич- 
ног и извршног постушса у  завршној фази, то практично није 
имало разлога да се даље одлаже, тим пре што је  донег и Закон
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o административним таисама у кооуге се налазе мнота зајејднЈгчки 
ставови.

По параграфу 10 предратног Закона о судскт®! таксама од 
30-ог маја 1930 год1-ше, чије су материјалне одредбе после рата 
примењиване као правна прав^ила, a  у које спада и ова, при; утвр- 
ђивању вредн01сти предмета спора због судске таксе псступало 
се само по Егрописима тог з а к о т  „макар наваЗђање вредности 
спорног предмета немало никакве важности за надлежност суда 
или врсту поступка.“ Свакако да је  стари Закон о судским так- 
сама на тај начин хтео, штитећи фикус, да се огради од Закона 
о 'судском лО'Стугасу у  грађаиским парнигрма од 13 јула  1929 год. 
који је начелу процењивања спорног предмета од стране тугкио- 
ца, у  складу са ошптим положајем приватног права, признавао 
упадљиву ширину. У таквом правном лоретку дилема је  била 
иокључева али та непозезакост између два закона била је још 
један доказ о непринципијелности, конфузности и произвољно- 
сти у законодавној делатности. Нови ЗСТ у  чл. 17, насупрот ста- 
ром Закону о судским таксама, ш раж ава принцип по коме се од- 
редбе ЗПП по којиота се утврђује вредност предмета слора ради 
одређивања надлежности примењују и приликом одређивања 
вредности предмета слора ради наллате таксе, ако у ЗСТ шгје 
друкчије о'дређено. Шта је  то у  ЗСТ друкчије одређено него у 
ЗПП који је иначе проплгрио приндип званичног утврђивања 
вредности слорног лредмета?

II

По чл. 25 и  28 ЗПП слсрови се са становшлта одређивања 
надлежности суда деле на спорове чија се вредност одређује или 
према њиховој лрироди или лрема њиховој вредности. Стварна 
надлежност среских и  окружних судова заснива се првенствено 
на вЈЈедности спора a код спорова који су према њиховој лрироди 
без обзЈфа на вредност предмета спора ловерени сресккм т-тли 
окружним судовима од њкхове вредлости не зависи ни састав 
суда у споровима из надлежн-ости среских судова (од слорова из 
чл. 25 ст. 2 судија појединац суди само слорове због сметања по- 
седа a остале веће). Према та два критеријума сви су спорови и 
у caiMOM закону сврстани у  две грутге. У  лрвој су спсрови из чл. 
25 ст. 1 II чл. 28 ст. 1 ЗПП за  које је меродавна вредност пред- 
мета сло|)а a у  другој су спорови из чл. 25 ст. 2 и  чл. 28 ст. 2 ЗПП 
за које је мерк)давна сама лрирода спора којим споровиага треба 
додати и спорове из чл. 25 ст. 3 и из чл. 28 ст. 3 које друти: зако- 
ни стављају у  надлежнсст среских или окружних с\’дова или са- 
мо у  надлежност редовних судова (за које су  у точ  случају над- 
лежни срески судови).

Разликовање ТЈГжбених захтева по чл. 39 ЗПП н а  нозчане 
и на ненсвчане у  ствари је  подела слорова пр>ема лредмету спора 
јер сваки тужбеви захтев састоји се од једног права чија се за- 
штита судском одлуком траж и a свако право има своју вредност
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која истовремено представља и вредност cnopa. Ако се то право 
односи на одређен износ у новцу и ли  ако тужилац пристаје да 
Јгместо неновчаног захтева ггрими одређени износ у  новцу (ал- 
тернативно и ли  евентуалж)), онда је такав тужбени захтев по 
ЗПП новчан a  сви остали су  неновча;ни (и ЗСТ дели тужбене 
захтеве на новчане — без обзира да ли  је новчани чзиос предмет 
главног, алтернативног или еввнтуалног тужбеног захтева и на 
неновчане). Деоба спорова према вредности спора не подудара се 
са деобозм тужбених захтева caavro зато што међу споровима из 
искључиве надлежности судова има спорова са новчаним туж- 
беним захтевшуга, међутим ово отступање нема учинка на одре- 
ђиван>е стварне надлежности судова те се на тсме не треба ни 
задржавати.

ЗПП је одредио начин утврђи вата  вредности предмета спо- 
ра само за неке сгторове из искл>учиве надлежиости судова. To 
су спорови из чл. 25 ст. 2 тач. 1 (чл. 35) и  тач. 6 (чл. 37). У оста- 
лим споровима из чл. 25 ст. 2 и 3 ЗПП туж илац по својој процени 
слободно озвачава вредност предмета спара a  суд је о(влашћеи 
под условрша из чл. 39 ст. 3 ЗПП да ту  вредност мења. З а  чисто 
парнични поступак ове одредбе биле су сувишне и  свакако да су 
у ЗПП згкл>учене само по нужди јер у  то време није било пози- 
тивног закона о судским таксама где m i је  право месго. ЗСТ је 
са нарочитом пажњом обрадио баш тај део тј. утврђиванве вред- 
ности у споровима који су у  искључивој Јнадлежности судова, 
одређујући једнима фиксну вредност a другима само начин у- 
тврђивања вредности, део з а  ко ји  је  ЗПП незаинтересован јер 
вредност утврђивања било п о  ЗПП било по ЗСТ не може да из- 
мени искл>учиву надлежност суда. У друш м лак споровима вред- 
ност утврђива1Ба по ЗСТ могла би да утиче и  на стварну над- 
лежност и на састав суда( мада је и  непрописан састав битна 
повреда одредаба парничнот поступка из чл. 343 ст. 2 ЗПП на 
коју лрема чл. 353 ЗПП друтостелени суд пази по службеној ду- 
жности, срески судрви зшоах) више греше ка  саставу него на 
стварној надлежностк, поготову код неновчаних захтева).

III

Већ је речено да ЗСТ у  чл. 17 упућује на одредбе ЗПП по 
коЈима се утврђује вредност предмета спора ради одређивања 
стварне надлежности (од чл. 34 до чл. 39), али само уколико у 
ЗСТ није друкчије одређено. ЗСТ је могао да не понавл>а у  тек- 
сту закона оне одр>едбе које би биле идентичне са одредбама ЗПП. 
Протежући своју компетенцију, без таксативног вабрајања, на 
све оне одредбе ЗПП које н е  противурече његоовим одредбама, 
ЗСТ је попунио празнину у свом закону алм салшм тим из тога 
резултира да вредност ггредмета спора ради одређивања стварнз
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надлежности не мора увек да буде и вредност предмета спора 
ради наплате такее, иако, кадгод то може, увек треба утврдити 
вредност спора која би била заједничка и за  ЗПП и  за  ЗСТ, о 
чему he законодавац сигурно водити рачуна када буде мењао 
ЗПП.

По чл. 17 ЗСТ, коме недостаје начело из чл. 34 ЗП П  да се у 
обзир узима оамо вредност главног захтева, вредност предмета 
спора ради наплате таксе утврђчј|е се према вредности коју пред- 
мет спора има у  време подношења тужбе. У  ЗПП такве одредбе 
нема, што није случајно, јер ако се, на пример, спор води због 
повреде нужног дела наслеђа вредност спора утврдиће се про- 
ценом одговарајућег дела заоставштине према прометној вред- 
ности у  тренутку оставиочеве смрти или ако се cnop води за на- 
кнаду штете, висина штете може да буде одређена ијш по време- 
ну наношеша штете (за паратраф 818 бившег СГЗ пресудна је 
та цена) или по вре!М!ену тражења накнаде или по времену пре- 
суђења, што ое оцешује према сваком конкретном случају по- 
себно, с тим да временски равмак док тече застрелост  може да 
буде взванредно дуг од момента учињене ДО' момента тражен>а 
односно пресуђења штете a осим тога могу да наступе и знатаије 
промене у ценама на тржипггу. Оврш нису исцрпљени сви при- 
мери у којима лако може да се деси да вредност предмета спора 
за одређивање надлежности буде иопод 200.000.— дин. a  вред- 
ност ради наплате таксе изнад 200.000.— дин. ш ш  обратно. Прва 
варијанта због трошкова поступка више конвенира сгранкама 
зато што су им, по правилу, срески судови ближи те их парница 
јефтиније кошта.

Чл. 18 ЗСТ обухвата само законско издржавање и вредност 
предмета таквог спора, ради наллате таксе, одговараће увек 
збиру давања за три месеца сем ако се издржавање не захтева 
за  краће време (са изузетком из чл. 26 ст. 2 да ће се такса напла- 
ћивати према вредности за бракоразводни спор односно за шор 
о утврђивању очинства ако се са тим спором расправља заједно 
и захтев за законско издржавање). Специјалне одредбе само за 
законско издржаваше у ЗПП нема. Постоји чл. 35 који обухвата 
све захтеве који се тичу будућих давања која  се понавл>ају када 
се вредност спора утв1рђује та> њиховом збиру највгапе за време 
од пет година. Свако законско издржавање је будуће давање. 
међутшуг вредност таквог спора нема дејсгва на одређиван»е над- 
лежности зато што су ти спорови у  искључивој надлежности или 
среског суда по чл. 25 ст. 2 тач. 1 или окружног суда по чл. 28 
ст. 2 тач. 2. Исто је и са споровима о доживотном издржавању 
који су у̂  искључивој надлежности среског суда по чл. 25 ст. 2 
тач. 4. Према томе, кад се захтев тиче неких других будућих да- 
вања за одређивање надлежности важ и вредност предмета спо- 
ра утврђена по чл. 35 ЗПП a за  наплату таксе утврђује се вред- 
ност по једној од одредаба ЗСТ.
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Када тужба има више захтева (бркзј супарничара није важан 
ни за ЗСТ ни за ЗПП )надлежнаст се према чл. 36 ЗПП одре- 
ђује по збиру вредности свих захтева ако се заснивају на истом 
чињеничном ш правном основу a према вредности сваког поједи- 
ног захтева ако захтеви пркжстичу из разних оонова- ЗСТ се не 
упушта у  те ггроцесне институте и по чл. 19 вредност предмета 
спора у оба случаја одређује према збиру вредности свих захте- 
ва. Са аспекта таксене обавезе то је  сасвим оггравдано јер се суд- 
скд. такса плаћа према вредности ттредмета спора a ако је  више 
предмета спора онда је логично да ое вредности сабирају што је 
повол>није и за страике с обзиром да висина таксе у тарифи ра- 
сте прогресивно.

Чл. 37 ЗПП ке псжлапа се са чл. 25 ст. 2 тач. 6 ЗПП како то 
на први поглед може да изгледа, али за ЗСТ то нема значаја зато 
што је вредност тих спорова по ЗСТ фиксно одређена у чл. 26 и 
евентуално у чл. 27.

О чл. 38 ЗПП треба рећи само толико да ту одредбу ЗСТ ак- 
цептира у целости па је  зато посебно није ни предвидео.

Како стоји са чл. 39 ЗПП и чл. 28 ЗСТ? Упоређење 'Ра два 
прописа показује да се ипак није пазило приликом формулиса- 
ша чл. 28 јер друкчије се не може протумачити, ма колизсо не- 
знатан, расжорак између та два проггиса која су морала да буду 
иста. И по ЗПП и по ЗСТ отпочињањем р>саправл>ан>а о главној 
ствари настула преклузија за утврђивање вредности предмета 
спора и  ако до тог момента суд по службеној дужности или по 
приговору туженО'Г решењем не одреди нову вредност, вредност 
предмета спора биће вредност означена у тужби како за стварну 
надлежност и састав суда тако и за наплату таксе (мада то су- 
штину не мења зажонодавац је у ЗСТ. у изражавању напустио 
термине и ЗПП за процесне појмове, па тако у ЗСТ каж е „до 
завршетка припредгаог рочишта" a у ЗПП ,,на прилремном ро- 
ч1Ш1ту“ или у ЗПП „на главној расправи a у ССТ“ на првом ро- 
чишту за главну расправу”, ш то је  у  сваком случају требало 
избећи).

По ЗПП суд прсверава вреднсст предмета спора по притово- 
ру туженог или по службеној дужности када је  она очигледно 
сувише висока или сувише ниско назначена a no ЗСТ no приго- 
всру туженог кад је висока и по службеној дужности кад је  нги- 
ска. ЗСТ је истина фискални закон али и по једном и по другом 
закону одлучује суд a то је сасвпм довољна гаранција да ће сва- 
ка повреда закона на штету друштвене заједнице бити спречена, 
те  није било разлога да се чл. 39 ЗПП корегира у чл. 28 ЗСТ, у 
толико лре што је мерило и за  смашење и за повећање вредно- 
сти по ЗПП строжије и што се ЗСТ у  одредбама од чл. 17 до чл. 
27 у том слшслу таксрећи потпуно обезбедио. Жел>а је и  ЗПП и 
ЗСТ да вргдност означена у тужби буде што реалнија. Код нов- 
чаних тужбених захтева вредност треба да буде идеално тачна
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a  код неновчаних само приближно. Одређујући објективан начин 
утврђивања вредн01сти предмета спора код једасих и фиксирају- 
ћи вредности код другах спорова -чији су тужбени захтеви не- 
новчани, ЗСТ је узевши у најширим размерама, изабрао просеч- 
ну вредност. Кад се све ово има у  виду неминован је закључак 
да је чл. 28 ЗСТ чак и непотребан јер оно што се хтело са тим 
прописом постиже се са чл. 39 ЗПП. Овако код постојања ова два 
прописа, није апстрактно теоретисање, ако се претпостави да у 
једном истом случају може суд по службеној дужности да сјмањи 
вредност и да то смањење остане без важвости за ЗСТ nC'Urro 
није извршена по приговору туженог. Прописи од чл. 17 до чл. 
27 ЗСТ принудног су карактера и ако тужилац мимо тих гпропи- 
са означи вредност предмета сгаора, суд ће по слузкбеној дужно- 
сти ван чл. 28 ЗСТ вредност у  тужби ускладити са вредношћу у 
једној од тих одредаба или ће вредност утврдити на један од та- 
мо предвиђених начина ако вредност није фиксно одређена. 
Према томе, када се издвоје сви новчани тужбени захтеви и не- 
новчани чија је  вредност решена законом: примена чл. 28 ЗСТ 
сужена је  на минималан број случајева те је  и то разлог вшпе 
да таЈ прошЕС није био потребан. . .

Када се вредност предмета спора промени у току поступка 
после одржаног припремног рочшпта или првог рочишта за глав- 
ну расправу ако npnnpeovmo рочиште није држаио, стварна над- 
лежност суда по ЗПП неатромењена је. Изузетак је  преЈшачење 
тужбе (чл. 178 ст. 4 ЗПП) с тим да се вредност ггредмета спора 
преиначеие тужјбе утврђује на исти начин као вредност првобит- 
не тужбе a  ако се уз постојећи захтев истиче други онда се вред- 
ност захтева или сабира или: не, сходно чл. 36 ЗПП. Промена вре- 
дности по чл. 37 ЗСТ нема додирних тачака са ЗПП толико и 
зато то литање за нашу тему није интересантно уз напомену да 
ЗСТ, по узору на паратраф 14 бчвшег Закона о судским таксаоча, 
кроз тај пропигс решава случајеве промеие вредности који на- 
стсшу после одржанот припрелшог рочшпта односно првог рочи- 
шта за главну раоправу ако припремно рочиште није држано 
квалификују41и то као промену вредности у  току поступка, као 
да се по чл. 173 ЗПП парнични поступак не покреће тужбом.

По чл. 28 ЗСТ суд :решењем мења вредност предмета спора 
a no чл. 29 дозвољена је ж алба по ЗПП, али како то ни је посебна 
жалба по чл. 364 ЗПП решење се побија у  жалби противу одлу- 
ке о главној ствари a суд може ло ЗСТ да застане са лостулком 
расправљања до правоснажности решења о утврђивању вредно- 
сти. Нешто сллчно је и у чл. 17 ЗПП, с тим што израз застати 
није јасан и требало је  и ту користити терминологију ЗПП. У 
чл. 39 ЗПП о томе се не говори али и лоред тога када се суд о- 
глашава стварно ненадлежним због вредности лредмета слора, 
по чл. 16 ЗПП доноси решеше (жалба задржава дал>е вођен>е no- 
стулка — чл. 20) којим лретходно утврђује вредност лредмета
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спора. Када се променом вредности мења canvro састав суда, тре- 
ба такође аналогно предњем, поступити. У ЗПП нема сх:лонца ни 
за случај да се пркзменом вреднссти не мења ни  стварна нвдлеж- 
ност ни састав суда прежа вредности из тужбе, али ако нсва вред- 
ност треба да буде основ за плаћање таксе crpaHUH прианаје пра- 
во ка жалбу чл. 29 ЗСТ. Вредност спора ло ЗПП треба утврђи- 
вати увек посебним решењем (и мировање постушса утврђује се 
решешем — чл. 206 ст. 4 ЗПП) и тек кад постане |цравоснајжно1 
настављати поступак, јер у противном ствар би се по основној 
жалби странке противу реш&ња о утврђивању у вредности без 
кривице странака компликовала на шихову ш тету с обзиром да 
би другостелени суд установио стварну ненадлежност односно 
непрописан састав (судија појединац ^.^есто веће — изузев чл. 17 
ст. 2 ЗПП). Најзад, када тужилац означавајући вредност очи- 
гледно логр>еши у  бто јевтш  или рачунању, суд ће једноставно 
без формалног релхења то да ислрави јер таквим решењем вред- 
ност се само утврђује a у том случају утврђивања нема-

IV

Оба закона лриладају искЈвучивом савезном законодаству a 
Савезна наркздна скулштина као једино законодавно тело за  над- 
лежност федер>ацкје дрносећи један закон на основу и у оквиру 
Устава одређује лравила лсжашања у  границама тог закона a 
ако је неко лравило заједничко и за неки други сродни закон 
свака несагласност са лравилом у  ранијем закону знак је, не су- 
коба та два закона, него уставног развитка који је  карактеристи- 
чан за наш општи. друштвени развитак уопште и  лравни систем 
лосебно. У свим нашим захонима постоји једна заједничка ин- 
тенција иако сваки закон лосебно рша свој рацио легис a у  сва- 
ком новом закону законодавац на бази искуства стеченог у  прак- 
си других закона даје више јасноће и чх^стоће у  лоставкама и 
формулацијама. У тој светлости треба гледати на ЗСТ и његове 
одредбе које су друкчије од одговарајућих одредаба ЗПП a  што 
тај циљ није лотпуно остварен не треба лриписати ЗСТ него 
чињекици да су то два закона од којих ЗПП само узгред регули- 
ше оно што је  имаче ло материји у  делокругу ЗСТ. Неједнак 
TpeTMaH неких питања био је нуж ан и зато је  сваки од тих зако- 
на ЊТ1ХОВОМ реш зњу морао да лриђе друкчије и то се и  код нај- 
идеалније координације није могло елиминисати. Ипак када се 
изолују неке неконцизности и једностраности, ЗСТ треба у  мно- 
гим литањима да буде оријентација за лраксу ЗПП с обзиром и 
на његову перслективу.

Борислав Раванић
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ОРГАНИЗАЦИЈА АДВОКАТУРЕ У УЈЕДИЊЕНОЈ 
АРАПСКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Неће бити за нас без интереса довкати нешто о томе како је 
организована адвокатура и како ж иве адаокати у гаријатељској 
земљи УАР, након револухр1Је и после политичких гаромена по- 
следњих година.

До 1955 године као што је  познато, судство у  Егжггу било је 
подељено у  редовне државне и  у верске, такозване шеријатске 
судове. Следствено томе, и  адвокатура је  била подељена већ пре- 
ма томе, дали је  дотичан адвокат акредитован био код државних, 
р>едовних или верских судова. 1955 године уиинути су шеријатски 
судови.

30 марта 1957 године донет је Закон бр. 96 о адвокатури, ко- 
ји  је и данас на снази и донео у структури и животу адвокатуре 
револуционарне промене.

Законом образована је национална Адвокатска комора, у ко- 
ју  морају бити учлањени сви адвокати. Право заступање код су- 
дова имају само адвокати унешени у  специјални Сиисак египат- 
еких адвоката.

За стицање адвокатуре потребни су следећи предуслови: 1) 
египатско државлЈанство, 2) молилад мора да је  у  поседу свих 
грађанских права, 3) треба да има правни факултет свршен у 
Егилту или у државама чије се дипломе на основу реципроците- 
та признају као равноправним, 4) треба да „ужива добав глас“, 
тј. не сме да је  кажњаван за дело згчињено из користољубља 
или нечасвих побуда.

Списак егапатскрос адвската води се у  два примерака: један 
код Врховног суда (препис дсбија сваки суд у  земљи), a  један 
код Адвсжатске коморе.

Адвокати су слично као у Француској, подел»ени у више 
група према томе код којих судова имају право на рад:

1) они који раде код Касационог (Врховног) редовног и Вр- 
ховног з^^правног суда, државнаг савета,

2) они код II степених редовних као и I степених управних 
судова,

3) адвохати I степених редовних судова,
4) адвокатски приправници,
5) адвокати који не практизирају тј. активно не раде, али 

имају потребну квалификациту.
О молбама о пријему у  ред адвсхага решава специјална ко- 

мисија од 5 чланова,, која се састоји од председника Апелационог 
суда Каиро, који је уједно и председник комисије за пријем ад- 
воката, врховни јавни туж илац или његов заменик, најзад од три 
адвоката из реда адвоката под 1) Списка адвската, тј. од три 
таква адвоката који имају право застз'^пања код Касационог ре- 
довног суда и Врховног суда. Чланове адвокате бирају на годргш- 
њој скупштини Адвокатске коморе.
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После ггри]ема, адвокат ]е дуж ан положити заклетву пред 
Апелациошш судом следећим текстом: „Заклињем се д а  ћу  мо- 
је  дужности савесаго и верно обављати, да ћу  брижљиво чувати 
поверене ми позивне тајне и да ћу  остати веран законима и  оби- 
чајима мога сталежа."

Велика брига сепосвећује нара'штају: адвокатским приирав- 
ницима.

Након стица!Н>а дипломе на правном факултету, ггриправ- 
ник се уписује као такав у ред адвокатских приправника. Прак- 
са код адвоката траје 2 године. Након тога приггравник постаје 
адвокат и стиче право заступања странака, али само код I сте- 
пених р>едовш1Х судова. После трогодршгњег рада као адвокат 
код I. степених судова, они стичу право рада код Апелационих 
и Управних судова.

Адвокате који имају прво заступања и  код Касационог и  Вр- 
ховног Управног суда, бира скупштина адвоката из редова адво- 
ката са најмање 7 тодина праксе код Апелацисиих судова.

Како просечно у најбољем случају правник дипломира у 23 
годинЈ^ животи, то у  пракси, адвокати са правом засгупања код 
касационог суда, имају најмаше 35 година.

Лак је ггрелазак са положаја судије на адвокатуру и обрат- 
но, јер ое праксе међусобно признају као одговара1>'̂ 1е квалифи- 
кације. Врло често судије лрелазе у  адвокатуру и  обрахно.

Будно се пази на колшатргбилност адвокатуре. Забрањује се 
адвокатима бити у  управном одбору ггредузећа, односно трго- 
вачких фирми- Они се не могу бавити трговином ни у  каквом 
виду.

Приликом уписа у ред адвоката, полаже се уш«:нина која је 
пршгично висхжа. Поред тога Коагори се плаћа редовна члаиари- 
на. Висина зависи од тога, дали адвокат има гграво застулања 
код нижих шта виших судова.

Адвокат мора да има пристојну канцеларију и не м ож е исту 
сместити у  отворенсш дућаиу.

Дозвол.ено је уговорити висину хонорара, a у  случају д а  так- 
ва Јжсмена погодба не постоји, хонорар утврђује I степенм суд.

Забран>ено је утоворити део парничног предмета (pactum de 
Quota litis).

Такође je забрањено адвокату да ма од које стране откупи 
објект парнице.

Пр>едвиђене су дисциллинске мере, међутим за  дисциплин- 
ске кривице не постоји опецијално тело као рецимо код нас, у 
оквиру коморе, већ адвокату суди Дисциплинско веће суда где 
је  акредитован. Казне су укор, новчана казна, забрана рада до 
три године или брисање из списка адвоката за  увек.

Законом су детаљно нормирани организација и  рад Комора.
Комора је правно лице коју заступа председник који се би- 

ра тајним гласан»ем на две године.
Адвокати немају право на пензију од државе, алм је у ок- 

виру Коморе створен „Фонд помоћи и пензије".
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Поред институције адвокатуре УАР има и јавних бележни- 
ка. Међутим, један део нстариатских функција пренет је  на ад- 
вокате. Тако они имају право саставити угаваре у  ввду јавних 
исправа, али их морају регистровати код неког јавног бележника.

Толико о оргализацији адвокатуре, a сада да видошо нешто 
о социјалној политичкој и економској страни адвокатуре.

Од увек правници су у арапском свету, a слецијално у Еш п- 
ту уживали велики углед, a  последњ.их година донети пропиои 
још су згчврстили углед адвоката, односно адвокатуре.

Бројни државно-политилки руководиоци нове држ аве по- 
тичу из 'Сталежа адвоката.

По закону адвокат може остати члан Коморе и након пре- 
станка активног рада и ашоги државници поносно истичу да су 
и данас чланови Коморе.

Адвокати, обзиром на h >pixob углед, raiajy велики утицај на 
друштвени, политички и социјални ж јс в о т  земље.

Комора се редовно консултује пре доношења разних закона 
и уредаба.

У односу на адвокатуру, прилике се слично развијају као 
код нас:

Бројним лредузећима потребни су правни саветници и сарад- 
ници. Св8 већи број адвоката заступају бројна нова. векином др- 
жавна лредузећа, или као хонорарни адвокати или као стални 
правнл референти.

Паралелно са савременим законодавством нове државе, опа- 
ж а се да су се адвокати специјално у центрима Каиро и Алек- 
сандрије почели специализирати.

Шта се таче материјалног стања адвоката, постоје велике 
разлике у приходима. Опажа се тенденција груписаша адвоката 
у великим градоЕИма, нарочзгго у Каиру и Александрији.

Док у провинцији нема до^вољно адвоката, у великим градо- 
вима има их превише, a  то утиче на материјално егање истих.

Прилив у адвокатски сталеж од младих правника тако је ве- 
лик, да се надлежни баве мишљешем или пооштрити кроте- 
рије за положажј адвоката или специјално по већлм градовима 
увести „numerus clausus”.

Укратко: данадиња УАР има своју развијену адвокатуру
која је заузела угледно лгесто у друштву нове државе.

Др. Густав Керпел

Литература; Saba Habachy: Gericht und Anwaltschaft in der Arabischen 
Landem.
Prof. Sobhi Mahmaissani — Beirut; Die Rechtsinstttute der 
Arabischen Staaten.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Код промењених прилика у вези 
купропродаје има да се цени оба- 
веза дужвика. (Брх. суд АПВ бр. 
Рев. 207/1958).

Пресудом I. ст, суда, коју је по- 
тврдио и П. ст. суд, обвезани су 
туженици да исилате тужиоцима 
195.000 дин. на име остатка куповне 
цене.

Туженици су уложили ревизију, 
која је основана, обе ниж е пресуде 
су укинуте, a из разлога:

Према самом називу, a и гфема 
неспорној садржини, уговор од 3. 
П. 1951 год. на коме се заенива 
спорно потраживање тужилаца, је- 
сте купропродајни уговор, само што 
воља уговарајућих странака у  по- 
гледу куповне цене није изражена 
у одређеној своти новца, већ да 
новчани износ куповне цене износи 
протувредност 10 вагона пшенице 
према ценама једног вагона шпени- 
це на дан 1 децембра сваке године 
за наредних 10 година почев од го- 
дине које је закључен купопро- 
дајни уговор.

Правно је правило имовинског 
права да се код уговора који ства- 
рају међу странкама облигациони 
однос кроз дуж е време полази од 
тога да се кроз тај будући период 
времена Hdie битно изменити при- 
лике које су постојале у  време за- 
снивања уговорних права и обаве- 
за, у  конкр. случају да се неће бит- 
но изменити це«е жита кроз наред- 
ни период од 10 година.

Ово правно правило се пма при- 
менити н  у  оним случајевима хада  
су утоворне странке уговором из- 
ричито предвиделе могућност ггро- 
мене тих околности у  конкр.случа- 
ју  могућност укидања државних 
цена пшеница и пр>еласко.\1 на сло- 
бодно тржишне цене пшенице.

Из ових разлога када се тужени 
бране о доспелслти спорних рата 
да су се до тог времена битно изме- 
Ш1ле цене вшенице и да су те про- 
мене од утицаја на спорне обавезе 
тужених, тврдећи да су услед тих 
промена цене пшенице већ доса- 
дашн>им исплатама у новцу испла- 
тили у целости свој део куповне 
цене за некретнине и да стога ни- 
су дуж ни тужиоцима ма шта више

да плате од уговарвних спорних ра- 
та куповне цене — онда постоји о- 
правдана сумња у истинитост чи- 
њеница на којима су  засноваие обе 
пресуде нижих судова, a наиме да 
тужени дугују тужиоцу споршг из- 
нос на име доспелих оброка куво- 
вне цече, када по приговору туж е- 
них суд није претреоао ове чиње- 
ни п отр ^ н е да утовором засноване 
обавезе тужених у погледу купов- 
не цене саобрази новим приликама, 
па да 'на основу тога суд цени да 
ли је основана одбрана туж ених да 
је  њихов део куповне цене у  цело- 
сти исплаћвн већ досадашн.им ис- 
платама, или пак тЈгжени још и ко- 
лико дугују на име свог дела ку- 
повне цене тужиоцима, па да пре- 
ма то.ме суд саобрази промењеним 
приликама обавезе тужених са ту- 
жиоцима евент. још неисплаћени 
њлхов део куповне цене.

Пут који припада пол>опривред- 
ном добру ако је отворен и присту- 
пачан неодређеном броју лица и 
возила, третира се као пут који 
припада јаввом саобраћају — у 
смислу чл. 271 К З. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 504/1960).

I. ст. пресудом оглашен је  кривим 
оптужени ^ о г  тешког кривичног 
дела ггротив опште сигзгрности у- 
грожавањем јавног саобраћаја из 
чл. 271. ст. 1 у  вези чл. 273 ст. 1 
КЗ, што је неправилном вожњо.м 
трактора угрозио јавни саобраћај 
на путу који припада Пол>опр. до- 
бру.

Оптужени је уложио ж албу, ко- 
ја је као неоснована одбијена, из 
разлога:

Није оонован жалбени навод оп- 
туженог да пут којим је трактор 
ишао не служ и јавном саобраћају, 
односно да овај пут служи само 
Пољопр. добру и стога није у  пи- 
тању крив. дело угрожаваи>а јав- 
ног саобраћаја. Наи.ме, утврђено је 
да овај пут, истина, припада По- 
љоп. добру, али је предвиђен за 
вожњ у и других возила како самог 
Пољопр. добра, тако и за сел>ачке 
запреге, те према томе тај пут је 
отворен и приступачан неодређе-
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чом броЈу људи и лица и возила, 
па је стога правилно установљење 
I. ст. пресуде којим овај пут третм- 
ра у  смислу крив. дела из чл. 271 
КЗ.

Осуђено лице које је на основу 
правоснажне пресуде позвано на 
издржавање казне у  време када је 
већ наступила застарелост изврш е- 
н>а казне и ту казну је делимично 
издржало, не мож е тражити накна- 
ду штете по прописима главе ХХХП  
ЗКП већ по општим прописЈша За-  
кона о јавним службеш 1цима. (Врх. 
суд АПВ бр. Кр. 34/1960).

Оптужени је био позван на издр-  
жавање казне, иако је издржавање 
казне заста1>ело, па је  тражио на- 
кнаду имовинске штете. To му пра- 
во на основу чл. 506 ЗЕ Л  не при- 
пада, a из разлога;

Оптужени је  издржавао више од 
10 месеци казну која је застарела, 
али он не м ож е тражити накнаду 
штете по прк)1жсима члана 506—513 
ЗКП  јер он није оштећен у  кривич- 
ном постзшку. Наиме, према пропи- 
су чл. 506 ЗКП право на накнаду 
имовинсже штете имају лица, која 
су у  кривргчном поступку неоправ- 
дано осуђана правоснажном пресу- 
дом па је доцније поводом понав- 
љања кривичног поступка нови гго- 
ступак правбснажно обустављен и 
у  свим случајевима када је  право- 
сзЈажно осуђено лице доцније пра- 
воснажном пресудом ослобођено од 
оптужбе или је оптужба одбијена 
изузев случајева нада је оптужба  
одбијена због непостојаша предло- 
га или одобрења за гоњеље или 
због одустанка приватног тужиоца  
од гоњења или због ненадлежности 
суда a према пропису чл. 513 ЗК П  
право на накнаду штете имају ли- 
ца која су незаконито задржана у  
притвору или истражном затвору. 
Y  конкр. случају подносилац за х -  
тева за накнаду штете није оште- 
ћен у  кривичном поступку било у -  
след неоиравдане осуде или услед  
незаконитог задржавања у  притво- 
ру или истражном затвору већ је 
оштећен у  поступку извршења к аз- 
не, који поступак према прописима 
чл. 3 у  вези са чл. 29 ст. 2 Закона о 
Јкзвршењу казни, мере безбедности

и васпитно-пошравних мера спро- 
воде органи управе тј. органи уну- 
трашњих послова среског нзродног 
одбора. Стога подносилац захтева 
у  овом случају може тражити нак- 
наду штете не по прописима ЗКП  
већ по ошптим прописима тј. по 
прописима Закона о јавним служ - 
беницима па се има сматрати да је 
његов захтев да му се досуди нак- 
нада шгете по прописи.ма ЗКП очи- 
гледно н(хх:нован.

He може се сматрати железнич- 
ким саобраћајем у  смислу чл. 271 
ст. 2 К З  индустриска пруга којом 
саобраћа мали моторни воз власви- 
штво одређеног предузећа ко.1им се 
превози роба, a за које превозно 
средство ве важи прописи о ж еле- 
зничком саобраћају. (Врх. суд АПВ 
бр. К ж . 515/1960).

I. ет пресудом проглашени су кри 
вим и осуђена два лица због крив. 
дела из чл. 268 ст. 1 у  вези чл. 273 
от. 2. КЗ.

Јавни тужилац је  улож ио жалбу  
због кавилиЉикација, која је одби- 
јена, a из разлога:

■у конкоетном случа1у  ни1е у  пи- 
тању железнички саобоаћа) у  сми- 
слу чл. 271 ст. 2 КЗ. ien се не рааи 
о редовни.м железничким возили- 
ма /ноомалног или пак локалнот 
caoooahaia) већ о посебно.м тран- 
епортном срепству коте служи ис- 
кључиБО у  инлустоиске свохе т.1. за 
превоз шећерне репе малим мотор- 
ним возом кота 'иде специ1алним 
индусгриским колосеком и за чи1у 
вожњ у не важ е пххитаси о ж елез- 
ничком саобраћају. већ посебни про 
писи донети од стране самог преду- 
зећа које је и власник тог возила.

Допува нужвог дела ве може се 
израчувавати само за  непокретви- 
ве a после посебво за  покпетвиве.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 666/59).

Ж албе уложене против I. ст. пре- 
суде су уважене, a из разлога:

Ни споразумом странака не може 
се израчунавати нуж ни део Ha.inpe 
у  односу на непокр>етнине, a у евен. 
каснијој парници у  односу на по- 
кретнине, с обзиром да је  у  овом 
спору тужилац задрж ао право да 
тражи свој нужни део и  у  погледу
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покретнина у  Једној накнадноЈ по- 
себној парници.

Утврђивати да ли је  и колико 
повређен нужни део тужиоца само 
у  односу тестаментарног располага- 
н>а у  корист тужиоца дела непо- 
кретнина оставиоца према делу не- 
покретнина остављених туженој те- 
стаментом, a сх^гавити да се у новој 
парници р>ешава питање да ли је 
и колико повређен нуж ни део ту- 
жиоца у односу на тестаментарног 
располагања са покретнинама оста- 
виоца у коЈЈИст тужене противно је 
закону, јер евент. утврђени део по- 
вређеног нужног дела тужиоца, ту- 
жилац може да тражи од тужене 
да му изда реалан део заоставштине 
једнако како у  непокретној тако и 
у  покЕ>етној имовини оставиоца, a 
тужена није дужна да му изда ве- 
ћи или мањи део у непокретнина- 
ма или у покретнинама, ако она на 
то не пристане.

Накнада за умањену способвост 
припада оштећеном и у  случају да 
прима пуну плату по тарифном 
правилнику. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
935/59).

Тзокилац је био обавезан да ту- 
женом, у  овој парници, плаћа ме- 
сечну општету у износу од 1.700 
дин. због умањења радне способно- 
сти туженог, нанесене крив делом.

Тужилац подноси тужбени зах-  
тев да се преиначи ранија пресуда 
којо.м је био обвезан на исплату на- 
кнаде.

I. ст. суд је туж бу одбио, a жалба 
тужитеља је неоснована, из следе- 
ћих разлога:

Како је код туженог утврђено да 
и данас постоји смањена радна спо- 
собност од 20"'в због нанете озледе, 
како је  то постојало и у  времену 
доношења раније пресуде, због то- 
га чињеница, што туженик прима 
пун износ плате по тарифнсхм ста- 
ву, те му се према томе његова за-  
рада не умањује, не мож е бити од 
таквог значаја, да туженик и по- 
ред тога не би и.мао право на нак- 
наду због умањења радне способ-

ности као лице са Јгмашеном рад- 
ном способношћу, иако у раду по- 
стаж е пуни радни учинак, јер рад 
лица са умањеном радном способ- 
ношћу, није идентичан са радом о- 
нога лица, које је потпуно здраво. 
ЈГице са у.мањеном радно.ч способ- 
ношћу обавља тај рад са већим на- 
поро.м него здраво лице, те је ове 
чињенице и околности I. ст. суд и- 
.мао правилно у виду приликом до- 
ношења I. ст. пресуде.

Када настојнику зграде престане 
вастојничка дужност настојник и 
лица која заједно с њим станују ду- 
жии су иселити из стана вамење- 
ног за  настојника зграде, који му 
је стан дат на коришћен>е и то без 
обезбеђења другог стана. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 194/1959).

Настојник зграде обавезан је да 
испразни стан, пресудом I. ст. су- 
да, с тим да му се обезбеди нужан  
с.мештај.

Тужилац је уложио ж албу па је 
П. ст. суд исту уважио, и изр>екао 
да настојнику зграде не припада 
нужан смештај.

Настојник је уложио ревизију, 
која је као неоснована одбијена, из 
разлога:

Закон о стамбеним односима сту- 
пио је на снагу 23 јула 1959 године. 
По чл. 189 Tora Закона, nocrojrfui 
утовори о коришћењу стана закљ у- 
чени пре ступања на снагу овог 
Закона остају на снази, али he се 
иа права и обавезе које проистичу 
из тих уговора приме1БИвати одред- 
бе овог Закона.

Према чл. 55 ст. 3 пом. Закона, 
када настојнику зграде престане 
настојничка дужност настојник и 
лица која заједно с њим станују 
дуж ни су иселити се из стана на- 
мењеног за настојника зграде, ко- 
ји му је стан дат на коришћеље.

По ст. 4 истог члана, само у  оно.ч 
случају ако је настојничка дужност  
престала услед пензионисања или 
услед смрти, лицима која се исеља- 
вају из настојничког стана обезбс- 
оУЈе се нужни смештај.
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ИЗИШЛО ИЗ ШТАМПЕ

У издању „Школска књита“, Загреб, Пошт. претинац 72 
изишла је из штампе књига ,др. Влад. Бајера, проф. Правног фа- 
култета у  Загребу лод ка1словом „Југословенско крмвично про- 
цесно право. Прва књига“ . Књига се може набавити код „Школ- 
ска књига“, Залреб.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви дужници Коморе да своје дугове исплате. 
Прва рата чланарине за 1961 у  кзносу од 2.000 динара је  доспела.

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

Књиговодство Коморе.

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Поново молтшо све наше сараднихе да чланке шаљу писане 
на 1 страни, писаћом машином, и увек са проредом.

Молимо све дзгжнике на претплати за 1960 годину да своје 
дугове измире, уплатом на тек. рачун Адвокатска комора у  АПВ 
бр. 151-73-3-10002, a да на полеђини уплатнице означе да је за 
„Гласник“.

Уређивачки одбор „Гласника“

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Улравног одбора Адв. коморе у  АПВ која је  одр- 
.жана дана 29 јануара 1961 године, донесена су следећа решења:

1. Управни одбор захваљује свима који су му упутили че- 
ститке за 1961 годииу.

2. Узет је на знаше извештај председника, секретара и бла- 
гајника о раду Коморе.

3. Узет је на знање извештај Управног одбора о т>аду Комо- 
ре у 1960 години па се извештај упућује идућој Скугаптини Ко- 
море.

4. Узеги су на знање завршни рачунм Коморе на дан 31 де- 
цембра 1960 године па се упућују Скупштини.
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5. Узет је  на знање завршни рачун „Гласника" са даном 31 
децемба1р 1960 године, па се упућује Скупштини.

6. Узима се на знање извештај адвоката Рашов!ић Војислава 
из Ср. Митровице да је разрешио свој уговор о пружању гтравне 
помоћи са Бродоград. „Сава“ из Мач. Митровице.

7. Решењем бр. 408/1960 евидентиран је  уговор о пружању 
правне помоћи који је  склопио а,ц^. ДрашковиДј М. из Зрењанина 
са Трг. пред. „Босанка" из Зрен>анива.

8. Решењем 6р. 413/1960 евидентиран је уговор о пружању 
правне помоћи који је  склопио адв. Рончевић Стеван из Новог 
Сада за Задружном трг. агенцијом и з Новог Сада.

9. Решешем бр. 33/1961 брисан је <из именика адв. прштрав- 
ника са даном 1 јануар 1961 Вуковић Илија из Зрењанина, пошто 
је засновао радни однос.

10. Решењем бр. 36/1961 одређен је  за  заменика оболелом 
адвокату Вртш раш ки Радовану, из Кикинде, адвокат др. Вујин 
Мим. из Ст. Пазове.

11. Решењем бр. 39/1961 одређен је  за заменика оболелом 
адвокату Вртилрашки Радовану, из Кикинде, адвокат др. Вујин 
Милан, из Кикинде.

12. Решењем бр. 28/1961, a  на основу чл. 65—67, 13. т. 7 и 
93. т. 4 ЗОА, те чл. 6 т. 1—2 и 9 Статута А К у  АЛВ упусује се у 
именик адв. припр>авника АК у АПВ са даном 29 јануар 1961 го- 
дине Врбашки Миленко, са адв. припр. вежбом код Романовић 
Ђорђа, адв. из Новог Сада.

13. Решењем бр. 40/1061, a на основу чл. 65—67, 13. т. 7 и 
93. т. 4 ЗОА, те чл. 5. т. 1—2 и 9 Статута АК у  АЛВ уписује се 
у  именик адв. приправника са даном 29 јануар 1961 Милић Ђ. 
Александар, на адв. припр. вежби код Речи Ладислава, адвоката 
у Аиатину.

14. Решењем бр. 32/1961 евидентиран је уговор о пружању 
правне помоћи који је  склопио адв. Микин Милан, из Н. Сада са 
пред. „Квалитет“ из Новог Сада.

15. Решавано је  о молбама за упис у именик адвоката, као и 
о осталим текућим пословима.

16. Решењем бр. 58/1960 разрешен је дужности заменика ад- 
вокату Ђорђевић Љубамиру, из Титела, адвокат Арсенијевић Ми- 
лор>ад из Новог Сада.

Управнн одбор ЛП у АПВ
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A К Т И В A
БИЛАНС АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АЛ ВОЈВОДННЛ

I. ИМОВНА

Ред.
број

Стр.
гл.
књ.

Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна
колона

1 309 Инвентар 1,367.567
2 341 Ситни инвентар 101.120
3 339 Б-иблиотека 662.793
4 350 Благајна 260.945
5 351 Комувална банка Т. р-и. 152.592
6 352 Адвокати 904,080
7 342 Адвок. у  п. члан. посм. фонда 67.800
S 346 Дужншџ! 3,111.061
9 319 Комунална банка Фонд посмрт. 273

У К У П Н О ; 6,628.231

ГУБИТАК п. РАЧУН ГУБИТКА И

354 Управни троигкови;
Плате сталних службеника 
Ханорари: кн>.; спремач.; фзгнкц. 

коморе
Прековремени рад: у  библиот.; 

испити и  раз.
Новогод. награде службеницима 
Досфинос буџету
Допринос за социјално осигурање 
Допринос за стамб. изградњу 
Допунски допр. буџету 
ДопЈгнски допр. за  соц. осетур. 2®/о 
Закупнина пос. просторија 
Огрев осветљење, вода 
Поштарина, телеф. и  трош. нов- 

чаног промета
Канцелариски материјал и  одр- 

ж авањ е чистоће 
Службени листови и часогшси 
Осигурање инвентара и касе код 

ДОЗ-а
Чланарина Савезу Адв. Ком. Југ. 
Субвенција Гласнику Адв. Ком. У  

АЛВ.
Пут. трошкови чланова Савета,

У. О. и Дис. Суда 
Пут. трош. члан. У. О. за путова- 

н>а ван Новог Сада 
Пут. трош. члан. У. О. за обила- 

зак  Радних одбора 
Трошкови одрж. год. скупштине 

Адв. Коморе у АГШ 
За курс адвок. приправника 
Стипендија за 2 студ. права 
Олравка 1швентара 
Трошкови организац. адвокатских 

приправника
Разни непредвиђени издаци

ВИШАК У ПРИХОДИМА :
У К У П Н О :

617.488

544.400

40.250
53.700 

255.851 
419.447

49.565
25.585
48.996
59.700 
97.047

194.593

85.380
22.365

5.441
678.750

950.000

306.534

261.730

23.346

78.984
15.600
91.500
14.209

579
68.731 5,009.771

471.285
5, 481.056



HA ДАН 31 ДЕЦЕМБРА I960 ГОДИНЕ
БИЛАНСА F1 A С И В A

Ред.
број

Стр.
гл.
кн>.

Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна
колона

1 346 Веровнжџ! 1,635.973
2 333 Гласник Адвок. Коморе у  АПВ 55.262
3 355 Порез на ajrropcKO ораво 5.428
4 347 Капитал 2,056.415
5 343 Отпис неутеррше чланарине 784.112
б 348 За покриће машксша 532.269
7 338 За усаврш. матер. базе Адвокат-
8 353 ске Коморе 628.701
9 335 За ваЈфедне помоћи 795.398

Фонд посмртнине 263.388
ВИШ АК СА ПРИХОДИМА. 471.285

У К У П Н О :  1 6,628.231

ДОБИТКА ДОБИТАК

1 329 Од чланарине 3,028.520
2 311 Од уписнине адвок. и  прес. адв. 108.000

канц.
3 312 Од уписнине адв. приправника и 11.500

п1>омена прахсе.
4 349 Од 1"/о Ком. доприноса 1,995.523
5 316 Од камата 10.373
6 337 Од огласа 20.300
7 344 Од новчаних казни 157.160
8 330 Од разних примања и издаван>а 149.680

У К У П Н О : 5,481.056

Председник управног одбора 
Милорад Ботић, с. р.

Бошко Боројевић, с. р. 
хон. књиговођа

Овај биланс прегледан је  од стране Комисије за финансиско посло- 
ван>е Адвокатске коморе у  AJIB, сразњ ен са Главном књигом и  осталим 
помоћним књигама и нађен да је исти правилно саставлзен и исправан.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Др. Милан Иванчевић, с. р.
Петар Мијачевић, с. р.
Др. Jlaaaip Бошњак, с. р.
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Б И Л A  Н C
,ГЛАСНИКА“ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ ЗА ГОДИНУ i960.

ПРИМАЊА:

1. Пренос из 1959 год.
2. Претплатници
3. Радни одбори прет.
4. С уба Дда. комојре
5. Од огласа
6. Разан приход

С в € га  :

33.293
369.705
358.400
950.000

88.000
10.164

1.809,562

ИЗДАВАЊА:

1. Штампа и хартија
2. Сарадницима
3. Трошкови уређива- 

ња
4. Допринос буџету и

соц. дсприноси
5. Поштарина и експ.
6. Разан издатак
7. Вишак као цренос 

за 1961 годашу

С в е  г а ;

843,276
179.650

418.164

245.914
38.686
28.610

55.262

1,809.562

Бошко Боројевић, с. р. 
хон. књитовођа

Коста Хаџи, с. р. 
Уредник

Овај је Биланс „ГЛАСНИКА“ Адвокатске коморе у  АПВ прихваћен 
на седници Упракног одбора Адвокатске комаре у Новом Саду која је  
одржана 29 јануара 1961 године.

Секретар, 
Коста Хаџк, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗБОР СТИПЕНДИСТЕ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у  АПВ за 
стршендисту Коморе изабран је  Бороци Предраг, студент I. го- 
дине на Правном факултету у Беотраду.

Лдвокатска комора у  АПВ

«1 Л A С Н И  К« излази сваког месвца Издавач и власник: Адвскатска комора 
у АПВ. Нови Сал, Змај Јовина 20. / Уређује .одбор. /јОдговорни уредник: БотиВ 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Комуна- 
лне банке број 151-73-3 10002 / Штамп. *Будућност“ погон: кн>нга в  брошура
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