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Пл€!нум С авеза адвокатеких комора;
Да ли се п лаћа  так са  з а  усм ени од- 

говор на туж бу  дат  на расправи?
ГГризнање чињ еница и  призван»е ту - 

жбеетог захтева;
Поводом чл. 40. З ак о н а  о јавном  п ра- 

вобранилаш тву;
Судска п ракса примене прописа о ну- 

ж ном  см еш тају н а  погреш ном пзггу;
К ривично дело к р ађе  војне опрем е'
П рилог дискуси ји  о и зд рж авањ у  деце:
Н екролог;
И з cvncke пракее;
С луж бена саопш тења.
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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

Гоаина X Нова Сад, јул 1961. Број 7

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Редован годишњи Пленум Савеза адвокатских комора Југо- 
славије одржан је 24. и 25. јуна 1961. године у Опатији.

На Пленуму су биле заступљене све Адвокатске коморе у 
земл>и, путем чланова Пленума из редова чланова Управног од- 
бора, док су чланови-представници Савета неких Комора били 
отсутни.

Адвокатску комору у Београду, представл>али су Милован 
Јовановић, председник' и Милорад Гавриловић, члан Савета; Ад- 
вокатску комору у АПВ Милорад Ботић, председник; Адвокатску 
комору у З а г р ^ у  др. Аурел Крстуловић, председник и Милан 
Мацура, п редседник Савета; Адвокатску комору у ЈБубљани: 
др. Владимир Ш укље, -председник и Мирко Хочевар, зам пред- 
седника Савета; Адвокатску комору у Скопју: Панта Поленак, 
председник и Адвокатску комору у Сарајеву Бошко Чупић, члан 
Управног одбора. Од стране Савеза адвокатских комора били су 
присутни: Милан Ж икић, генерални секретар, Славко Шимато- 
вић, Драгослав Трнинић и Коста Хаџи као референти, и админи- 
стративни секретар Савеза Момчило Митровић. Од стране више 
Комора били су присутни као експерти и посматрачи: др. Анка 
Драчар (Загреб), др. Лео Вио, Ана Леовић (Ријека), Ненад Јова- 
новић (Нови Сад), Трајко Јовев (Скопје), Слободан Суботић (Бео- 
град), др. Владимир Гросман, др. J. Ш ифрер, др. Л. Пуц (Љ у- 
бљана).

Секретаријат за послове правосуђа Савезног извршног већа 
заступао је државнк подсекретар Никола Срзентић, Државни се- 
кретаријат за послове правосуђа НРХ др. Миленко Протега, др- 
жавни секретар, Савезно јавно правобранилаштво Милинко Ма- 
ројевић, зам. јавног правобраниоца, a на Пленуму су били при- 
сутни под вођтсвом др. Михе Монића, председника Окружног 
суда у Ријеци, сви руководиоци правосудних установа Ријеке.

Пленум је прво саслушао извештај ген. секретара Мила Ж и - 
кића о раду председништва Савеза од пос^едњег пленума. Изве- 
штај је примљен. Затим је др. Аурел Крстуловић, председник 
Савеза поднео преглед рада Скупштина свих Ко.мора, са анали- 
зом проблематике адвокатуре која се проучавала на скупштинама 
свих Комора и резултатима истих.



Извештај комисије Савеза по питању: „Положај и место ад- 
Бокатуре у вези реформе правосудног система и развоја комуна“ 
поднео је Милован Јовановић. Код ове тачке дневног реда р аз- 
вила се, иако је сам извештај већ поднесен Савезном извршноЈЉ 
већу, опширна дискусија о том питању, као начелном питању, 
У тој дискусији је Никола Срзентић, држ. подсекретар Секрета- 
ријата за послове правосуђа СИВ-^а, истакао да Адвокатске ко- 
море и Савез адвокатских комора треба да проуче и предложе 
начин и форме усклађивања организације адвокатуре у новом 
систему јавних служби код нас, a поводом гтредстојећих уставних 
измена. Овај рад Савез треба да изврш и паралелно са радом на 
предлозима за реорганизацију правосуђа, који је  при крају, и 
израдом нацрта Закона о јавним службама. Изнео је неке идеје 
и сугестије које треба имати у виду код разматраша ових пи- 
тања, подвукавши да се увек има полазити од основног принципа 
независности адвоката у његовом раду. др. Миленко Протега, држ. 
секретар за правосудну управу НРХ у свему је подржао излага- 
ша Николе Срзентића. Осим тога, на Пленуму је  др. Владимир 
Шукље, председник Адвокатске коморе у  Љубљани, изнео у виду 
једног реферата нека своја лична мишљења по овом питању. По 
овом, свакако најважнијем питању, Пленума вођена је  дискусија 
у којој су учествовали Драг. Трнинић, Милан Мацура, Милан 
Ж икић, Михајло Гавриловић, Мирко Хочевар, Славко Шимато- 
вић, Дискусија је  показала да се на ово питање гледа из разних 
аспеката, да има разноразних схватања, ла је на крају Пленум 
одлучио: да прихвата по Председништву Савеза поднесени изве- 
штај по напред истакнутом питању, али да Пленум препоручује 
свим Коморама да образују заједничке комисије Управног одбора 
и Савета ради проучавања постављеног питања и  у светлу ди- 
скусије која je  вођена на ПленуЈиу Савеза, који је одржан у  Опа- 
тији 24. и 25. јуна 1961. године, да све Коморе, што хитније, под- 
несу своје извештаје Председништву Савеза, које онда да раз- 
мотри питање евент. сазива једне конференције адвоката Југо- 
славије, ради разматрања овог питања.

Код разматрања текста акта упућеног Савезном одбору за 
унутрашњу политику у вези захтева јавног т1равобра1талаштва 
за 'овлашћење за заступаше привредних предузећа, и  извеш таја 
Славка Шиматовића, испред комисије о застувању привредних 
предузећа, представник Савезног јавног правобранилаштва Ми- 
линко Маројевић, изнео је становиште Савезног јавног правобра- 
нилаштва, које није, после дискусије, прихваћено, него је узет 
на знање акт који је поднело Председништво Савеза.

Предлог за Р1змену Тарифе поднео је у  име Комисије Дра- 
гослав Трнинић. Овај предлог иде за  тим да се што је хитније 
могуће, саобрази садашња Тарифа новим, измењеним економским 
условима за награђивање рада адвоката. Овај је  предлог прихва- 
ћен, с тим да ће се о предлогу Адвокатске коморе у  Љубљани 
расправл>ати — овај предлог предвиђа нов систем награђивања, 
који одступа од система садашње Тарифе — заједно са осталим



основним предлозима. Исто је ово одлучено и о предлогу за да- 
вање овлашћења адвокатима за састав извесних аката, који би 
били јавне исправе, a no чл. 3. Закона о авокатури.

Предлоге комисије за материјална питања поднео је  Коста 
Хаџи. Први предлог обухвата питање плаћања таксе на фирму 
од стране адвоката, други питање обавеза плаћања општинског 
приреза и самодоприноса, трећи предлог третира чињеницу да 
плаћање доприноса социјалног осигурања и сама основа социјал- 
ног осигураша нису више одбитне ставке од прихода оствареног 
радом адвоката, a четврта група питања се односи на још  нере- 
шена питања социјалног осигурата, о којима је већ била доне- 
сена одлука на Пленуму у Сплиту који је одржан 8. и 9. априла 
1961. године. Пленум је прихватио предлоге Комисије за  матери- 
јална питања, па је овлашћено Председништво да у шие Пленума 
поднесе све предлоге за позитивно решење свих ових ггитања, као 
и да поведе преговоре са Савезним заводом за социјално осигу- 
рање у  правцу измене и допуне Уговора о социјалном осигурању 
адвоката, a према захтевима који су већ прихваћени на Пленуму 
у  Сплиту (види „Гласник" бр. 5. за мај 1961. стране 22—23).

За председника Савеза изабран је Милован Јовановић, адво- 
кат, председник Адвокатске коморе у Београду, за потпредсед- 
нике Савеза изабрани су; Милорад Ботић, председник Адвокат- 
ске коморе у Новом Саду; др. Аурел Крстуловић, председник 
Адвокатске коморе у  Загребу; др. Владимир Шукље, председник 
Адвокатске коморе у Љубљани; др. Анте Меркадић, председник 
Адвокатске коморе v Сарајеву и  Панта Поленак, председник Ад- 
вокатске коморе у Скопју. З а  рачунопрегледаче Савеза изабрани 
су др. Душан Братић, председник Савета Адвокатске коморе у 
Београду и др. Иван Мелвингер, председник Савета Адвокатске 
коморе у Новом Саду. За генералног секретара понова је  изабран 
Милан Ж икић, адвокат из Београда.

За руководиоце пет сталних комисиЈа Савеза изабрани с у  
1. Комисије за организациона питања адвокатуре: Милорад Бо- 
тић; 2. Комисије за материјална питања адвокатуре; Панта По- 
ленак; 3. Комисије за међународне везес др. Аурел Крстуловић; 
4. Комисије за  правне прописе: др. Анте Меркадић и 5. Комисије 
за стручна и професионална питања; др. Владимир Ш укље, сви 
потпредседници Савеза. Председништво ће одредити чланове Ко- 
мисија.

Решавано је  још о неким личним молбама и техничким пи- 
тањима.

На крају треба истаћи настојања и напоре које је  уложио 
Колектив адвоката Ријека—Опатија, под руководством председ- 
ника др. Лео Виоа, да се створе сви материјални услови рада, 
како бп овај Пленум што боЈве успео.

Коста Х аџи



ДА ЛИ СЕ ПЛАЋА ТАКСА ЗА УСМЕНИ ОДГОВОР 
НА ТУЖБУ ДАТ НА РАСПРАВИ?

Још пре ступања на снагу новог Закона о судским таксама, 
док, док су га правници-практичари у појединим судовима пре- 
рађивали припремајући се да спремни за примену дочекају дан 
његовог ступања на снагу — 1. јуни 1960. год., појавило се међу 
првим спорним питањима: да ли се плаћа такса за усмени одго- 
вор на тужбу који туж еник даје усмено пред судом на самој 
расправи.

Једни су заступали гледиште да се таква такса мора платити, 
јер је тако предв:^ено у Т. Бр. 1. Закоиа о судским таксама, док 
су други заступали гледиште да се та такса не плаћа у томе слу- 
чају; да то није ни предвиђено у Т. Бр. 1, већ да се плаћа такса 
за одговор на тужбу само у оном случају, ако се тај одговор даје 
у писменом поднеску, те да се у томе погледу ни данас није 
ништа изменило у  односу на вфавна правила старог Закона о суд- 
ским таксама.

И једни и други ватрено су бранили своја. гледишта, па је 
дошло дотле да у једном те истом суду један судија наплаћује 
ову таксу, док други судија, кога само врата раздвајају од оног 
првог, сматра да се та такса не плаћа и он исту и не наплаћује. 
Нису ми познате у овоме питању разлике које постоје у гледи- 
штима међу разним окружним судовима једне исте републике, 
a још мање разлике у гледиштима између поједрхних судова у 
разним народним републикама, али се чује, нарочито преко адво- 
ката који долазе са стране: У Београду ниједан суд не наплаћује 
ову таксу, a тако исто и на територији АПВ и НРХ, a колико је то 
тачно, не знам.^)

Истина Je, да је и сувише кратко време прошло од дана сту- 
пања на снагу овога закона да би се могао дати неки коментар 
на основу праксе, па се ш та више нису још довољно сагледала 
ни сва спорна питања, која могу доћи у  обзир, a таквих he спор- 
них питања бити пуно, јер је закон писан и сувише концизно на 
очигледну штету његове јасноће — a по моме мишљењу и без 
довољног учешћа правника-практичара, a особито оних који су 
добри познаваоци процесног права, a сем тога закон је рађен и 
на велику брзину.

Но за сада оставимо на страну општу оцену тога закона и 
остала спорна питања која ће пракси задавати тешкоће. Задр- 
жимо се само на овоме питашу, које је истакнуто у  наслову.

Како је пак одговор на тужбу ствар свакодневне праксе, јер 
се ниједна парница осим малог изузетка не може замислити, a да 
у шој није дат одговор на тужбу, можемо себи представити како 
ће се неједнака пракса наших судова у погледу наплате ове таксе

‘) К олико је  мени познато још  н и је  и заш ао ниједан коментар овога 
закона, нити неки члан ак  о овоме Ш1тању, a  исто тако ни је  ми познато да 
ли је  Д рж авни Секретаријат за  послове ф инанси ја у  сагласности са Се- 
кретаријатом  Савезног И зврш ног Beha за  правосудне послове донео упут- 
ство по овоме питању.



негативно одразити на углед наших судова, када Један судија 
ту таксу тражи, a други не; када се у једној HP ова такса напла- 
ћује, a у другој не и сл., a та такса с обзиром на вредност спора 
може бити и знатна, a још ће већа непријатност настати за су- 
дију и за странку, ако се доцније протумачи да је  ту  таксу тре- 
бало платити, a судија ју није наплатио.-)

Ко хоће да проучава нови Закон о судсним таксама мора пре 
свега темељно владати нашим грађанскрхм процесним правом, јер 
је Закон о судским таксама у тесчој вези са Законом о парничном 
поступку. Отуда наш законодавац и «ије доносио Закон о суд- 
сним таксама пре .него што је  донео нови Закон о парничном по- 
ступку. Истина, Закон о судским таксама је нешто у томе погледу 
задоцнио, ма да се његова потреба осећала у исто време када и 
потреба за новием Законом о парничном поступку.

Сем тога, добар коментатор новог Закона о судским таксама 
мора добро познавати и стари Закон о судскмм таксама, који се 
као правно правило примењивао све до доношења садашњег З а - 
кона о судскЈвм таксама, a то између осталог и због тога, јер је  и 
нови закон прихватио са мање или више измена и многе прописе 
старог закона, па је поређењем та два текста много лакш е уви- 
дети шта је законодавац из старога закона хтео да избаци, a ш та 
је ново хтео да уведе.

Тако треба да поступи и сваки онај који у новоме закону 
траж и одговор на rope постављено питање.

Законски пропис који изазива ово спорно питање јесте про- 
пис Т. Бо. 1. Напомена 3, који гласи: „Ако су поднесци примљентл. 
на записник код суда, УКЉ УЧУЈУЋИ И ОНЕ КОЈИ СУ ПРИМ- 
Љ ЕНИ НА Зх^ПИСНИК У Т О К У  Р А С П Р А В Е ,  плаћа се 
такса предвиђена за односни поднесак.“

Као што је напред наведено, ова је напомена саставни део 
Т. Бр. 1. таксене тарифе, која спада у I главу тарифе под насло- 
вом; „Парнични и извршни поступак“ — Одељак I Поднесци.

Ако потражимо решеше нашега проблема у  прописима старог 
Закона о судским таксама, видећемо да је и у томе закону иста 
подела на главе и одељке но с том разликом да је  по старом за- 
кону постојала специјална такса за судске записнике и у пар-

-) По чл. 49. Зост. може суди ја у  томе случ ају  одговарати дисциплин- 
ски. Т уж еник пак  ко ји  је коначно добио једну  парницу у к о јо ј је  вр ед - 
ност спора велика, a није платио таксу  за  одговор на туж бу, јер му је  
судија рекао да се та такса не плаћа , п а  је  туж ен и к  није ни  зарачунао  у  
свој трош ковник, a  после се тум ачењ ем  испостави да  је ту таксу  требало 
платити  и он је  доцније плати, ал и  то ш то је  платио на име те  таксе, н е  
м ож е виш е ставити на терет туж иоцу, који  је  изгубио спор, већ  је  м ора 
он сам сносити кривицом судије. H e зна се ш та је  у  томе случ ају  rope за  
судију: било да му лаи к  погреш ан поступак у овоме погледу стави на l e 
p e r  знањ а или на терет самовоље, a и једно и  друго ш коди подједнако к а к о  
угледу наш их народних судова, тако  и угледу наш их судија, ко ји  је  по  
правилу  у народу врло  висок.



ничном и у извршном постутгку предвиђена у Т. Бр. 2, док по 
новом закону та такса за  записнике више не постоји.

У поднеске пак и по старом и по новом Закону о судским так- 
сама наведен је  такође између осталог и  одговор на тужбу.

Прописујући у своме Т. Бр. 2. таксу за записнике стари Sa
xon о судским таксама у своме ставу 2. вели: „Ако замењ ују  који 
од поднесака из Т. Бр. 1. ст. 2. до 4. ове тарифе, као ти поднесци“ 
(а то су: тужбе, одговори на тужбу, против-тужба, припремни 
поднесци, правни лекови, одговори на правне лекове итд.).

Према томе, када наши судови после рата примењујући ста- 
ри Закон о судским таксама као правно правило и предратни су- 
дови примењујући тај закон као такав, нису наплаћивали таксу 
за одговор на тужбу, коју туженик даје усмено на загтасник, тај 
свој поступак заснивали су на овоме rope цитираном пропису 
Т. Бр. 2. ст. 2. старог закона, јер се иначе такса за записник увек 
плаћала од стране тужиоца или предлагача за сваки записник о 
расправи која је  одржана, док се код притушне старог закона такса 
за поднесак, који се даје на записник наплаћивала само онда хада 
је тај записник замењивао односни поднесак.®)

Вратимо се сада на пропис новог закона, који је предмет овог 
тумачења тј. Т. Бр. 1. напомена 3: „Ако су поднесци примљени 
на записник код суда, ук љ уч у јућ и  и  оне %оји су примљени на за- 
писник у  току расправе, плаћа се такса предвиђена за односни 
поднесак.“

Довољно је  само направити упоређење између ова два iipo- 
писа етарог и новог Закона о судским таксама који говоре о истој 
ствари, па да се одмах увиди да је  наш  законодавац новим За- 
ном о судским таксама хтео да уведе да се такса за све поднеске 
дате на записник у току спорне расправе наплаћују таксе, на су- 
прот старом закону, који је  такве поднеске дате на записник 
таксирао само онда, када они замењују дотични поднесак тј. када 
се дају посебно ван расправе и на посебном записнику, кбји се 
саставља само ради тога поднеска.

Према томе, овде не би требао никакав даљи коментар, iep је 
потпуно јасно да се такса за  одговор на тужбу мора платити и 
онда када се даје усмено на записнику о спорној расправи.

II

У ггрилог наше тезе да се такса за  одговор натужбу мора 
п^атити и онда када се даје уомено на записник иде још и ово;

__ Правна природа института одговора на тужбу по старом За- 
кону о парничноси поступку -и по новом Закону о парничном по- 
ступку различите су. По старом Закону о парничном поступку

To је  случај где суд врш ећи  п равну помоћ грађаним а у  одређене 
дане тзв. „судске дан е“ прима овима на записник тужбе, одговоре на туж бе, 
правне лекове и сл., a што је  било предвиђено у  старом Зако н и к у  о по- 
ступку судском у  грађанским парницам а у  §§ 179, 530, 559. и  614, a  ш то је  
такође предвиђено и у  наш ем новом Закон у  о парничном поступку чл. 95. 
ст. 4. као и  у  новом Судском П ословнику чл. 66—72.



писмени одговор на тужбу био је обавезан пред зборним судо- 
вима, a пропуштање од стране туженика да у остављеном року 
поднесе писмени одговор на тужбу могло је имати за њега штет- 
не последице, док се пред среским судом одговор на тужбу мо- 
гао дати само усмено на спорној расправи."*)

Па нашем пак садашшем Закону о парничном поступку ту- 
женик може да никада не одговори на тужбу припремним под- 
неском чак ни одна ако би му то суд наложио због сложености 
предмета и суд нема средстава да га натера да то учини, те он 
може без икаквих последица за себе да испуни читавих пет та- 
бака записника о спорној расправи својим одговором на тужбу. 
Како се више не плаћа ни такса за записиик о спорној расправи, 
a као што смо видели туж еник није обавезан да писмено одго- 
вори на тужбу, испало би да у  свакој парници суд никада не дође 
у прилику да наплати таксу за одговор на тужбу. Међутим, наш 
је  закон предвидео институт одговора на тужбу у парничном по- 
ступку и у  Закону о судским таксама, a одговор на тужбу који 
се даје усмено на спорној расправи има исти значај у  процесном 
погледу као и писмени одговор на тужбу, па ће се и такса платити 
за њега. Сем тога, туженик би могао да изигра своју таксену оба- 
везу на тај нач11н што ће на расправи дати само формални кратки 
одговор на тужбу у коме he само оспорити тужбене наводе и про- 
тивити се тужбеном захтеву — a после у засебном писменом при- 
премном поднеску, који иначе не лодлежи такси допунити своје 
наводе на расправи стварним одговором на тужбу.®)

Присталице супротног гледишта тј. они који сматрају да се 
такса за одговор на тужбу не плаћа, ако се иста даје усмено на 
расправи, заснивају то своје гледиште на овоме:

а) Као што смо већ напред навели ти другови сматрају да се 
у  томе погледу није ништа променило, те да «ови Закон о судским 
таксама ову материју регулише на исти начин као и стари, a неће 
да се довољно унесу у текст и једног и другог прописа, jep су 
донекле оптерећени старом праксом и старим прописима.

б) Ти друтови ударају акцентом на наслов I главе —  I одел>ка 
таксене тарифе којој на челу стоји натпис „Поднесци“, па из тога 
изводе закључак да се такса из Т. Бр. 1. закона плаћа само на 
оне институте парничног и извршног поступка, који се дају у  
форми поднесака позивајући се при том на прописе Закона о 
парничном поступку, који говоре о поднесцима — чл. 95. и сл. 
ЗПП.

Међутим, чл. 95. ЗПП само дефинише ове изјаве странака, 
који се дају у писменој форми поднесцима, a no ставу 4. истог 
члана допушта могућност да се ове изјаве дају и усмено на за-

*) Види Д -р Сећко Ц уљ а: Грађанско Процесно Право, Б еоград  1936. 
стр. 533—535.

Види: Д -р Срећко Ц уљ а: Г рађански парнични поступак Ф Н Р Ј стр. 
414. и Д -р Б ориво је  Познић: Закон  о парничном поступку стр. 244.



писник.®) Према томе, ако странка даде усмено на записнику о 
спорној расп-рави једну правно-важну изјаву, ко-ја би била 'нпр. 
■одговор на тужбу, против-тужба, предлог за издавање привре- 
мене мере, она због тога не мења свој карактер и она остаје увек 
оно што јесте, па је наш законодавац баш због ове могуће за- 
буне лепо предвидео у напомени 3. уз Т. Бр. 1; „Ако су ооднесци 
примљени на записник код суда, укљ учу јућ и  и оне ко ји  су прим- 
љ еди на записник у току расправе. .

в) Као трећи разлог наводе присталице неплаћања таксе за 
одговор на тужбу још и то да је 'у Т. Бр. 1. ст. 1. наведено да се 
као поднесци сматрају само тужба, против-тужба и предлог за 
понављање поступка, док одговор на тужбу није наведен.

Међутим, ни овај разлог не стоји, јер Т. Бр. 1. под појмом 
поднесака наводи не само оно што је  у  ст. 1. наведено, као: ту- 
жба, против-тужба и предлог за понављање поступка, већ и оне 
поднеске из осталих ставова овога Т. Бр., дакле и  оне из ст. ,2 3. 
и  4, али због начина техничке обраде овог Т. Бр. законодавац је 
у  ст. 1. издвојио само оне поднеске, који плаћају 100% од основ- 
ног износа, док је оне који плаћају 50% издвојио за следеће ста- 
вове истог Т. Бр.

г) Најзад неке присталице гледишта да се такса за  одговор 
на тужбу не плаћа, ако се исти даје на расправи правдају ово још 
и тиме да је тобоже законодавац под „лоднесцима датим на за- 
писник у току расправе“ мислио тиме да странка може судећем 
судији на расправи дати свој писмени поднесак. Међутим, судећи 
судија који води расправу не може од странке примити никакав 
писмени поднесак упућен суду, јер то ниједним прописом није 
предвиђено, a Судски Пословник чл. 112. и сл. предвиђа наро- 
читу просторију и нарочитог службеника за пријем поднесака 
— пријемна канцеларија.

III

Но и ако је по моме мишљењу јасно да се такса за усмено 
дати одговор на тужбу мора платити, ипак тиме није све исцрп- 
љено из ове материје, те се овде и после овога могу појавити још 
неколико спорних питања.

1. Тако нпр. поставља се као прво питање; да ли ће се напла- 
тити ова такса, ако туженик на првој расправи још одмах на по- 
■четку призна у  целини и без резерве тужбени захтев. Неки, и ако 
иначе ггристалице плаћања таксе за  усмени одговор на тужбу, 
сматрају да у овоме случају не треба ту таксу наплатити од ту- 
женика. јер веле да ту није ни било никаквог контрадикторног 
расправљања. Међутим, одговор на тужбу остаје одговор на ту- 
жбу па и онда када туж еник још «а припремном рочишту призна

“) Из прописа чл. 95. ст. 4. ЗП П  види се да и  наш  нови ЗП П  предвиђа 
кеограничено примањ е поднесака на записник  код свих судова. Види 
о овоме Д -р Цул>а: Грађански паршгчни поступак Ф Н РЈ стр. 263. Д -р П оз- 
нић: цит. дело стр. 85. и Судски П ословник чл. 66—72.



y целини тужбени захтев, те не постоји разлог, да се у овоме слу- 
чају та такса не наплати. Да је  законодавац желео да за овај слу- 
чај ослободи туженика од плаћања таксе за одговор на тужбу он 
би то изричито рекао, као ш то је нпр. привилегисао плаћањем 
таксе за одлуку у износу од 50% у случају доношења пресуде 
због изостанка или на основу признања, ако су исте донесене нај- 
доцније на прршремном рочишту. Туженик пак, који није дао 
повода тужби и одмах још на првом рочишту признао тужбени 
захтев, има право на накнаду парничног трошка од тужиоца, a 
ту  спада и такса за одтовор на тужбу, a ако је пак туж еник дао 
повода тужби, право је да плати и таксу за одговор на тужбу.

Такса за одговор на тужбу платиће се и ако се после упушта- 
њ а странака у расправу донесе пресуда на основу признања или 
закључи судско поравнање, или тужилац повуче тужбу, али се 
ова такса неће платити ако странке пре упуштања у спорну рас- 
праву закључсе судско поравнање или тужилац повуче тужбу.

2. Да ли се плаћа такса за  одговор на против-тужбу?
Истина у Т. Бр. 1. није предвиђен као самостални институт

одговор на против-тужбу, a то није предвиђено ни у  ЗПП, али ја 
сматрам да треба наплатити таксу и за одговор на против-тужбу, 
јер је  против-тужба самостална тужба за коју важе све одредбе 
закона које и за  тужбу, па се чак по против-тужби може водити 
и пскебна расправа, те нема разлога да се и одтовор на против- 
-туж бу третира другчије од одговора на туж буЈ)

3. Како поступити у случају пасивног супарничарства, тј. ако 
има више туженика у једној паршгци, па сви туженици дају било 
заједнички или посебан одговор на тужбу, или пак једни туж е- 
ници дају свој одговор на туж бу на једном, a други на другом 
рочишту?

Начелно говорећи сваки је сзпчарничар самостална странка 
у  парници и његове радње или пропуштања не користе нити ште- 
те другим супарничарима — чл. 188. ЗПП, те ће сваки туженик 
за себе платити посебну таксу за свој одговор на тужбу.

Но ово правило има и изузетака:
а) Без обзира на врсту супарничарства ако сви туженици 

даду на расправи у зашгсник један те исти одговор на тужбу и 
заузимају један став према тужби, нема запреке да им се наплап'? 
једна такса за одговор на тужбу, јер када могу у писменом за- 
једничком поднеску дати један одговор на тужбу и платити за 
њега једну таксу, зашто онда не би тако платили и код давања

•) Види Д -р Б р ан к о  Б азал а: Закон  i парничном поступку објашњетБе 
у з  чл. 177. Д -р П ознић: Закон  о парничном  поступку коментар у з  чл. 177. 
тач. 7: „П ротив-туж ба је  туж ба, па за њ у  в а ж е  одредбе овог закон а коЈе 
в а ж е  и за  другу туж бу .“ Ц уљ а—Т рива: Ко.ментар Закон а о парничном  по- 
ступку: објаш њ ењ е уз чл. 177. Д -р Георг Н ојм ан: К оментар грађанског пар- 
ничног поступка — Београд 1935. стр. 827: „Са против-туж бом  се поступа 
к ао  и  сваком другом тужбом. И ако  се нпр. у  поступку пред зборним судо- 
вима по првој туж би  већ води спорна расправа, ипак се по против-туж би 
мора прво д а  одреди „прво рочиш те“ , па се затим има поступити по даљ е 
прописаном реду.“

®) Биди цитирано дело Д -ра Б аза л е  коментар уз чл, 185. ЗПП.



одговора на расправи. Разуме се да изношење у  таквом одговору 
на тужбу посебних чињеница и истицање посебних приговора 
који се тичу само пајединих тужених не утиче на јединственост 
таквог одговора на тужбу. Ово све пак у колико није у питању 
посебан случај ниже наведен.

б) Ако је  случај супарничаретва из чл. 184. ст. 1. тач. 2. ЗПГЕ 
— формално или неправо супарничарство — онда ће  сваки туж е- 
ник платити таксу за одговор на тужбу за свој део тужбеног за- 
хтева из тужбе — чл. 19. ст. 2. Зост.

в) У случају сутгарничарства из чл. 184. ст. 1. тач. 1. — право 
или материјално супарничарство — платиће сви тл^еници само 
једну таксу, јер је  ту  у суштини један правни однос и један за- 
хтев, па ће и одговор на тужбу бити један.

г) Код случаја пак из чл. 185. ст. 1. ЗПП сваки тужензчк плаћа 
посебну таксу за свој одговор на тужбу, јер то у ствари и није 
супарничарство.® Но у  овоме случају до одговора на тужбу дру- 
гог и дал>ег туженика доћиће само у случају, ако тужбени захтев 
према прво-туженоме не буде усвојен.

д) У случају пак супарничарства из чл. 185. ст. 2. ЗПП имамо 
две ситуацр1је : ако је  исти тужбени захтев постављен лротиву 
више туженика, плаћа се једна такса за одговор на тужбу, a ако 
су према појединим од тужених истакнути различити ■ тужбени 
захтеви, платиће сваки туженик посебну таксу за одговор н а 
тужбу и то сваки према вредности највећег од постављених ту - 
жбених захтева без обзира на вредност поставлзеног захтева пре- 
ма сваком поједином од тужених, јер чл. 20. Зост. тако одређује 
у овоме случају вредност спора ради наплате таксе.

Према томе је  без утицаја код случајева под б), в), г) и д> 
да ли се одговор на тужбу даје на једној истој расправи или на. 
разним расправама, док би код осталих случајева супарничарства, 
ако се одговори дају на посебним расправама била pi такса по- 
себно плаћена.

У сваком пак од случајева када више туженика плаћају једну 
таксу за одговор на тужбу дат на расправи, водити рачуна да је  
њихова обавеза на плаћање ове таксе солидарна — чл. 2. ст. 4, 
Зост.

Дилитрије М. Драшковић

ПРИЗНАЊЕ ЧИЊЕНИЦА И ПРИЗНАЊЕ ТУЖБЕНОГ
ЗАХТЕВА

фЈгнкција суфења своди се углавном на утврђивање одлуч- 
чних чињеница и  њихово супсумирање под одговарајуће опште 
правно правило (правну норму). Грубо речено, суђење је примена 
закона на конкретни случај.

Прва ф аза  суђеша обично се састоји у утврђивању матери- 
јалне истине о битним чињеницама и околностима датог случаја
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као фрагмента из друштвеног животД. Понекад и саме странке 
имају погрешну представу о једном догађају у спољном свету, a 
каткад га тенденциозно приказују у светлости која је  за њих 
најповоЈБНија. Услед тога сам „конкретни случај“ који треба под- 
вести под апстрактно правно правило представл>а за суд сложену 
једначину са више непознатих. Ради размрсивања клупка факата 
и изналажења материјалне истжне неопходно је стога да се демон- 
стрирањем доказа пред судом репродукује чињенични материјал 
и реконструише догађај у битним тачкама онако како се одиграо 
у  објективној стварности да бм се у свести судија створила јаона 
и истинска представа и сазнање о овим правно релевантним окол- 
ностима случаја. Правна правила и теорија о доказима служе 
искл>учиво томе циљу.

Друга ф аза поступка састоји се у подвођењу конкретног слу- 
чаја  онаквог какав се прелама у  свести судија као „субјективном 
образу објективне стварности“ под одговарајуће опште правно 
правило.

У дал>ем току излагања видећемо да суђеше не пролази оба- 
везно кроз ф азе  утврђивања истинитости ф аката и њиховог суп- 
сумирања под одговараЈућу правну норму. Са тог аспекта, по- 
сматране као изузетке од општег правила у суђењу, размотрићемо 
процесноправне институте судског признања чињеница и призна- 
њ а тужбеног захтева.

У парничном поступку начело материјалне истине често трпи 
озбиљне корективе у корист начела диспозиције које грађански 
процес снажно прожима од шеговог почетка до краја. Диспози- 
диона максима у парничном поступку само је адекватни израз 
начела диспозиције у грађанском материјалнсш праву где титу- 
лари сз^јективних врађанских права могу њима релативно сло- 
бодно располагати. Ако процес схватимо само као „облик живота 
закона, према томе испољавање (израз) његовог ^жутарњег ж и- 
вота“ (К. Маркс) — онда је  јасно да носиоци субјективних гра- 
ђанских права могу њима располагати углавном подједнако сло- 
бодно у парници и ван ње. Тако према одредбама чл. 3 ЗП П  стран- 
ке могу слободно располагати захтевидга које су ставиле у  току 
поступка, те одустати од свог захтева, признати захтев против- 
ника и поравнати се. Суд неће уважити располагања странака 
само ако су у противности са принудним прописима о управљању 
и располагању друштвеном имовином и другим принудним про- 
писима или су противна одредбама међународних уговора или 
јавном моралу (чл. 3 став 3 ЗПП). Као пгго видимо границе стра- 
начке диспозиције у грађанском материјалном праву и процесу 
утлавном се подударају. Захтеви из противправних и неморалних 
правних послова не могу уживати правну заштиту.

На начелу диспозиције заснивају се и институти судског 
признања чињеница и признаша тужбеног захтева. Међу њима 
постоји више додирних тачака, али и големе разлике које су 
суштинске нарави. Jep ове парничне радње производе у  поступку 
различите правне последице.
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Признање чињеница пред судом у току парнице спада у оне 
ларничне радње којима се суду саопштавају сазнања и представе 
о околности из објективне'стварности од којих зависи основаност 
тужбеног захтева, али се не дира у сам захтев као предмет спора. 
И због тога признање чињеница нема карактер и  значење једне 
диспозитиБне парничне радше којом се располаже самим пред- 
метом спора. Признање чињеница представлЈа само потврду исти- 
нитости чишеничних навода противника и ништа више. Како 
парнични суд утврђује истинитост само одлучних с п о р н и х  
чињеница (чл. 6 став 1 ЗПП) то се она чињеница која је  призна- 
њем пред судом учињена неспорном по правилу неће доказивати 
био суд уверен у њену истинитост или не. Ово је  изричито пред- 
виђено чл. 210 ЗПП преаља коме не треба доказивати чињенице 
које је странка признала пред судом у току парнице изузев ако 
суд сматра да странка шиховим признашем иде за тим да распо- 
лаже захтевом којреи не може располагати јер је то противно 
когентним прописима чију примену странке не могу отклонити 
својом вољом или одредбама међународних уговора или јавном 
моралу (чл. 3 ст. 3 ЗПП). Другим речима, доказиваше неспорних 
чињеница у парници је исклзучено, a могу се доказивати и ове 
чињенице само ако суд на основу резултата постулка и садржине 
захтева посумња да признањем чињеница странке иду in fraudem 
legis и на заобилазан начин теже да пређу законске границе стра- 
начке диспозиције. Но признање ф аката тиме не добија карак- 
тер диспозитивне парничне радње. Jep, коначно, .суд је овлашћен 
да у 'парнр1ци утврди и  чињенице које странке нису изнеле него 
су их једноставно прећутале ако из свих околности случаја про- 
изилази да странке прикривањем чињеница иду за тим да распо- 
лаж у захтевима којима не могу располагати (чл. 6 ст. 3 ЗПП). У 
оба случаја суд само спречава изигравање закона.

Признање чињеница треба да је изричито, да је учињено пред 
судом у току парнице и да се односи на чињенице које će тичу 
захтева којим странке могу располагати. Ако странка најпре 
призна једну чињеницу, a после је потпуно или делимично по- 
рекне или признање ограничи додавањем нових чињеница суд 
ће, узимајући у обзир све околности, по слободном уверењу це- 
нити да ли ће ову чињеницу узети за признату или оспорену. 
Правно вал.ану изјаву о признању чишеница може за странку 
дати њен законски заступник, привремени заступник или пуно- 
моћник. И зјаву о признању свих чЈ-гњеничних тврдњи противне 
странке може дати и пуномоћник који «ије адвокат и то без из- 
ричитог овлашћења које му је  иначе увек потребно за предузи- 
мање свих диспозитивних парничних радњи у  смислу чл. 89 
ЗПП. Какво је  дејство опозивања признања чињеница које je  у 
име странке признао њен пуномоћник? И зјаву пуномоћника може 
стралка опозвати и изменити одмах на рочипггу на коме је та 
изјава дата и тада ће зшек бити меродавна изјава саме странке, 
па ће се у том случају чишеница сматрати оспореном. Међутим, 
ако пуномоћник призна неку чињеницу на рочитшу на коме 
странка није присуствовала или у поднеску, a странка то призна-
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ње доцније измени или опозове, суд he према околностима слу- 
чаја ценити обе изјаве по слободном уверењу у смислу чл. 210 
став 2 ЗПП. Исто тако суд ће према резултату целог поступка 
по слободном уверењу ценити да ли ће узети за признату или 
оспорену ону чињеницу коју један јединствени супарничар при- 
знаје, a други је оспорава, мада ови супарничари иначе не могу 
самостално предузимати диспозитивне парничне радње.

Ни признање свих чињеничних навода из тужбе не значи да 
је тужени признао тужбени захтев. Ако тужени призна све чи- 
њеничне тврдње тужиоца то само значи да je чињенично стање 
у тој парници учињено неспорним и да се по правилу сматра 
истинитим, али је суд дужан да на тој чињеничној основи одлучи 
о тужбеном захтеву или боље рећи, да га подведе под одговара- 
јући проггис материЈалног права. Признање свих чињеница на- 
ведених у тужби, дакле, само искључује могућност доказивања 
њихове истинитости, али не ослобађа суд дужности да правно 
оцени спор и досуди тужиоцу само оно и онолико колико му у 
границама захтева истакнутог у тужби по материјалном праву 
припада. Пресуда која се доноси није пресуда на основу призаа- 
њ а.већ спада у контрадикторне пресуде.

И у пракси се, не ретко, дешава да тужени призна све чиње- 
ничне наводе тужиоца, али оспори основаност тужбеног захтева. 
У таквом случају суду остаје да реши само правно питање. Како 
ће гласити сама пресуда зависи од тога да ли из чишеница на- 
ведених у тужби произлази да је тужбени захтев основан или не. 
Ако се покаже да је са аспекта материјалног права тужбени 
захтев неоснован суд ће одбити тужбени захтев и обратно. За 
стварну основу свог јудиката суд ће узети само чињенице на- 
ведене у тужби.

Илустрације ради навешћемо један еклатантан пример.
Земљорадник А. М. из Шида поднео је тужбу против свог 

суседа Н. Н. ради плаћаша дута од 20.000 динара. Тужилац тврди 
да је 15 маја 1960. год. дао на зајам А. Б. сину туженог, иначе 
апсолвенту економије суму од 20.000 дин., с тим да му овај врати 
дуг до 1. јуна 1960. год. Како дуж ник није у наведеном року пла- 
тио дуг, тужилац је  поднео туж бу против дужниковог оца Н. Н. 
сматрајући да је  он по закону дужан да плати дут свога сина. Ту- 
жени Н. Н. је одмах признао истинитост свих чињеничних тврд- 
ши тужиоца, али је  оспорио тужбени захтев. И разуме се, суд 
је тужиоца са тужбенрш захтевом одбио, јер је захтев материјал- 
но-правно неоснован. Да је тужени признао и тужбени захтев 
суд би без даљег расправљања донео пресуду на основу призна- 
ња којом усваја тужбени захтев јер странке очигледно нису пре- 
шле законске границе диспозиције из чл. 3 став 3 ЗПП, a призна- 
ше тужбеног захтева ослобађа суд дужности да се у другим слу- 
чајевима упушта у правно просуђивање спора. Није противно ни 
принудним прописима ни јавном моралу да отац преузме дуг сво- 
га сина, па.то може и на овај начин учинити и у парници.

Са изричитм признањем чињеница у току парнице изједна- 
чава се у сутптини и прећутно признавања свих чињеничних
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тврдњи тужиоца ко]е се no нашем мишљењу пресумира код кон- 
тумационе пресуде. Сматрамо да 'се институт пресуде због изо- 
станка у нашем праву оонива на претпостављеном прећутном 
признању свих чињеница из тужбе, али не и тужбеног захтева. 
Има аутора који не деле ово гледиште. Тако на пример, дпчг 
Душан П. Радоман у своме чланку „Ћутање као основ претпо- 
ставки“ објављеном у мајском броју „Гласника“ из ове године 
сматра „да из ћутања туженог тј. њешвог недоласка на расправу, 
из његовог неодговарања на тужбу, из његовог неупуштања у 
расправљање по туж б и . . . суд закљ учује да је туж ени признао 
тужбу и пристао на тужбени захтев“. Развијајући консеквентно 
ову тезу поменути аутор тврди да тужени у жалби на контума- 
циону пресуду уопште не може истицати „разлоге који се односе 
на тужбени захтев већ само околности које су га спречиле да 
дође пред суд, да одговори на тужбу и да се упусти у расправ- 
љ ањ е“.

Гледиште аутора Д. Р. није усамлзено, a занимљиво је да и 
неки ‘наши еминентни процесуалисти бране слично становиште. 
Ипак сматрамо да изнето гледиште није правилно, a ову тврдњу 
покушаћемо да и аргументовано бранимо.

Према одредбама чл. 321 ЗПП пресуда због изостанка може 
се донети против туженог, који је изостао са припремног рочишта 
односно првог рочишта за главну расправу ако припремно ро- 
чиште није одржано, само ако уз испушење осталих законских 
претпоставки, из чињеница наведених у тужби произилази осно- 
ваност тужбеног захтева. (Чл. 321 тач. 4 ЗПП). Према томе ми- 
слимо да у наведеном случају постоји само законска необорр1ва 
претпоставка о истинитости чињеница наведених у тужби уко- 
лико оне нису у протршности са доказима које је сам тужилац 
поднео или са ноторним чињеницама. Суд ће чињенично сташе 
тако какво је изложено у тужби супсутиирати под пропив мате- 
ријалног права и ако из тих чињеница произилази да је тужбени 
захтев основан донеће пресуду због изостанка којом усваја туж - 
бени захтев, a у противном случају уколико туж илац одмах не 
преиначи тужбу одбиће тужбени захтев. Ако пак тужба буде 
преиначена, ипак се неће изрећи контумациона пресуда него ће 
се препис записника са расправе доставити туженом да би се по 
преиначеној тужби могао припремити за расправљање.

Према томе пре него донесе контумациону пресуду суд је 
дужан да одговори на превасходно правно питање: да ли према 
чињеницама из тужбе тужиоцу по закону припада неко право 
или не. Према томе ако је  правно резоноваше суда погрепшо тј. 
ако је он погрешно применио неки пропис материјалног права, 
пресуда због изостанка се може успешно побијати због такве 
погрешне примене материјалног права истичући да је тужбени 
захтев неоснован и кад се узме да је  стање ствари онакво каквим 
га је тзгжилац представио суду. Друга је ствар што ће у том 
случају погрешна примена материјалног права представљати у 
исти мах и брггну повреду одредаба парничног поступка из чл. 343 
тач. 5 ЗПП. Овде је битно то да је тужени према одредби чл. 342
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ст. 2 ЗПП услед контумације преклудиран само у погледу поби- 
јања пресуде због изостанка због погрешно или непотпуно утвр- 
ђеног чињеничног стања, па и то упућује на закључак да се овде 
пресумира по закону да је  туж ени признао само чињенице из 
тужбе. Уосталом, када би се по закону претпостављало да је ту- 
жени признао тужбени захтев отпали би разлози за примену 
норми материјалног права сем у случају ако странка тиме иде 
протршно одредбама чл. 3. ст. 3. ЗПП.

Већ смо се у  неколико махова узгредно дотакли признања 
тужбеног захтева и његове процесно-правне последице — пре- 
суде на основу признања. Признање тужбеног захтева је диспо- 
зитивна парнична радња par exellence којом тужени признаје не 
само чињенице него и сам захтев тужиоца за осуду туженог на 
чинидбу, уздржаваш е од чињеница или трпљење или за установ- 
Лзење постојања односно непостојања неког права или правног 
односа или истинитости односно неистинитости неке исправе или 
захтев да суд изрекне промену у неком правном односу међу 
странкама. Ако дакле, тужени до закључења главне расправе 
изричитом изјавом на рочишту или у писменом поднеску призна 
тужбени захтев суд ће без даљег расправљања донети пресуду 
на основу признања. Ако се ради о захтевима диспозитивне на- 
рави тј. таквима којима странке могу по својој вољи слободна 
располагати суд није овлашћен да се упушта у  правну оцену 
спора и мора донети пресуду којом усваја тужбени захтев. Сврха 
је  грађанског судског поступак да пружи заштиту грађанима и  
правним лицима када је  од суда затраже тврдећи да им је  неко 
право повређено, угрожено или оспорено. Али суд не може ићи 
преко захтева странака и спречавати их у њиховим диспозици- 
јама ако се тиме не вређају интереси друштвене заједнице изра- 
жени у когентним прописима, одредбама међународних уговора 
или у нормама јавног морала. Ако се странке крећу у сфери 
искључивог „приватног интереса“ таква располагања суд ће ува- 
жити. Према томе, суд ће одбити да донесе пресуду на основу 
признања само ако нађе да се ради о захтевима којима странке 
не могу располагати (Чл. 3 ст. 3 ЗПП), a ако је потребно да се о 
тим околностима прибаве потребна обавештења од странака или 
државних органа доношеше ове пресуде ће се одложити.

Навешћемо и  овде два примера из судске праксе.
Тужилац А. С. поднео је  тужбу против општине М. ради 

издавања табуларне исправе на основу купопродајног уговора 
којим је од општине купио грађевински плац у граду М. по цени: 
од 100.000 динара. Тужена општина је одмах признала тужбени: 
захтев. Ипак је  суд одбио да донесе пресуду на основу признања 
налазећи да је закључени купопродајни уговор ништав iep је  
противан одредби чл. 1 став 2 Закона о промету земљишта и 
зграда према којој се грађевинско землзиште у друштвеној сво- 
јинк не може отуђивати и преносити у приватну својину.

У другом случају туж илац је поднео тужбЈ'^ против туженог 
ради испушења усмене купопродајне погодбе од 30 априла 1959. 
год. по којој је  за  куповну цену од 500.000 динара купио од ту-
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женог стамбену зграду са два стана. Тужилац је тражио да се 
тужени осуди на издавања табуларне исправе или да трпи да се 
на основу пресуде право својине на купљеној згради пренесе 
у земл-ишним књигама на тужиоца. Још  на прзод! рочишту ту- 
жени је признао тужбени захтев, али је  суд одбио да донесе пре- 
суду на основу признања зато што је располагање туженог про- 
тивно принудном пропису из чл. 9 Закона о промету земљишта 
и зграда. Наиме, према цитираном пропису уговор на основу кога 
се преносе некретнине мора бити писмен, a ако није закл>згчен 
у писменом облику не производи никакво правно дејство. Стран- 
ке иначе могу својом непокретном имовином слободно распола- 
гати али је  за  пренос права на њој потребно да се утовор сачини 
у писменој форми.

У оба примера диспозиције странака биле су противне ко- 
гентнпм прописима, па их ради тога суд није уважио. Исто тако 
суд неће донети пресуду н а основу признања ни по захтевима из 
неморалног правног посла (turpis causa).

Пошто доношењу пресуде на основу признања не претходи 
ни утврђивање истинитости факата ни њихово подвођење под 
прописе материјалног права то се ова пресуда не може побијати 
због погрешног или непотпуно утврђеног чишеничног стања нити 
због погрешне примене материјалног права. она се може поби- 
јати само због битне повреде одредаба парничног поступка или 
због тога што је  изјава о признању дата у заблуди или под 
утицајем принуде или преваре.

И на крају може се извући као резиме; основна разлика из- 
међу признаша чињеница у току парнице и признања тужбеног 
захтева састоји се у томе што се признањем чињеница само 
искључује могућност њиховог доказивања, док се признањед! 
тужбеног захтева искључује и могућност да се неспорно чиње- 
нично стање оодводи под одговарајући пропис материјалног пра- 
ва, све то разутие се под условом да странке овим парничним рад- 
њама нису прешле границе страначке диспозиције утврђене чл. 3 
ст. 3 ЗПП.

Александар Маркићевић

ПОВОДОМ ЧЛ. 40 ЗАКОНА О ЈАВНОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Овај члан гласи овако:
„Поверилац коме је  правоснажном одлуком досуђено новча- 

но потраживање од странке коју заступа јавно правобранилаштво 
дужан је да се обрати надлежном ггравобранилаштву ради преду- 
зимања мера за исплату.

Ако у року од два месеца од дана када се обратио јавном 
правобранилаштву поверилац не буде обавештен о издатом на- 
логу за исплату или ако у року од 14 дана од пријема обавештења
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да је налог издат исплата не оуде извршена, може тражити из- 
вршење."

До примене овога члана долази код извршења покренутих, 
иајчешће, противу општина.

Тако, у једном случају затражено је извршење код привред- 
ног суда противу неке општине. Суд је дозволио предложено 
извршење.

Пошто је примио решење о дозволи извршења, надлежан 
јавни правобранилац изјавио је  жалбу, наводећи да се тражилац 
извршења није држао наређења из чл. 40 Закона о јавном право- 
бранилаштву па је, зато, предложио вишем суду да решење 
укине.

Виши суд је овако и поступио, и наложио је првостепеном 
суду да поново одлучи о предлогу за дозволу извршеша.

Начелно, после овакве одлуке требало је све ставити у прво- 
битно стање тј. начелно узевши, требало је да тражилац извр- 
шења поврати извршенику све примлзвне износе, примлзене на 
основу дате дозволе за извршење, будући да је банка решење о 
дозволи извршења већ извршила.

Појавило се питање у конкретном случају пгга треба тражи- 
лац извршења стварно да врати извршенику (општини), пошто је 
протекло више од два месеца како је јавни правобранилац примио 
решење о дозволи извршења па до момента када је предмет био 
враћен, из вишега суда, првостепеном суду.

Мени изгледа да тражилац изврш ења не би требало да врати, 
у  'Посматраном случају, извршенику главни дуг и споредна тра- 
ж ењ а по основу извршења (из извршног наслова), јер је  протекло 
више од два месеца како је јавни правобранилац примио решење 
о  дозволи извршења па до поступања ншкега суда по примедба- 
ма другостепеног суда, a пријемом решења — јавни правобрани- 
лац  је  био обавештен да извршеник — општина нкје добровољно 
одговорио својој обавези по одлуци парничног суда (ту подра- 
зумевам и платне налоге) па је, услед тога, a у смилсу чл. 40 За- 
кона о јавном правобранилаштву био дужан да извршеника упо- 
зори на његову обавезу плаћања тужиоцу — тражиоцу извршења.

To што је јавни правобранилац изјавио жалбу противу ре- 
шења о дозволи извршења и што је у ожалбеном поступку успео 
—  та правна ситуација, по мени, има само значаја да од општине 
отклони плаћање трошкова извршења, a да тражиоцу извршења 
наметне обавезу да плати камате на све износе које је тражилац 
примио решењем по дозволи извршења, и то само зато што је пре 
протека париционог рока за општине тражио извршење и што га 
је  реализаовао.

Према томе, ја  сматрам да би требало да тражилац извршења 
врати извршенику трошкове извршења и камату на целокупан 
износ који је тражилац примио по решешу о дозволи извршења, 
и  то од дана када је тај износ био сгсинут са рачуна извршеника 
па до дана када је протекло два месеца од како је јавни право- 
бранилац примио решење о дозволи извршења, јер је за  то време 
незаконито држао општински новац.
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Износи трошкова извршења и ових камата треба да се узму 
као главни дуг — у овој фази извршења — тражиоца према и з- 
вршенику, што значи да би на збир та два износа текла камата 
до повраћаја неправилно примљених износа од извршеника.

Овакво решење може се бранити идејом да је тражилац из- 
вршења пре протеклог париционог рока, предвиђеног за општи- 
ну, дошао до измирења свога потраживања од општине тј. тра- 
жилац је онемогућио општину да добровољно исплати дуг тра- 
жиоцу извршења у року предвиђеном чл. 40 Закона о јавном 
правобранилаштву, не водећи овде рачуна о општем парицио- 
ном року из чл. 317 Закона о парничном поступку.

Дакле, према чл. 40 Закона о јавном правобранилаштву уко- 
лико се указује потреба за принудно извршење противу општине
— потребно је  сачекати рок од два месеца, од момента када је 
надлежан јавни правобранилац примио тЈгжиочеву (тражиоца из- 
вршења) интервенцију у односу на одређен дуг, односно протек 
од 14 дДна када је општина известила тражиоца да је издала на- 
лог за исплату — па до исплате није дошло после протека тих 
рокова (Овако пракса тумачи чл. 40).

Услед своје сложености, парициони рок за општине из чл. 40 
Закона о јавном правобранилаштву показао се врло непракти- 
чан. Ово зато што, поред протека времена као и код општег п а- 
риционог рока из чл. 317 Закона о парничном поступку — по- 
требно је још предузимати извесне радње, које у нашем дана- 
шњем развијеном привредном систему, често промакну странка- 
ма a и судовима услед претрпаности послом, те из овог пропуста 
наступају радње, и за странке и за суд у оонови јалове природе
— стварно губљење времена.

Ако се баш указује потреба за дужим роком за извршеше 
одлука (дужим париционим роком) када су у  питању нпр. општи- 
не — тај дуж и рок би требало унети у Закон о парничном по- 
ступку (нпр. у  чл. 317), те би оваква одредба знатно олакшала 
рад у поступку извршења a општине би, опет, имале више олак- 
шица него сваки други т^жени — извршеник.

Душан П. Мишић

СУДСКА ПРАКСА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА О НУЖНОМ 
СМЕШТАЈУ НА ПОГРЕШНОМ ПУТУ

По члану 3 Закона о стамбеним односима грађанин који се 
уселио у стан на основу уговора о коришћењу стана или другог 
пуноважног основа за уселење стиче право да тај стан трајно 
и несметано користи и учествује у управљању зградом у оквиру 
законских проггиса. По члану 32 Закона станарско право може 
престати само у случајевима и на начин који су предвиђени за- 
коном.
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Услед отказа станарско право може престати такођер само из 
узрока који су у  закону наведени.

Логична последица је свих овлашћења и дужности која про- 
излазе из станарског права да закон прописује одређене норме 
и за случај престанка станарског права у  корист бившег носиоца 
тог права. Закон најчешће одређује да се бившем носиоцу ста- 
нарског права треба обезбедити одговарајући стан или нужни 
смештај. Постоје додуше m друге категорије обезбеђења, али нај- 
чешћи су случајеви код престанка станарског права ови, наиме 
одговарајући стан, односно нужни смештај.

Нас моментално интересује питање нужног смештаја и то као 
предуслова за извршење правомоћне судске одлуке о престанку 
станарског права.

У омислу Закона о стамбеним односима морамо разликовати 
два основа за престанак уговора о коришћењу стана. Један део 
основа прописан је у члану 136 закона, док други део предвиђен 
је у члану 140 и  141.

Ако се размотре ови прописи одмах пада у очи да престанак 
станарског права услед отказа у првом случају зависи од повреде 
уговора са стране носиоца станарског права непосредно у вези 
са самим станом. Тако члан 136 предвиђа да отказ уговора о ко- 
ришћењу стана може се дати носиоцу станарског права ако овај 
користи стан противно уговору или на начин којим се стану, за- 
једничким просторијама, итд., кривицом наноси штета. Ако но- 
силац станарског права или члаан његовог домаћинства итд., омета 
другог станара у  мирном коришћењу стана. Ако носилац ста- 
нарског права не плаћа уредно станарину или накнаду за кори- 
шћење заједничког уређаја итд.

Према томе, у сваком случају отказ уговара о коришћењу 
стана може доћи у обзир по члану 136 Закона само ако носилац 
станарског права или лица у вези са њиме, a набројана у  закону 
повреде уговор који се односи на одређен стан.

Међутим, у другу категорију разлога за  отказ уговора о ко- 
ришћењу стана спадају сасвим друге околности које нису, одно- 
сно не морају да буду у непосредној вези са повредом уговора о 
коришћењу стана.

По члану 140 Закона, ако је носиоцу станарског права стан 
дат на коришћење с обзиром на његов радни однос са даваоцем 
стана на коришћење може му се дати отказ уговора о коришћеЈву 
стана и кад носиоцу станарског права престане радни однос на 
основу његовог отказа или дисциплинске пресуде или због осуде 
за кривично дело на казну која по сили закона повлачи преста-. 
нак радног односа. По члану 141 закона када носиоцу станарског 
права престане фучкција за коју је  било везано коришћење ста- 
на, може му се дати отказ уговора о коришћењу стана, без обзира 
из којих разлога је та  његова функција престала.

У свим тим случајевима закон предвиђа да се бившем но- 
сиоцу станарског права треба обезбедити нужни смештај. Закон 
али не прописује подједнаке услове за давање нужног смештаја
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за све те случајеве већ прави разлику између нужног смештаја 
у члану 136 и у члану 140 односно 141 Закона.

Према ставу последњем члана 136 Закона о стамбеним од- 
носима у случајевима када је отказ дат на основу прописа из 
овог члана, носиоцу станарског права који је исељен  из стана 
на основу отказа обезбедиће се нужни смештај.

По члану 140 и 141 Закона носиоцу станарског права коме је 
дат отказ из утовора о коркшћењу стана на основу његових про- 
писа обезбедиће се нужви смештај приликом uceAetha.

Стилизација етава 3 члана 147 говори такође о лицу који се 
исељава. Став 3 члана 147 Закона прописује да кад је одредбама 
овог закона оредвиђено да ће се носиоцу станарског права који  
се исељава обезбедити нужни смештај, нужни смештај обезбе- 
ђује приликом принудног извршења . . .

Према томе уочљива је разлика у погледу обезбеђења нужног 
смештаја када се ради о отказу уговора о коришћењу стана због 
повреде тог утовора са стране носиоца станарског права по члану 
136 закона и када се ради о другим са згговором о коришћењу 
стана непосредно неповезаним узроцима отказа таковог уговора.

У томе леж и иначе и оправдање такве разлике. Ако је но- 
силац станарског права повредио одредбе самог уговора о кори- 
шћењу стана он ће се иселити из досадашњег стана, a само је 
једна социјална мера, као обавеза административних органа да 
лице које је већ исељено заштите од елементарних непогода. 
Према томе такво лице на основу пресуде суд треба да исели из 
стана a надлежни органи општине дужни су да такво лице при- 
хвате и да му обезбеде нужни смештај. На извршност пресуде 
у случају члана 136 Закона и на поступак извршења нема ни- 
каквог утицаја да извршенику приликом извршења није обезбе- 
ђен нужни смештај.

У оним другрш случајевима, када се не ради о повреди од- 
редаба самог уговора о коришћењу стана, већ о престанку уго- 
вора 0 коришћењу стана из других разлога, макар из друге неке 
кривице носиоца станарског права, пресуда суда не може се из- 
вршити док се нужни смештај не обезбеди.

Наша пракса у суду па и  коментари (у редакцији др. Федора 
Базале, односно коментар СЦ Петковића) до сада ову разлику 
нису истицали.

Др Стеван Браун

20



КРИВИЧНО ДЕЛО КРАЂЕ ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Војка опрема има посебан значај за борбену готовост ору- 
ж ане сшге. Отуда и  њена пооебиа заштита у К З од свих видова 
штеточинства.

Један од иајчешћих и несумшиво најсшаснијих видова је 
к р ^ а .

Кривично дело крађе војне опреме пролазило је кроз више 
ф аза  у нашем ратном и послераттном кривичном законодавству.

Члаи 15 Уредбе о војним судовима од 24 маја 1944 године, 
који је предвиђао у  ставу 1 кривична дела кварења и  отуђивања 
војне опреме и оружја, није садржавао посебан пропис и  о крађи 
OBiđx објеката. Међутим, он је  у  ставу 2 предвидео низ осталих 
квивичних дела, a  међу њима и крађу, па је  војна оттре!ма нала- 
зила заштиту у тој одредби.

Означену одредбу дерогираа је Закон о војним кривичним 
делима (Служб. лист Ф Н РЈ бр. 107/48). Он је  садржавао посебно 
поглавље под називом „имовинска кривична дела“, али  у том 
поглављу није блло предвиђено кривично дело крађе, већ само 
кривична дела противзаконитот отуђења |и намерног оштећења 
војне onpecvie. Заш титу од кривичних дела крађа војна опрема је 
налазила у Закону о кривичним делима против ошптенародне 
имовине и гимовине задружних и  друштвених оргашгзација 
(Служб. лист Ф Н РЈ бр. 87/48).

Кр1ивични законик (Служб. лист Ф Н РЈ бр. 13/51) такође не 
лредвиђа кривично дело крађе војне опреме као посебно кривич- 
но дело, па је  ова налазила заштиту у  одредбама којима се за- 
пггићује друштвена 'имовина уоашгте. Једини изузетак је  учињен 
у 1Т0’ГЛ1еду војне опреме веће врвдности, јер је сиа наш ла посебну 
заштиту у шгредби чл. 250 ст. 1 КЗ.

Тек Закон о изменама и допзчтама К З (СлуЖб. лист Ф Н РЈ 
бр. 30/59) уиоси у  К З новелу према којој се војноЈ от1релш пружа 
посебна заштита од свих облизса крађа. To је одредба чл. 347 a 
К З, чија је досадашња примена већ избацила нека спорна гогга- 
ња, која очекују одговор. Овај напис представља покушај у  том 
смислу.

I.

Шта све улази у појам војне опреме.
Појам војне спресие није ближ е одређен одредбом чл. 347 a 

КЗ. Из садржине овог прописа може се закључити само то да у 
■гај појам улазе борбена средства и предмети наоружања. Међу- 
тим, ни тиме се овај појам довољно не разјаш тава, јер су борбе- 
на средства и прелмети наоружања данас толико мнотобродни 
да их је врло тешко исцршго набројати.

Због тога је  за потребе праксе далеко боље иојам војне опре- 
ме огаределити неком врстосуг дефинРшиЈе која би омогу^Гавала да 
се у  Њ)ене оквире уклопи сва војна опрема коју треба запггитити: 
цитираним прооисом.
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Ако би се пошло од намене војие опреме, могло би се рећи 
да у тај појам улазе сва убојна средства како- класичног тако и 
савремекот наоружања која су намењена извршавању борбених 
задатака и која су у ту сврху дата на руковање ЈНА. ___

Та убојна средства могу бити предметом крађе било као це- 
ЈГИН8 (пиштољ, п у тк а  и  др.) било као делови тмх целина (затва- 
рач пушке, нишанска справа на Toniy и др.). Оваква пуна заш тита 
војне оитреме диктирана је  значајем те спреме за  борбену гото- 
вост ЈНА у  CBaiKOM моменту, jiep је  ноторно да нестанак и  најма- 
њег делића на предметима наоружањга може паралисати дејство 
оруж ја са кога је тај делић скинут, па самим тт^м умањити зна- 
чај једног борбеног подухвата.

Вредност војне опреме постављена је у закону знатно стро- 
ж е него код осталих KpKBiipnDix дела из главе XX КЗ. Тако, 
граница доње вредности војне опреме иде до 300.000 динара, док 
се горња граница може пењати до вредиссти која не прераста у  
обележје кривјичног дела пљачке.

Из тога излази да ће по 01дредби чл. 347 a К З  одговарати 
извршиоци свих ОСНОВН1ИХ видова крађа без обзира на доњу гра- 
ницу вредности војне оггреме, док ће се горша граница те вред- 
ности мерити кротеријумом из чл. 255 КЗ.

П.

Коју воЈну опрему заштићује чл. 347 a К З
Овај законски прооис заш тићује caavro 0'ну војну опрему која 

се налази у војним јединицама и вој'НИм устанО'вама.
Шта се има сматрати војним је.Јршицама и  војним установа- 

ма адређују војни прописи. Међутим:, сигурно је  да та̂ ј појам ни- 
је тако узак, како би то могло изгледати на први поглед, јер ће 
у  тај појам улазити и  неке мање скупине коЈе обавлају  војне за- 
датке (напр'имер страже), па чак и појединци на таквим задатци- 
ма (стражари на стражароком месту, спроводници транспорта 
и сл.).

Сва остала војна опрема, која излази из предњих оквира, не 
би уж ивала заштиту по валред цитираној одаедби. Тако, ако 
војна опрема, дата на употребу irpMTraiiipiimDMa ЈНА, овима буде 
украдена ван вој-них је'Диница ,и усганова, она неће уживати за- 
штиту по rope означеном прогшсу, већ по одгсварајућем проттису 
којим се заштићује имсвини уотппте.

To исто вреди и за војну опрему коју ЈНА даје на каришће- 
ње друтивд невојним установама и  организацијама (установе 
предвојничке сбуке, стрељачка друштва и сл.), јер  и  та војна 
опрема излази из оквира војне јединвце и установе.

У погледу такве војне оореме може бити под одређеним усло- 
B m ia  caiMo говора о надлежности органа BOijHOir правосуђа у cmt-i-  
слу одредбе чл. 4 ст. 1 тач. 8 Закона о војним судовима, али се 
она никако не може третирати као зојна имовина из чл. 347 a  КЗ.
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ш.
Које све крађе долазе у обзир за  астварење 6niia из чл. 347 

a КЗ.
Наслов цитиране одредбе глаеи „крађа војне опреме", a у 

самом тексту одредбе употребљен је  глаголски облик појма кра- 
ђе  — „ко украде".

Из тога би излазттло да одредба чл. 347 a  К З заштићуЈе војну 
опрему од СВ1ИХ основних видова крађа где би долазшге у  обзир 
к р ^ е  из чл. 249, 250 и 259 К З.

У том погледу међутим в:ојни судови нису били једнодупши. 
Десило се 1шзЕме да су неки војни судови због високе санкције 
из чл. 347 a К З покушали да, за  крађе војне опреме мање вредно- 
сгги потраже излаз у примени 0'дредбе чл. 259 КЗ. Исто тако и 
начин изв'ршења крађа војне опреме (обијање и  тгровал>ивање) 
навео је неке војне судове да у  решавању конкретних случајева 
потраже решење у  одредби чл. 250 КЗ.

Међутим, такви покушаји нису успели, јер је  Врховни војни 
суд као другостедени на време интервенисао и спречио погрепгау 
лримвну одредбе чл. 347 a  КЗ.

На1име, одредбу означеног прогшса треба посматркати са ста- 
новишта ноиих концвпција о вођењу рата против евентуалних 
агреоора на нашу земљу. Према тим концепцијама вредност сза- 
ког пој|единца и  в.редност свакот делића војне сшрвме поставЈва 
се у  први план као услов успешног вођења борбе. Тога мора да 
буду свесни сви наши грађани, па у том правцу треба да делује 
и  одредба чл. 347 a  КЗ. Тиме се утлавном и тумачи оашрина сан- 
кције из овог проггиса, јер се тфеко н>е треба да заштити једно 
од врло драгоцених друштвених добара кој им се гарантује успе- 
ш на борба, a  тиме и  заштита наше друштвене заједнице.

Остаје још да се одгсвори на питање о односу кривичног де- 
ла из чл. 347 a К З  према осталим видовима к р а ^  који  су садр- 
ж аии у одредбама чл. 252 (разбојничка крађа), чл. 253 (разбојни- 
штво) и  чл. 255 (пљачка). Нагиме псхггавља се питаше да ли се 
и  та кривична дела, када су имала за предмет војну оггрему, у- 
клапају у  кривично дело крађ,е војне опреме или пак остају као 
посебва крив^тчна дела из rope цитираних прописа?

За изналажење правилног одговора на ово питање опет се 
мора поћи од значаја војне опреме као важног елемента за  бор- 
бену готоЕост ЈНА. Ако се тим значајем у сваком случају оправ- 
дава ефикасност саме заштите, онда је  потпуно нормално да се 
војној опреми пружи она заштита која је ефикаснија. Сем тога 
о6 ^ ј:и крађа из чл. 252, 253 и  255 К З одударају од основних об- 
лика к р а ^  из чл. 249, 150 и  259 КЗ, п а  се не би могли сматрати 
крађаома у  смислу одредаба чл. 347 a К З. Према томе ако је  кра- 
ђа војне опреме попримила обележ ја и з чл. 252, 253 и 255 К З она 
he се ггресуђивати по тим прописима.

Добривоје Бабић

23



ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ О ИЗДРЖАВАЊУ ДЕЦЕ

Појам издржавања деце у нашем позитивном праву није ја - 
сан само зато што ни законодавац када говори о тој врсти издр- 
жавања није доследан. По чл, 6 ст 1 ОЗОРД родитељи су дужни 
издржавати децу и старати се о шиховом животу и здрављу, те 
се добија утисак да је та одредба општа према осталим одредбама 
у  чл. 6. Међутим, у чл. 10 истог закона, дакле у истој глави, по- 
мињЈ'  ̂ се двапут издржавање, васпитање и образовање, што се по- 
навља и у чл. 11 a то наводи на закљ учак да је такав утисак по- 
грешан и да је ст. 1 посвећен издржавању, ст. 2 васпитању a ст. 3 
школовању и стручном образовању, тако да сваки став представ- 
ља посебну одредбу. У X  глави ОЗОРД издваја се само обавеза 
издржавања и у чл. 33 та се обавеза дели међу родитељима према 
њиховим могућностима. Околност да су по чл. 6 ст. 3 родитељи 
дужни да се према својим могућностима старају о школовању и 
стручнрм образовању своје деце само потврђује уверење да су 
за законодавца васггитање и обтазовање појмови независни од 
издржавања.

Када суд изриче развод брака a супрузи имају заједничку 
децу, онда истовремено одлучује о њиховом чувању, васпита- 
вању и издржавању сходно чл. 68 ОЗОБ у вези чл. 408 ЗПП (чл. 
28 ст. 2 тач. 2 и 3 ЗПП). У поменутим одредбама, специјалним 
према одредбама ОЗОРД, изостављено је образовање, што је учи- 
њено и у чл. 196 КЗ у коме је чак издржавање замењено са збри- 
њавањем a у чл. 69 ОЗОБ прописано је да родител,и дају додри- 
нос за издржавање и васпитавање. Смисао је ОЗОБ-а да овласти 
суд да у оквиру брачног спора одлучи коме ће да повери за- 
једничко дете јер да није било такве одредбе до ступања на 
снагу ЗПП о томе би одлучивао орган старатељства, као и да без 
посебне тужбе одмах одлучи и о издржавању, уствари не о издр- 
жавању већ о висини доприноса за издржавање и то оног роди- 
теља коме дете није поверено. Све остало у ОЗОБ што се тиче 
издржавања постало је  сувишно доношењем ОЗОРД јер да се 
висина доприноса за издржавање одређује сраз[мерно могућно- 
стима сваког родитеља нормирано је  у чл. 33 ОЗОРД a у чл. 39 
да се та одлужа може доцније прилагођавати промењеним прили- 
кама. Интересантно је да у  чл. 7 ОЗОРД који важ и само за ван- 
брачну децу није предвиђено да се одлука органа старатељства 
о додељивању детета једном од родител>а може изменити и право 
друтог родител.а на одржавање личних односа са дететом и зато 
је одговарајућим одредбама ОЗОБ-а требало попунити ту пра- 
знину у ОЗОРД-у с тим да се те одредбе односе и на брачну и на 
ванбрачну децу.

Свака правна материја има свој нормативни акт у коме је 
изложен став законодавца по главним проблемима a у  сродним 
материјама има одредаба које регулише једно исто питање што 
треба чинити само кад се оправдано отступа од регулисања у 
основном правном акту, јер у противном довољно је  да термини
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не буду исти па д а  пракса буде неуједначена без обзира што се 
ради о синонимима, a сем тога и само специфицирање једног већ 
раније регулисаног питања није неограничено. Међутим између 
ОЗОБ и ОЗОРД у погледу израза могућности нема сагласности и 
зато је пракса пред дилемом; или су то имовинске прилике (чл. 69 
ОЗОБ) или су то неке неименоване околности (чл. 39 ОЗОРД). 
Предмет нашег даљег излагања биће третирање тих спорних пој- 
мова: издржавање и могућности.

Ако васпитање, образовање и чување не терете издржаваше 
(по одлЈгци Врховног суда H P Србије ГЗЗ 460/49 од 28. IX. 1949. 
године обавеза школовања и  стручног образовања поклапа се са 
обавезом издржавања само ако је  дете способно за школовање 
и има жељ у да се школује), издржавање би се углавном састо- 
јало у обезбеђењу стана, исхране, одеће и обуће те би се тиме из- 
државање идентификовало са алиментацијом или са тзв. хра- 
њеништвом. Да ли је то етимолошки исправно? ПроЈгчавање зна- 
чења речи издржавање показује да та реч води порекло од речи 
држати јер ако се издржавање рашчлани добијају се две речи: 
државање, раније држање као основа и префикс из. Током вре- 
мена језик се усавршавао и  тако је формирана реч издржавање 
као реч грама-лички тачна док се реч издржање са истим зна- 
чењем задржала и до данас у говору многих нешколованих људи. 
По трајању издржавање је трајно чињење односно чињење које 
траје дуже времена a no садржини то је задовол.авање свих ж и- 
вотних потреба једног лица (прималац издржавања мора да буде 
физичко a давалац издржавања може да буде и физичко и прав- 
но лице), уколико није ограничено на одређене потребе, али и у 
том случају то уж е издржавање мора да буде фиксирано као 
такво у правним прописима.

Према класи ефикације грађанских права, право на издр- 
ж авањ е је лично гграво нарочите врсте са лично-правним и имо- 
винско-правнЈШ елементима кога се дете не може одрећи и кога 
ее родитељ не може ослободити, који се не може ни наследити ни 
пренети на другог нити подлеже застарелости или забрани (обу- 
стави). Правници практичари за  парнице о издржавању каж у да 
су и код најупорније контрадикције ипак најлакше зато што је 
доказивање једноставније. А нализа тих судских предмета потвр- 
ђује да је поступак знатно бржи у поређењу са осталим споро- 
вима, али и то тако и да судови сва издржаваш а расправљају на 
исти начин без з^врђивањ а оних чињеница које су карактери- 
стичне за сваку парницу посебно. To долази отуда што законо- 
давац није објаснио и протумачио значење речи издржавање као 
што је то учинио, на пример, у чл. 99. К З за поједине изразе 
употребљене у том закону (у параграфу 115. бившег Српског гра- 
ђанског законика било је набројано ш та све издржавањ е обу- 
хвата). Без обзира на узраст сваком детету, да би се нормално 
развијало, треба: стан, исхрана, одећа, обЈгћа, нега, лечење, шко- 
ловање, васгштавање и разонода. Довољно је  из ју;рис пруденције 
извући само један податак a наиме колика је висина доприноса
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aa издржавање коју судови досуђују па основано констатовати 
да судије немају увек у виду све ове нужне издатке a самим тим 
што је издржавање недељиво за свако досуђено издржавање 
треба претпоставргги да је  оно еквивалент за све те трошкове па 
и за чување, васпитавање и школовање јер се никакав посебан 
допринос за ово не досуђује. Остављајући праксу да она у сваком 
конкретном случају тумачи појам издржавања, размимоилажеша 
око елемената издржаваша неминовна су a сва колебања више 
су на штету него у  корист деце. Томе доприноси и акцент који је 
дат могућнострша родитеља, управо захваљујући чл. 69. ОЗОБ 
могућности родитеља и по ОЗОБ и по ОЗОРД цене се уско само 
по њиховим ршовинским Тфиликама (пресуда Врховног суда HP 
Србије Гж.. 2373/57 од 3. VII 1957, Збирка судских одлука II књи- 
га II свеска за  1957. год.). Висина доприноса треба да буде ком- 
промис између могућности родитеља и потреба детета (пресуда 
Врховног суда HP Босне и Херцеговине Гж. 83/57 од 22. II 1957, 
II књига I свеска за 1957. год.), али чим законске одредбе нису у 
том смислу стилизоване потребе детета запостављају се, јер у 
пракси п р ео вл ^у је  гледиште да су чл. 69. ОЗОБ и чл. 39. ОЗОРД 
првенствено ради родител>а коЈи треба да дају издржавање чему 
вероватно 'погодује и чињеница да је мали број парница за пове- 
ћање издржавања. Ако се о издржавању решава док је  дете мало 
и допринос је мали (према тренутним потребама и тренутним мо- 
гућнострпиа по чл. 315. ст. 2. ЗПП одређује се висина доприноса за 
будуће време), с обзиром да су и потребе детета мање a доцније 
када се потребе повећају повећање доприноса условљава се по- 
бољшањем могућности родитеља који даје издржавање. Међу- 
тим ако „погоршање материјалних прилика родитеља не повлачи 
нужно за собом и оправданост захтева за снижење алиментацио- 
ног доприноса за дете јер се висина овог доприноса одређује не 
само према имовинским могућностима него и гарема потребам.а 
детета“ (решење Врховног суда HP Хрватске ГЗЗ 37/56 од 27. III 
1956, I књига I свеска за  1956. год.), онда ни за повећање допри- 
носа није неопходно побољшање могућности родитеља абавезног 
на давање тог доприноса, па ни на случај непромењених могућ- 
ности друтог родитеља.

Под претпоставком да су оба родитеља у могућности да дају 
издржавање да би се одредила сразмера треба утврдити потребе 
детета и ако је  вредност тих потреба у новцу, a родитељи по чл. 
38. ОЗОРД могу да дају само у новцу изузев ако не закључе по- 
равнање, на пример. 7.500.— дин., родитељи према својим могућ- 
нострша тај износ треба да поделе. Ако се овако расправља из- 
државање, a само овај пут је правилан и v духу законских про- 
писа, неће се никад десити, као што се то редовно дешава, да 
тужени родителЈ буде обавезан на 1.000.— дин., иако његово уче- 
шће треба да износи једну трећину од укупних трошкова a то је 
у нашем прршеру 2.500.— дин. јер у том случају издржавањ е деце 
уподобљава се давању милостиње или слично издржавањ у не- 
моћних и необезбеђених лица у оквиру социјалне заштите којима
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ce кроз социјалну помоћ за сада (у суштини и то је  издржавање 
само што је уређено посебним правним прописима) покрива само 
један део трошкова живота док су родитељи дужни кроз издр- 
жавање да покрију све трошкове живота њиховог детета. Не- 
сумњиво да потребе детета немају значаја ако је родитељ у об- 
јективној и апсхЈлзггној немогућности али у животу ти су слу- 
чајеви ретки (на пример: када родитељу ступањем у  армију на 
одслужење војног рсжа престане приход из радног односа или 
када се родитељ налази на издржавањ у казне a не зарађује преко 
норме или када теже и за  дуж е време оболи, наравно све ово под 
условом да тај родител> нема никакву имовину из које се може 
намирити доспело издржаваше или која пружа сталан приход, с 
тим да други родитељ не губи право на накнаду по чл. 40. ОЗОРД). 
Само зато што je за судове одлучујуће да ли је родитељ влаоник 
непокретне имовине или  да ли Je у радном односу (због принуд- 
ног извршења мада се немогућност плаћања утврђује у поступку 
извршења те је  произвољно и преурањено закључивати о томе 
у парничном поступку), без обзира на могућности другог роди- 
теља још зшек се досуђују мање-више симболични износи, премда 
се производња a самим тим и животни стандард подижу и у дру- 
штвеном и у приватном сектору. И уместо да родитељ који није 
поред детета због његовог бољег подизања у физичком и ду- 
шевном погледу јача и своје сопствене радне активности, он се 
одједном пасивизира како би изиграо обавезу издржавања зна- 
јући унапред да због тога неће бити ни кривично гоњен односно 
осуђен a других санкција нема. Чак није реткост да родитељ чија 
је  обавеза издржавања утврђена извршном судском одлуком буде 
ослобођен за кривично дело из чл. 197. К З. Зар то није противу- 
речно: по оцени парничног суда родитељ је  у могућности да даје 
издржаваше a no оцени кривичног код непромењених могућности 
није? Нормално би било да чим тај родитељ у парничном по- 
ступку није издејствовао укидање издржавања по чл. 69. ОЗОБ 
или по чл. 39. ОЗОРД да он избегава да даје издржавање које 
је дужан да даје по извршној судској одлуци, јер у противном 
у парничном поступку не би ни била донета једна таква одлука. 
Тиме се ставља под питање парнична одлука која је  конкретан 
објект заштите кривичног поступка. Проверава се већ утврђена 
истина, уместо да се утврди да ли окривљени родитељ поступа 
гго одлуци и уколико не поступа да се огласи кривим и казни. 
Задатак је кривичног суда да очува неприкосновеност парничне 
одлуке пошто је крајњи циљ и грађанскоправних и кривично- 
правних одредаба, које су и произашле из првих, исти. Ако би 
се у кривичном поступку изводили докази, резултат дохази- 
вања могао би да буде супр>отан резултату доказивања у пар- 
ничном постЈшку и још ако је  парничну одлуку донео виши суд, 
да у том случају суд нижег степена врши ревизију законитости 
одлуке суда вишег степена. Родитељ који допусти да буде опту- 
жен за кривично дело из чл. 197. К З, по правилу, уопште није
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давао издржавање па ни за период од дана подношења парничне 
тужбе до дана доношења одлуке у парничном поступку, што зна- 
чи да се негирају правоснажно утврђене (као поетојеће _или као 
непостојеће) чињенице, a за јединствено правосуђе о једном до- 
гађају 'може бити само једна истина.

Одредбе из чл. 69. ОЗОБ и из чл. 39. ОЗОРД постоје и зато 
што је могуће да се прилике даваоца издржавања, на основу ко- 
јих је донета одлука, доцније измене тако да његове могућности 
буду много слабије, али ако сам давалац издржаваша не траж и 
промену раније одлуке треба узети да се његове прилике нису 
битно ни измениле. „Повишење и снижење (као и укидаше — 
наша примедба) доприноса за  издржавање деце због промењених 
имовинских прилика може се тражити само за будуће време a не . 
и уназад. Оваква одлука о повишењу или снижењу висине до- 
приноса има правно дејство само за будућност, a не и за уназад, 
за протекло време. Ово пак зато што се има сматрати да је заин- 
тересовани родитељ све дотле док није поставио захтев да се ви- 
сина доприноса прилагоди промењеним имовинским приликама, 
у могућности да извршава своју обавезу плаћања доприноса у 
оној висини, како је то ранијом судском одлуком било утврђено.“ 
(Пресуда Врховног суда АП Војводине Гж. 38/56 од 8. V 1956,
I кшига II свеска за 1956. год.). Према тсше, ако је сврха чл. 197. 
КЗ заштита детета и судске одлуке којом је санкционсана роди- 
тељска дужност, избегавање као обележје бића тог дела излишно 
је јер само у том случају кривично право пружило би ефикасну 
заштиту грађанском праву. И најзад, када се процењује да ли 
окриЕљени родитељ намерно не даје издржавање, то треба чинити 
према доприносу за један месец a не према укупном износу за 
време за које је  поднета оптужба, јер у  чл. 197. К З стоји „ко из- 
бегава да даје издржавање за лице које је на основу извршне 
одлуке или судског поравнања дужан издржавати“ , a no одлуци 
односно судском поравнању правило је  да се допринос одређује 
за сваки месец унапред, те је  допринос за један месец предмет 
избегавања.

Ако нема инкриминације из чл. 197. К З у случају да се издр- 
жавање, које је  окривљени родитељ престао да даје, може реа- 
лизовати из његове имовине (претходно вођење извршног поступ- 
ка нема утицаја) и ако родитељ дужан да даје издржавање чини 
то дело и у случају да нема имовину a свесно пропушта да је стек- 
не (пресуда Савезног врховног суда Кж. 193/57 од 13. XI 1957,
II књига III свеска за 1957. год.), нема разлога да та  концепција 
не буде, и то још пре, спроведена код примене грађанскоправних 
одредаба о издржавању. Уосталом по чл. 32. Устава Ф Н РЈ сваки 
грађанин дуж ан је да ради према својим способностима, што по- 
готову обавезује родитеља на коме леж и дужност законског из- 
државања. Рад је у нашем друштву највиша морална вредност 
и свако треба да живи од рада a заједница свакоме к о хоће да 
ради осигурава пуно уживањ е права на рад. Општепознато је  да 
наш друштвено-економски систем оскудева у радој снази и зато
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при одлучивању о издржавању питање не треба посматрати уско 
само са аспекта фактичке незапослености већ и с обзиром на 
могућност запослеша (решење Савезног врховног суда ГЗ 85/48 
од 15. XI 1948, I књига за 1945—1952. год.). Безброј је  примера 
да родитељ код кога се дете не налази нема непокретне имовине 
нити је у радном односу a да ни други родитељ код кога се дете 
налази није у бољој ситуацији. Зар у таквим случајевима роди- 
теље код којих се дете не налази треба ослобађати обавезе издр- 
жаваша, зар то није ослобођење од рада? Неспојиво је са нашим 
друштвеним развитком и са интенцијом законодавца да родитељ 
који је  здрав и способан за рад буде ослобођен обавезе издржа- 
вања (ослобођење од дужности издржавања у основи је  забра- 
њено — чл. 32. ст. 3. ОЗОРД), те законске и моралне обавезе и да 
суд у име друштва легализује један крајње бездушан однос како 
према детету тако и према другом родитељу коме се тиме намеће 
цео терет издржавања, преваљује се на њега нешто што он није 
дуж ан да трпи.

Законодавац налаже родитељима да своју децу спреме за 
корисне чланове друштва. Тај задатак са успехом постићи ће 
само онај родитељ који пре свега буде часно вршио дужност из- 
државања. Перспективно у породичном законодавству државна 
принуда нестајаће брже него у  осталим областима, али сигурно 
је да ће државно-друштвена интервенција требати још дуже 
времена и зато ће улога органа старател.ства јачати како би и тај 
процес био бржи. Органи старател>ства имају широка законска 
овлашћења не само кад један случај постане проблем него и на 
линији превентивног деловања да би се отстрањивали узроци 
који доводе до таквих штетних појава, да опасавају и децу и деци 
родитеље. Родител>и и деца најчешће се сукобл>авају на питању 
издржавања и зато би делатност органа старатељства морала да 
буде усмерена у правцу развијањ а добровољног издржавања, љу- 
бави и осећања и код једних и код других a ако већ дође до спора 
код суда да орган старател>ства уз родитеља код кога се дете 
налази буде супарничар као законски заступник и да буде дужан 
да води посебан надзор и паж њ у о давању издржаваш а и преду- 
зимањем сходних мера да спречава неуредност. Ако би орган 
старатељства настојао да се давалац издржавања у случају по- 
требе укључи у радни однос или да га подстиче на продуктивнији 
и  квалификованији рад, другим речима да се бори за повољније 
животне услове деце, родитељи би са још  више заједничке од- 
говорности и дисциплине неговали своју децу и деликата на том 
подручју било би мање. Основна мисао која провејава кроз поро- 
дично право је потпуна заштита интереса деце, тих најслабијих 
чланова породице, што мора да буде врховно начело за све ор- 
гане кад одлучују о деци a не да зависе од ћуди и расположеша 
њихових родитеља у чије се родитељско право не сме дирати 
само дотле док непристрасно оцењени интереси деце не захте- 
вају друкчија решења.

Борислав Раванић
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18. јуна 1961. године умро је у Зрењанину адвокат др Тоша 
Рајић.

Рођен у  Српском Итебеју 22. децембра 1894. године прамо- 
висан је за  доктора права 31. јула 1922. године у Загребу. После 
истека адвокатско-приправничке вежбе био је адвокат у Зрењ а- 
нину до 1932. године, када је наименован за јавног бележника, 
коју је  дужност вршио све до рата. После ослобође1ва био је  једно 
време службеник, a од 1952. па до смрти адвокат.

Покојни др Тоша Рајић био је  цењен правник, поштован од 
својих колега и  странака, тако да је  његова смрт губитак за нашу 
адвокатуру.

Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Недостатак потписа једне уговор- 
не стране на купопродајном уговору 
може се отклонити уколико је тај 
уговор у поседу те странке и она га 
накнадно потпшие. — Уговор о ку- 
повини зграде која није национали- 
зована односи се и на грађевински 
плац који је национализован, јер 
сопственик зграде има право бес- 
платног коришћења земл1ишта које 
покрива зграда и која служи за ре- 
довну употребу зграде, доживотно, 
a  TO право прелази и ва његове на- 
следнике. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
584/60).
I  ст. суд је  пресудом одбио туж бени 
захтев д а  се изрекне да је  куподро- 
да јн и  уговор закљ учен  међу стран- 
кам а ниш таван  и д а  се има успоста- 
вити  пређаш њ е стање предајом  по- 
с е д а

Н а улож ену  ж албу I  ст. пресуда 
је  укинута, a из разлога:

Према чл. 9. Закона о промету 
земЈБишта и  зграда уговор на осно- 
в у  кога се преноси зем љ иш те или 
зграда мора бити писмен. Уговор 
ко ји  ни је закљ учен  у писменом об- 
л и к у  н е  цроизводи никакво правно 
дејство. Према томе, ако  обе стран- 
к е  нису потписале предметни купо- 
продајни  уговор тада нема писме- 
ног уговора и  стога такав утовор не 
производи н и к ак во  правно дејство. 
Но, недостатак тvж eникoвoг потписа 
н а  предметном купопродајном уго-

вору м ож е се отклонити уколико је  
т а ј ' уговор у поседу туж ених и  ту - 
ж ени  накнадно потпиш у исти. П ре- 
ма томе, није довољ но да туженкг 
ж ел е  да потпишу уговор, већ је  п о- 
требно да се они налазе  у  поседу 
и  да као  поседници утовор могу пот- 
ггисати.

К ак о  I  ст. суд н и је  утврдио у чи - 
јем  се поседу н алази  уровор, ваљ а 
ову чињ еницу утврдити.

Неоснован је  ж албен л  назод да би 
се купопродајни уговор односио са - 
мо на зграду a не и  на грађевински 
плац  к о ји  је  национализован и  то 
са разлога јер  власнику  зграде у  
приватвој својини припада и  право 
кориш ћењ а грађевинског п лаца до- 
ж ивотно, a  и њ еговим законским  на- 
следницима.

Зграда коју неко подигне на ту- 
ђем земл.ишту без звања и одобре- 
ња власвика припада власнику зем- 
л>ишта. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
737/60).

I ст. пресудом одбијен је  туж бе- 
ни захтев да су  туж ен и  дуж ни при- 
знати  туж иоцу право  власниш тва по 
правном  наслову дрбронамерне и н - 
вестиције. У лож ену ж албу одбио је  
Врх. суд АГШ, a и з  разлога:

I ст. суд је  установио као  чињ е- 
ницу, a  међу странкам а то ниЈе спор- 
но: да је  туж илац  к ао  отац и  закон -



ски заступник тада малодобних ту - 
ж ених  предметне некретнине као 
грађевински плац купио 1939. годи- 
не туж еним а и  исте навео као купце 
у  купопродајном уговору; да су те  
некретнине уписане у власниш тво 
туж ених; да је  туж и лац  на том п ла- 
цу изградио кућу; да туж ени н а -  
кон пунољ етства нису одобрили т у -  
ж иочев поступак a  нити му при- 
знали  право власниш тва к а  пред- 
м етн и м ' некретнинама. П равно је  
правило да зграда коЈу је неко по- 
дигао својим м атеријалом на туђем  
земљ иш ту без знањ а и одобрења 
власника припада власнику земл>и- 
ш та; пош тени градилац може за х те- 
вати  накнаду нуж них и корисних 
трош кова a  према непоштеном rp a -  
диоцу ггоступиће се к ао  тгрема н е- 
званом врш иоцу туђих послова. А ко 
је  власник  земљ иш та знао за  гр а- 
ђен>е, па то н и је  одмах забранио п о- 
штеном градиоцу, онда мож е за х те- 
вати  само обичну вредност за  зем - 
л>иште. П а како  је  у  конкр. случ ају  
у  вр»еме подизањ а зграде од стране 
туж иоца ко ји  је  био законскЈ! з а -  
стуш ш к туж ених као малолетних, 
то и з те чињ енице непобитно произ- 
лази  да туж ени к ао  малодобни нису 
могли одобрити поступак свога оца, 
јер  је  такво  одобрење могло усле- 
дити само од органа старатељ ства. 
Стога је  I ст. суд п 1>авилно прим е- 
нио м атеријално право  када је  и з -  
рекао да туж и лад  као  зланамерни 
градитељ  без одобреша вл асш ж а 
путем органа старштељства ни је  сте- 
к ао  грађењ ем зграде н а  туђем  зем - 
ЛјИшту и власш пптво грађевинског 
плаца.

ни држ ављ анин, с оозиром на про- 
пис чл. 3. Закона о изм енам а и до- 
пунам а Закон а о национализацији 
приватних привредних предузећа 
ко ји  гласи: даном ступањ а н а  снагу 
овог Закона национализују  се  и пре- 
л азе  у  држ авн у  својину све непо- 
претности к о је  су у својини страних 
држ авлзана итд. Од тога се изузим а- 
ју  непокретности сељ ака, земЈворад- 
ника ко ји  сами обрађују сво ју  зем- 
љу. Стога, у  конк. случају  нема ме- 
ста примени У путства за пренос сво- 
јине национализованих непокретно- 
сти страних држ ављ ана итд. (Сл. 
лист Ф Н Р Ј 53/48), па ни н>еном про- 
пису по т. X  у  конкр. случају , јер 
туж иЈва као  земљкњ. власник  ко ја 
лично обрађује земљ у обзиром на 
пропис чл. 7. rope наведеног Закона 
не би изгубила право власниш тва 
путем Закона о национализацији.

Непокретности сељака, земл>орад- 
ника који су на дан ступања на сна- 
гу Закона о изменама и допунама 
Закона о нацнонализацији приват- 
них привредвих предузећа сами об- 
рађивали своју земљу изузимају се 
испод национализације, a што важи 
и за иностране држављане. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 458/60).

Поднесена ревизи ја ј е  основана, a 
и з разлога:

I  ст. суд је  у пресуди утврдио к ао  
чин>еницу да је  ту ж ен а  земљ орад- 
ница и да је  предметну земљ у об- 
рађивала све до 1947. год„ према то - 
ме, овај суд налази  д а  је за конкр. 
случај ирелевантно да ли је  тужил>а 
наш  држ ављ анин  или пак иностра-

Привремени купопродајни уговор 
закључен пре 25. новембра 1958. го- 
дине на коме потпис продавца није 
оверовл>ен код суда везује уговор- 
не стране све донде док комисија за 
национализацију не одбије њихов 
предлог да се дозволи зе.иљишно- 
књижни пренос права власнипггва 
па до тог момевта уговорне стране 
вису овлашћене тражити раскидање 
уговора. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
882/60).

I  ст. суд је  уваж ио  туж бени за -  
хтев и привремени купопродајни у -  
говор склопљ ен 29. ф ебруара 1958. 
године раскинуо.

Т уж ени  су  улож или  ж албу , ко ја  
је као основана уваж ена, I  ст. од- 
лука  укинута, a из разлога:

П рема пропису чл. 70. ст. 1. З а -  
кона о национализацији итд. услов 
за  пренос права власниш тва на н е- 
покретнинам а-кућам а a  no основу 
купопродаЈних уговора закљ учених 
npe 25. новембра 1958. године је  да 
су потписи продаваца на том  угово- 
ру  од стране суда оверени.

Међутим, према пропису чл. 71. 
цит. Зако н а  ако купопродајни  уго- 
вори, ко ји  су закљ учени п ре 25. но- 
вембра 1958. године не испуњ авају  
услов из чл. 70. ст. 1. тад а  се мож е 
врш ити  земљкн>. пренос п рава  в л а - 
сш пптва само у  том слзгчају ако  К о- 
м исија за  национализацију  при 
НОО утврди, да се тим уговорима 
не омогућује национализација згра- 
де, идеалног дела зграде и ли  посеб-
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ног дела зграде, који  би иначе, о- 
вим законом били национализовани.

Ако не постоје услови нити из чл. 
70. ни из чл. 71. цит. закона тада 
према пропису чл. 72. ст. 1. цит. За - 
кона купопродајни уговори н е могу 
служ ити као  основ за  врш ењ е 
земЈБкњ. пренсжа и  услед тога губе 
правну важ ност.

I ст. суд конкр. спор расправио је 
само у  вези  чл. 70. a у  вези  чл. 72. 
ст. 1. пропуш тајући д а  цени осно- 
ваност туж беног захтева и  са гле- 
дишта члана 71. цит. Закона.

Наиме, тек  онда када би надлеж - 
на Комисија за  национализацију од- 
била предлог уговарајућих страна- 
ка да дозволи да сђ и н а ге.мел>у 
конкр. привременог купопродајног 
уговор«, на којем  продавци CBoje 
потписе код суда нису оверили до- 
зволи земљ књ. пренос п рава вла- 
сништва, све дотле конкр. купопро- 
дајни привремеш ! уговор који  је  за - 
кљ учен пре 25. новембра 1958. ро- 
дине везује уговарајуће странке и 
због тога уговарајуће стран ке не би 
биле овлаш ћене да траж е раскида- 
ње уговора.

Сви прописи закона о радним од- 
носима ве могу се применити на ди- 
ректоре предузећа, обзиром да у том 
погледу постоје посебни прописи. —  
Директор предузећа не може се, без 
његове сагласности, разместити на 
друго радно место без обзира да ли 
радно место или посао који би имао 
да обавља одговара његовој струч- 
ној спреми илм не. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 812 1960).

I. ст. пресудом је одбијен туж бени 
захтев да се ‘утврди д а  је  туж ено 
предузеће својим  реш ењ ем незако- 
нито одредило туж иоцу друго радно 
место.

У лож ена ж ал б а  туж и ац а је  осно- 
вана, и I. ст. пресуда укинута, a и з  
разлога:

I. ст. суд сматра да је  туж ено пре- 
дузеће имало право да туж иоца као 
свог служ беника распореди на посао 
према шеговим квалиф икаци јам а и 
осталим условима з а  обављ аш е по- 
сла.

Ово правно схватањ е в аж и  з а  све 
служ бенике осим директора преду- 
зећа, на кога се  не могу применитм 
сви пЈКотиси Закона о радним  одно- 
сима о заснивањ у и  престанку рад- 
ног односа. У вези  ових пигањ а тре-

ба имати у  виду прописе чл. 8. ст. 2 
Основног закона о управљ ањ у др- 
ж авним  привредшим предузећима и  
виш им  привредним удруж ењ им а од 
стране радних колектива, по којима 
док З а к о н  друкчи је  не одр>еди, дп- 
ректора предузећа ћ е  поставЈвати у -  
правни одбор Виш ег привредног у -  
друж ењ а односно н адлеж ни  д р ж ав - 
ни орган ако предузеће ни је удру- 
ж ењ е, као  и став  3 истог члан а тог 
Закон а по коме раднички савет и  
управни одбор пр€'дузећа могу пред- 
лож ити смењ ивањ е директора пре- 
дузећа. Даље, ту  треба им ати у  ви- 
ду прописе ч л ан а  88—lOO Уредбе о 
оснивањ у предузећа и радш и о по- 
стављ ењ у и смен>иван>у директора 
предузећа. Н ајзад  Закон  о радним 
односима у чл. 339 прописује да 
директару привредне организације 
радни однос преста је  истеком от- 
казног рока ко ји  му припада у сми- 
слу чл. 331.ИСТОГ Закона; рачунајући  
од дана доставе реш ењ а Народног 
одбора 0 смењивању.

Сви ови прописи упућу ју  на то  да 
се директор предузећа не м ож е р аз- 
местити на друго радно место без 
његове сагласности, без обзира д а  ли 
радно место односно посао на ко ји  
би 6iTD распоређен одговара његовој 
стручној спреми и л и  не.

Захтев да се брак разведе из кри- 
вице противне странке може бити 
поднесен само до закл.учења главне 
расправе, a не и у жалбеном по- 
ступку. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
328 1960).

Својом пресудом I ст. суд је  брак 
развеа кривицом туж итељ а. О вај је  
улож ио ж албу, к о ја  је  као  неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

По пропису чл. 407. ЗП П  на за - 
хтев странке суд ће у изреци rrpe- 
суде којом  се брак разводи навести 
чијом је  кривицом брак разведен. 
По м и ш љ е њ у  овог суда тај захтев 
може бити истакнут само до закљ у- 
чењ а главне расп раве  пред I ст. су- 
дом сходно чл. 173. ст. 1. и 179. ст. 1. 
ЗП П -а. У конкр. случају  туж илац  
својом тужбом ни је траж ио да се 
брак разведе и з кривице туж ен е ни- 
ти је  тај свој захтев  до закљ учењ а 
гл. расправе пред I ст. судом иста- 
као. Међутим, ту ж и л ац  захтев д а  се 
брак разведе из кривице туж ене 
истиче тек  у својој ж алби, ш то је, 
међутим, недопуш тено с обзирк>м на 
rope излож ено правно схватањ е.



Одређен правни посао од стране 
слепог лица, да би био пуноважан, 
треба да буде сачињен пред судом 
и у форми судске исправе. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 161/1960).

I. ст. пресудом одбијен је  туж бе- 
ни захтев да се установи да уговор 
о издрж авањ у постоји.

У лож ена ж алба туж илаца је као  
неоснована одбијена, a  из разлога:

Према правним правилим а Закона 
о јавним бележ ницима од 1930. годи- 
не ко ја  су била н а снази  до 6. аггри- 
л а  1941. године з а  све послове ко је 
лично предузим ају слепа лица била 
је  потребна јавнобележ ничка испра- 
в а  a TO значи да је  з а  пуноваж ност 
одређеног правног посла ко је преду- 
зима слепо лице било нуж но да 
та к а в  посао буде склопљејн пред 
јавним  бележ ником у  форми јавн о - 
бележ ничке исправе. Одлуком о у -  
кидањ у јавних бележ ника (Сл. лист 
Ф Н Р Ј 1/45) престао је  рад јавних  
бележ ника a сви ш ихови ггослови 
пренети су у  надлеж ност редовних 
судова. To значи да  одређени п рав - 
ни  посао закљ учен  од стране сле- 
пог лица треба да буде сачињ ен 
пред судом и у  форми судске 
исправе.

К ако  у конкретном случ ају  уговор 
о издрж аваш у пок. М. М., као  лица 
потпуно слепог ни је сачињ ен од 
стране суда ни у форми судске 
исправе, то се овај правни посао не 
м ож е сматрати пуноваж ним.

Председник Народног одбора оп- 
штине овлашћен је на давање пра- 
воваљане изјаве у погледу постоја- 
ња или непостојања обавезе општи- 
-не, па следствено томе да призна и 
застарело потраживање. (Врх. привр. 
суд бр. Сл. 116/1961).

Пресудом првостепеног суда одр- 
ж а н  је  на снази платни  налог и  ту - 
ж ен а  опш тина осуђена да плати  ту - 
ж иоцу цео утуж ени  износ, иако  је 
у  погледу једног дела истог насту- 
пила застарелост, — са разлога што 
је  председник туж ен е ош птине у  то- 
к у  парнице писменом изјавом  п ри - 
знао цео дуг.

Виши привредни суд је  поводом 
туж еникове ж албе, преиначио прво- 
степену пресуду, те  је  платни налог 
укинуо и  туж бени захтев одбио у 
делу који  се односио на застарело 
потраж ивањ е са образлож ењ ем, да 
ако  је  у спору странка политагчко

територијална јединица, коју  за -  
ступа Јавн о  правобранилаш тво, онда 
у току трајан .а поступка једино ја в -  
ни правобранилац је  овлаш ћен да 
д а је  меродавне изјаве у вези  са за - 
хтевом који  је  предмет пар^нице, до- 
следно томе да у  конкретком  слу- 
ч а ју  писмена потврда председника 
опш тине о признаш у дуга, није мо- 
гла да произведе правно дејство.

Врховни привредни суд je  уваж ио 
захтев ко ји  je  против другостепене 
пресуде улож ио П редседник Врхов- 
ног привредног суда, укинуо је  npve- 
суду Виш ег привредног суда и  успо- 
ставио пресуду суда првог степена, 
из разлога:

Н и је спорно међу странкам а да је  
председник тЈ^жене опш тине својом 
писменом изјавом  у  ток у  парнице 
потврдио основаност туж беног' зах - 
тева и  признао дуг у целини.

О вакво писмено признањ е дуга, у -  
чињ ено по истеку рока предвиђеиог 
за застарелост, по одредбама чл. 7 
Закона о застарелости потраж ивањ а 
(Службени лист Ф Н Р Ј бр. 40/53) 
см атра се одрицањ ем д уж н и ка од 
приговора настале застарелости, и 
од тог дана почиње тећи  нови рок 
за  застаревањ е истог потраж ивањ а.

Погреш но је  правно схватањ е суда 
другог степена да председник туж е- 
не опш тине није могао дати меро- 
давну и зјаву  у  вези  са захтевом  ко- 
ји  је  пред-мет парнице, мимо јавног 
правобранргоца.

Ч ињ еница је  да политичко терито- 
р и јалн е јединице rro одр>едбама З а -  
кона о јавном  правобранилаш тву 
(Службени лист Ф Н Р Ј бр. 51/55) у  
парничном поступку пред привред- 
ним судовима заступа јавн о  право- 
бранилаш тво, ал и  то не значи да 
председник народног одбор« ош пти- 
не, ко ји  rro одредбама чл. 78 Закона 
о народним одборима опш тина (Слу- 
ж бени  гласник НРС број 29/52) за - 
ступа опш тину као правно лице 
пред држ авним  органима и  у  прав- 
ним односима са појединим ф и зи ч - 
ким  и  правним  лицима, — не мож е 
дати правоваљ ану и з ја в у  у  погледу 
ггостојања или  непостојањ а обавезе 
општине, па следствено томе био је  
овлаш ћен да призна и  застарело по- 
траж ивањ е.

По одредбама члана 3. Закона о 
парничном поступку стран ке могу 
слободно расгголагати захтевим а, ко - 
је  су ставиле у  току поступка Оне 
могу одустати од свог захтева, при-
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знати захтев противника и  нагодити 
се. При томе суд само онда неће у - 
важ ити  наведене диспозитавне рад- 
њ е парничних странака, ак о  странке 
тим парничним радњ ам а иду пт>еко 
граница што >их правни поредак по- 
стављ а њ иховој диспозицији, a то 
овде није био случај.

При томе није одлучујућа о к о л - . 
ност, да је  јавн и  правобранилац, ко~ 
ји  је  заступао опш тину у  спору, био 
раније истакао' приговор застаре- 
лости.

Рок од 15 дана, у коме по одред- 
бама става 4 члана 62 уредбе о фи- 
нансирању социјалног осигурања, о- 
бавезник доприноса или завод за 
социјално осигурање подноси туж- 
бу против решења другостепеног 
финансмјског органа, донетог по ње- 
говим приговорима, преклаузиван је 
и не може се сачувати за касније 
подизан.е тужбе поводом поновл>е- 
не ревизије завода за социјално о- 
сигурање. (Врх. привр. суд број Сл. 
622/1961).

Завод за  ссидијално осигурање 
изврш ио је  реви зи ју  пословањ а ту- 
ж ене установе и  утврдио је  непра- 
вилно п лаћањ е доприноса з а  соци- 
јално осигзфање, изм еђу осталог и  
за  временско раздобл>е од 1954. до 
1956. п а  је  платаш м налогом нало- 
ж ило туж вној д а  шгати дугуЈЈгћи 
допринос за  то време. Поводом при- 
говора обвезника, реш ењ ем друго- 
степеног фрш ансијског оргава, п л ат- 
ни налог је  преиначен и  приговори 
су де.лимично уваж ени.

Против тог реш ењ а покренуо је  
садаш њ и туж илац , срески завод  за 
социјално осиг5фан>е, ■—• користећи 
се одредбама става  4 члана 62 У ред- 
бе о ф инансирањ у социјалног оси- 
гзфањ а — спор пред надлеж ним  су- 
дом. Н и је спорна чињ еница д а  је 
туж илац  у  тој парници пбвукао  ту - 
ж бу не одркчући  се туж беног за - 
хтева. .

Н акон тога је  туж илац  изврш ио 
поновну реви зи ју  код туж ене уста- 
нове којом је  обухватио временски 
период од 1954. до 1958., д а к л е  и  пе- 
риод од 1954. до 1956., обухваћен  ра- 
нијим прегледом и  ранијим  п латаим  
налогом. Н а основу ове поновл>ене 
ревизије, ту ж и л ац  је  донео иови 
платни налог a  другостепени ф и - 
нансијски орган је  уваж ио туж ен и -

кове приговоре, поднете против гог 
платнот налога.

П ротив тог рбш ењ а другостепе- 
ног финансијсвмог орвана туж и лац  
— срески  завод за  социјално осигу- 
р а њ е —^ршицирао конкретан  спор у 
кам е је  првостпени суд  удовољио 
туж бееом  захтеву и  осудио ту ж е- 
жог да плати  туж иоцу одређенм и з-  
нос н а  име мањ е плаћ:еног доприно- 
са  за  сохргјалио осигурањ е.

Врховни привредни су је  уваж ио  
туж еникову ж албу  и  преииачивш и 
првостпену пресуду, одбио туж беш ! 
захтев, a  из разлога:

П рихвативпш  чињ енично стањ е, 
изнето у  побијаној цресуди као  п р а- 
вилно утврђено, В рхввни  привред- 
ни  суд налази  да је  суд првог сте- 
пена noipeiiiHO прим енио м атери јал - 
но право  кад  је, реш ава јуки  ову 
спорну ствар, заузео  становиш те, да 
је  с обзиром н а нови  ревизиони н а- 
л аз  од новембра 1958., туж и лац  био 
о в л а т ћ е н  д а  поново по1ф е н е  спор.

У1>едба о ф инансиран.у  соци јал - 
ног осигурањ а предвжфа (чл. 62. 
став 4.) д а  п р о т в  реш ењ а донетог 
по приговору, обвезници доприноса 
могу у  року  од 15 д ан а  од доставе 
поднети 1у ж б у  вадлеж ном  суду. 
П ри том е се еа обвезницима допри- 
носа изједначује и  завод з а  соци- 
јално  осигурање.

Међутим, овај р о к  од 15 д ан а  је 
преклузиван , те га туж зш ац тиме 
ш то је  повукао дуж бу у  ранијој 
парници  н е одричући се тзгжбеног 
захтева, — ни је сачувао  штги је  мо- 
гао сачувати  за  поновно подизањ е 
туж бе у  овом спору након  две  го- 
дине, ослањ ајући  се н а  један  к а- 
снији  ревизиони н а л а з  односно н а 
поновио издат платаш  налог з а  исти 
период <1954.-1956.), ко ји  је  налог 
изазвао  поновно спегЈијалан посту- 
п а к  по чл. 62 Уредбе о ф и ван си ра- 
њ у  социјалног oCM iypaita тј. при - 
говоре и  реш ењ е другостепеног ф и - 
нансијског оргава.

И наче би на тај начин, строги 
рск од 15 дана за  подизање туж бе  
iiocrao потпуно илузоран, јер  би за - 
вод за  социјално осигуран>е могао 
,чоновл>еним ревЈДЗијама стварати 
себи — теоретсЕИ неограничено, у - 
право у границама ошитег рока за - 
С1‘аг)елости — нове рокове a то није 
доззољ ено.
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Достављање државним органима, 
установама, организацијама и дру- 
гим правним лицима врши се пре- 
дајом писмена службенику односно 
лицу одређеном за приман>е писме- 
sa, при чеиу се као дав предаЈе 
сматра стварни пријем a ве дав ко- 
ји је озвачев ва доставвици. (Врх. 
привр . суд бр. Сл. 924/1961).

Тзгжени срески завод за соци јал- 
но осигурање издао је  на основу 
ревизиоиог н алаза  својих органа, 
п латни  налог којим  је  налож ено 
туж иоцу  д а  п лати  3,693.923 динара, 
a  туж иочеви приговори поднети 
против тог платног налога одбијени 
су  рвш ењем другостепеног ф и н ан - 
сијског органа.

Првостпени суд је  реш ењем од- 
бацио туж бени зах тев  политичко 
територијалне јединице, поднет у  
смислу става 4 ч л ан а  62 Уредбе о 
ф инансијском  осигурању,, као н е- 
благовремен.

В рховни привредни суд је  одбио 
туж иочеву ж албу  и  потв.рдио п ре- 
суду првостпеног суда a  из разлога;

Одредбе сгава  последњ ег члана 
62 Уредбе о ф инансираш у соци јал - 
ног оситурањ а предвиђају  судску 
заш ти ту  п рава обвезиика доприно- 
са  за социјално осигурањ е и  након  
окончањ а управног поступка и  то 
предајом  туж бе надлеж ном  суду у 
ровд^ од 15 дана од доставе реш ењ а, 
донетог по приговору.

Основано је  чин>енично утврђе- 
н>е привостпеног суда да је  од п р и - 
ја л а  реш ењ а другостпеног ф и н ан - 
си јског органа од сзране туж иоца

— 9 децембра п а  до поднош ењ а ту -  
ж б е — 28 јануара 1961., истекао 
преклузивни  рок од 15 дан а пред- 
виђен за  предају  туж бе, — дослед- 
но томе суд  првог степена правш ш о 
је  одбацио туж бу поднету по исте- 
ку  тог рока, као неблагов1)емену.

П равно је  погреш но ж албено 
схватањ е туж иоца да се ркж за  под- 
нош ењ е туж бе има рачунати  од д а -  
н а  означеног на доставници (16. ја -  
нуар 1961.) a  не од дана који  је  од 
стране туж и сц а означен н а  примљ е- 
HGM реш ењ у другостепеног ф и н ан - 
си јског органа (9 децем бра I960.).

Д остављ ањ е држ авним  оргаш ш а, 
установама, организацијам а и  дру- 
п ш  правним  лицима врш и  се п р е- 
дајом  гдасмена служ бенику односно 
лицу одређеном за прим ањ е писме- 
на, ако н и је  за  поједине случајеве 
друкчи је  прописано (чл. 91. став 1 
ЗУП).

К ако  ни је спарно м еђу  стран- 
кам а да је  туж и лац  предм етао р е- 
ш ењ е примио 9. децембра I960., то 
је  доставл>ање у  смислу хџттиранвх 
законских одредаба изврш ено т  о - 
г a д  a н a.

С обзиром д а  доставница н и је  
искљ учиво доказно средство о и з-  
вршеном доставл>ан>у, то  је  правно 
ирелевантна околност ко ју  ту ж и - 
лац  истиче, наиме да  је  он  после 9. 
децембра 1960. вратио примл>ено р е- 
шен>е, уз ко је  н и је  била прилож ена 
доставница, д а  би м у то  1>ешен>е би- 
ло поново дocтaвлbe^o заједно са 
доставницом, a  да је  доставницу 
потписао те к  приликом  те  друге до- 
ставе тј. 16. јан уара 1961.

И З КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
1) Извештавају he адвокати да су умрли: адвокат др ТОША 

РАЈИЂ. из Зрењанина и пензиокисани адвокат др СТЕВАНОВИЋ. 
ЈОВАН из CpesM. Митровице, па се позивају сви адвокати да 
уплате по 400 даш. у с^н д  поомртшше.

2) Позивају се адвокати да уплате чланарине Адвокатској 
комори, a која износи 2.500 динара. Уједно се позивају они адво- 
кати који још нису платили разлику повишене чланарине за 
прва два квартала 1961. у износу од 1.000 динара, да то одмах 
уплате, као и да уплате све своје р а ж је  обавезе — дуговања.

3) Позивају се адвокати да уплате 1% допринос за прво по- 
лугодиште 1961. године.

4) Све уплате се врше на текући рачун Адвокатска камора 
у  АПВ 151-13-3-2993.

КЊИГОВОДСТВО КОМОРЕ
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ИЗ СЕДНИЦЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

На седници Угђравног одбора АК у АПВ која је  одржана дана 
21. јуна 1961. године донесена су следећа решења;

1) Узет је  на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду Коморе између две седнице.

2) Покренут је дисциплински поступак прогив адвоката који 
дугују веће износе.

3) Решењем бр. 137/61. брисан је из именика адвоката због 
пензионисања са даном 31. мај 1961. Дамјанов Јакш а, адвокат из 
Суботице, за преузи;мател>а његове адвокатске каГНцеларије одре- 
ђен је  Корхец Золтан, адвокат из Суботице, a узето је на знање 
да Дамјанов Јакш а задрж ава чланство у Фонду посмртнине.

4) Решењем бр. 127/61. брисан је из именика адвоката А К у 
АПВ због пензионисања, a са даном 30. јун 1961. Петрић Ђ. Петар 
адвокат из Вршца, за  преузиматеља је одређен Попов Милан, 
адвокат из Вршца, a узето је на знање да је Петрић Ђ. Петар 
задржао чланство у Фонду посмртнине.

5) Решешем бр. 181/61. брисан је из именика адвоката А К 
у АПВ због пензионисања др Ђура Киш из Панчева, a са даном 
21. јун 1961. за преузиматеља је одређен адвокат Киш Лав из 
Панчева, a узето је на знање да је др Киш Ђура задржао члан- 
ство у Фонду посмртнине.

6) Решењем бр. 178/61. брисан је из именика адвоката АК у  
АПВ због пензионисања др Спенул Александар, адвокат из Ко- 
вачице, a са даном 30. јун  1961. за преузимател>а је одређеи адво- 
кат Реља Поповић из Ковачице, a узета је на знање и изјава др 
Спенул Александра да задржава чланство у Фонду посмртнине.

7) Решешем бр. 173/1961. узет је на знање извештај Корхец 
Золтана, адвоката из Суботице о преузимању адвокатске канце- 
ларије Дамјанов Јакше.

8) Решењем бр. 420/1960. узет је  на знање извештај Алексан- 
дра Тасића, адвоката из Срем. Карловаца о преузимању адвокат- 
схе канцеларије др Богдана Пауковића из Срем. Карловаиа.

9) Решењем бр. 196/1960. продужена је обавеза полагања ад- 
Еокатског полатања Имреи Вилмоша адв. припр. из Суботице до 
31. децембра 1961. године.

10) Решавано је о текућим предметима и молбама за уписе 
у  именик адвоката.

УПРАВНИ ОДБОР 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

„Г Л A С Н И К “ излази сваког месеца / И здавач и власник: А двокатска
комора у АПВ, Н ови Сад, Зм ај Јовина 20. /  У ређује одбор /  Одговорни у -  
редник: Ботпћ Мипорад, адвокат Нови Сад. Н ародних Х еро ја бр. 6 /  Т е- 
кући  рачуи код Н ародне банке 151-13-3-2993 / Ш там па ,,Будућност“ по-

гон: књ ига и  брош ура
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