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

Година XI Нови Сад, јануар 1962 БроЈ I

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Пленум Савеза адвокатских комора одржан је 9 и 10 де- 
цембра 1961. године у Крагујевцу.

На пленуму су биле заступљене све Адвокатске коморе у  
земљи путем својих представника у Савезу, чланова пленума, 
како из редова чланова Управног одбора Комора, тако и чла- 
нова Савета Комора.

Адвокатску комору у Београду представљали су: Милован 
Јовановић, Слободан Суботић, Драгослав Трнинић, чланови У- 
правног одбора и Др Душан Братић председник Савета. Адво- 
катску комору у Новом Саду представљали су; Милорад Ботић 
и Ненад Јовановић, чланови Управног одбора Др Иван Мелвингер 
председник Савета и  Никола Николин, члан Савета. Адвокатску 
мкоору у Загребу: Др Ауерел Крстуловић Др Вјекослав Фран- 
чески, Славко Шиматовић члонови Управног одбора и Др Ру- 
долф Беденко, адвокат, члан Савета. Адвокатску комору у Љуб- 
љани: Др Владимир Шукље, Др Марјан Шифрер чланови Управ- 
ног одбора и Др Борис Пуц, адвокат, члан Савета. Адвокатску 
комору у Скопљу представљали су: Петар Поленак, Трајко Jo- 
вев, Антон Поп-Тодоров, чланови Управног одбора и Петар Ко- 
робар председник Савета. Адвокатску комору у Сарајеву пред- 
стављали су: Др Бошко Чупић, Момир Видовић, Фадил Има- 
мовић, чланови Управног одбора и Др Стево Јовановић, адвокат, 
члан Савета. Учествовали су и Милан Жикић, генерални секре- 
тар Савеза и Момчило Митровић, административни секретар Са- 
веза.

На пленум су узели учешћа као гости: Бранко Јевремовић, 
савезни Јавни тужилац, Ђуро Меденица, савезни Чавни право- 
бранилац, Спасоје Ђаковић, секретар за правосуђе ИВ Србије, 
Милош Јовановић, Јавни тужилац Србије, представник Секре- 
таријата за послове правосуђа СИВ-а Ненад Петровић и др.

Рад пленума су пратили многобројни адвокати из Крагујев- 
ца ,Београда, Скопља и Приштине, a сем ових и други правници 
који су били окупљени у Крагујевцу на годишњој скупштини 
подружнице Удружења правника среза Крагујевац.



Kao гости присуствовали су и представници власти, државне 
управе и друштвених opraiHMsaipuja, на челу са Славком Зече- 
вићем, председником Народног одбора среза Крагујевац.

Пленум је саслушао извештај генералног секретара Жикић 
Милана о раду председништва Савеза од последњег пленума — 
од 25. јуна 1961. године у  Опатији. Рад председништва у  овом 
периоду углавном се исцрпљивао у контакту са Комисијом Са- 
веза за реорганизацију адвокатуре формиране одлуком пленума 
у Опатији и у обављању текућих послова. Извештај је примљен 
стим што се упзгћује председништво да поради на спровођењу 
закључака пленума у Опатији који се односе на материјални 
положај адвоката, a која питања не трпе никаква одлагања и 
која треба решавати без обзира на будућу реоганизацију адво- 
катуре.

Генерални секретар Жикић поднео је извештај о учешћу Са- 
веза у раду Међународне Јчтаје адвоката. Упознао је пленум са 
заседањем Савеза Међународне уније у Хагу и о учешћу наше 
делегације на овом заседању. Извештај је истакао активно у- 
чешће Савеза у раду Међународне уније адвоката и велико ин- 
тепесовање Међународне уније за нашу адвокатуру као и пажњу 
Међународне зшије адвоката и признање које МУА указује 
нашој адвокатури. Идзгћи конгрес Уније одржаће се у Лисабону 
у Јзч1у 1962. године. Главна конгресна тема биће „Адвокат у 
привредном животу”. Наш Савез на ову тему даће национални 
кореферат који ће сачинити Милорад Ботић адвокат из Новог 
Сада и Славко Шиматовић адвокат из Загреба. Извештај је прим- 
љен уз изразе задовољства активног учешћа Савеза у МУА као 
и за пажњу која се указује југословенској адвокатури од стране 
ове међународне организаци1е.

На захтев Бироа МУА Савез је ппедложио за радни комитет 
ове организаци1е адвокате: Милана Жикића адвоката из Београ- 
да, Др Бошка Чупића адвоката из Сарајева и Др Аурела Крсту- 
ловића адвоката из Загреба од којих ће Биро једног изабрати у  
чланство овог свог радног тела.

Извештај комиси^е Савеза по питању реорганизације адво- 
катуре поднео је Др Владимир Шукље председник ове Комисије. 
Извештај је већ раније писмено достављен свим учесницима пле- 
нума као и свим Коморама. Известилац Комисије усмено је изнео 
главне поставке извештаја и образложио чиме се руководила 
Комисија предлажући поједина решења. Комисија сматра да об- 
зиром на развитак комуналног система a у вези дискусија о ре- 
организациЈи правосуђа треба продискутовати и предложити из- 
весне измене за адвокатуру како би се она даље развијала са- 
гласно овим променама. Сматра да адвокатура мора остати са- 
мостална као и да треба да буде основни облик службе пружања 
правне помоћи. Службе правне помоћи при Народним одборима 
не би могле заступати странке пред судовима, јер се заступањем 
могу бавити само адвокати. Јавна правобранилаштва не би тре- 
бала да заступају грађане и привредне организације тј. правне 
интересе појединаца него да задрже досадашње функције. Поред



индивидуалних канцеларија треба омогућити и отварање удру- 
жених, заједничких канцеларија нарочито где има услова за 
специјализацију. Народни одбори и друштвене организације тре- 
ба да стављају на расположење Адвокатским коморама средства 
ради отвараша појединачних или удружених канцеларија како 
би се стимулирало отварање адвокатских канцеларија где за њи- 
ма има потребе.

Треба појачати друштвену контролу над приходима адво- 
ката али  се као инструменат ове контроле не може прихватити 
предлог за установљење такозваног обрачунског места који би 
био скуп и компликован орган, само на терет адвоката. Зато 
треба тражити друга решења, a можда би једно од тих било да 
друштвену контролу воде локалне Коморе.

У циљу ефикаснијег укључивања адвокатуре у живот ко- 
муне треба извршити децентрализацију Комора те оснивати 
среске — у даљој перспективи комуналне, Коморе са Управним 
одбором и Саветом, као органом друштвеног управљаша, док би 
републичке Коморе и даље остале као представнички органи ад- 
вокатуре. Извештај је одбацио предлоге који су изношени у дис- 
кусиЈи да би требало формирати адвокатске канцеларије по типу 
привредних организација или установа са самосталним финан- 
сирањем, јер да би то водило ка починовничењу адвоката.

По извештају се развила веома жива и занимљива дискусија 
у којој су учествовале све делегације. Извештај Савбзне коми- 
сије подржан је у главним линијама и основним поставкама док 
је било предлога и сугестија ко1и су ишли на допуну и разраду 
појединих ставова извештаја. Прочитано је и писмо Др Макса 
Шнудерла, председника Савета из Љубљане, који је другим 
дужностима био спречен да присуствује заседању пленума, који 
се такође изјашњава за основне ставове извештаја. Узели су 
реч и Брана Јевремовић, Савезни јавни тужилац који је изразио 
наду да ће се адвокатура успешно саобразити променама у пра- 
восудном систему као и Спасоје Ђаковић, секретар за право- 
суђе Србије који је подвукао друштвени значај адвокатуре и 
важност њезине улоге у правосуђу.

Пленум је нашао да је комисија обавила свој задатак те по 
овом питању донео ове закључке:

„У циљу дал>ег развоја и унапређења адвокатуре те њеног 
усклађивања са развојем социјалистичких друштвених односа 
пленум Савеза адвокатских комора Југославије сматра да је по- 
треба приступити реоганизацији адвокатуре на основу следећих 
принципа:

1) Адвокатура је јавна служба која обезбеђује пружање 
правне помоћи грађанима и организацијама ради остварења и 
заштите њихових права и интереса заснованих на закону.

2) Адвокатура мора остати самостална и независна у  раду 
и основни облик пружања правне помоћи. Странкама треба обез- 
бедити пуну слободу избора адвоката. Професионална тајна мора 
бити очувана.



3) Адвокати обављају адвокатуру појединачно или удруже- 
ни. Адвокати се удружују на основу уговора који им одређују 
поделу рада и расподелу личног дохотка. Ради квалитетније 
правне помоћи препоручује се адвокатрша да се удружују у за- 
једничке канцеларије нарочито због могућности провођеша спе- 
цијализације.

4) Народни одбори и друштвене организације могу осигурати 
пружање правне помоћи уговорима са појединачним или удру- 
женим канцеларијама и дати им на коришћење друштвена сред- 
ства под одређеним условима a посредством Адвокатске коморе.

5) Поред правне помоћи коју пружа адвокатура Народни 
одбори и друштвене организахргје могу према потреби оснивати 
и посебну службу за правну помоћ. Службе правне помоћи при 
Народним одборима могу вршити све врсте правне помоћи изу- 
зев заступања. Службе правне помоћи при друштвеним органи- 
зацијама пружају правну помоћ својим члановима, али само у 
делокругу послова којима је друштвена организација позвана 
да штити своје чланове.

6) Утврђивање личног дохотка у адвокатури тражи друштве- 
ну контролу адвокатских доходака коју контролу треба одредити 
на основу јединственог критеријума за све адвокате било да 
раде појединачно било у удруженим канцеларијама. Ову кон- 
тролу треба непосредно укључити у организацију адвокатуре и 
дати у надлежност Управних одбора и Савета. Друштвена кон- 
трола доходака адвоката омогућиће јединствено удовољавање 
друштвеним обавезама a истовремено обезбеђење личног до- 
хотка.

7) Са утврђивањем личног дохотка адвоката повезано је и 
питање формирања прихода адвокатског рада на темељу уговора 
и тарифа, који треба да се базирају на економским ценама.

Карактер јавне службе адвокатуре па и предложена друшт- 
вена контрола прихода повлаче за собом прелаз адвоката из об- 
ласти опорезивања у област друштвених давања и пуну примену 
законског социјалног осигурања.

8) Горња начела предпостављају продубљивање принципа 
друштвеног управљања у адвокатури и шено уже повезивање 
са новим комуналним друштвеним уређењем. У ту сврху треба 
образовати организационе јединице адвокатуре на подручју једне 
или више комуна са одређеним правима и дужностима a са друшт- 
веним управљањем.

9) Функциона разлика између службе јавних правобрани- 
лаштава и адвокатуре искл>учује могућност да јавни правобра- 
ниоци заступају правне интересе појединаца било грађана, било 
организација.”

Пленум је решавао и друга, текућа питања, па је између ос- 
талог, a у смислу чл. 8 Уговора о социјалном осигурању адвоката 
предложио Савезном заводу за соц. осигурање распоред за више 
пензионе разреде адвокатима; Тасић Драгутину, из Београда la 
разред, Јовановић Василију из Београда I раз., Благојевић Jo- 
вану из Шапца I раз., Савић Светиславу из Шапца III раз., Ни-



дерле Др Антуну из Ђакова II раз., Катушић Др Драгутину из 
Загреба I раз., Ж ужек Др Богдану из Љубљане II разред.

Учесници Пленума су присуствовали годишњој скупштини 
Удружења правника крагујевачког среза на којој су учествовали 
и Владимир Симић, председник Савезног удружења правника и 
Михајло Ђорђевић, председник Удрулсења правника Србије, који 
оцењују ову подружницу као најактивнију у  Србији. На скуп- 
штини је подвзгчено да у предстојећој дискусији о тезама за ре- 
форму Устава правници треба да развију посебну активност. За- 
једничка вереча учесника Пленума и Скупштине омогућила је 
још присније контакте правника оба ова правничка скупа у Кра- 
гујевцу чијем су успеху, у изванредној другарској и колегијал- 
ној атмосфери, у првом реду допринели председник подружнице 
Удружења правника Александар Минаковић председник Окруж- 
ног суда и председник Подружнице адвоката Јован Бакић, као 
изврсни домаћини.

М. Ботић

ОШТЕЋЕЊЕ ПРЕКО ПОЛОВИНЕ

I.

Laesio enormis, стари институт имовинског права, није на је- 
дан општи начин регулисан нашим позитивним прописрша. Ре- 
довни и привредни судови приликом примене институције оште- 
ћеша преко половине упућени су на правна правила нашег пред- 
ратног права. Та правна правила не регулишу laesio enormis на 
јединствен начин, па је и став наших судова приликом одре- 
ђивања места и обима примене ове установе неуједначен. Пракса 
истиче многа интересантна питања што доказује и пресуда Вр- 
ховног привредног суда Сл. 491/58 од 6. новембра 1959. године 
која је објављена у Збирци судских одлука књига IV. свеска III 
из 1959. године, број одлуке 524 a која у објављеном обршу гласи:

„Тужитељица — задруга затражила је тужбом да се раскине 
уговор којим је од туженог предузећа купила аутомобил за цену 
од 2,800.000.— динара, те да се тужени осуди да јој врати тај 
износ. Тврдила је да је тим уговором оштећена преко половине 
праве вредности аутомобила.

Тужено предузеће успротивило се тужбеном захтеву. Истак- 
ло је, међу осталим, да су пуномоћници тужилачке задруге који 
су закључили уговор, стручњаци, па да због тога тужитељица 
нема основа да побија уговор због оштећења преко половине пра- 
ве вредности.

Виши привредни суд као суд првог степена, одбио је туж- 
бени захтев као неоснован, у з образложење да се правни посао 
који закључују међусобно привредне организације, не може по 
правилима привредног права, пс>бијати због оштећења преко по- 
ловине праве вредности.



Врховни привредни суд одбио је жалбу тужитељице, те по- 
тврдио пресуду суда првог степена.

Из образложења:
Што се тиче основаности тужбеног захтева овај је суд усво- 

јио становиште суда првог степена да ваља претпоставити да 
привредне организације не закључују послове чије им последице 
нису познате, a нарочито не уговоре о купо-продаји ствари чија 
им прометна вредност није бар приближно позната. Међутим, 
догађа се да нека привредна организација из посебних својих 
разлога у поједином случају плати за неку ствар двоструко више 
него што она вреди, односно да је прода испод половине њене 
праве вредности. У таквом случају не може она тај посао по- 
бијати због оштећења преко половине, позивајући се једино на 
објективну чињеницу да је оштећена за толико. To није довољно. 
Да би успела у парници са захтевом за побијање, странка мора 
доказати поврх те чињенице још и субјективни моменат на стра- 
ни сауговорача, и то такве чињенице које се противе добрим оби- 
чајима у привреди. Другим речима, мора доказати још и да на 
страни сауговарача не постоји она општа претпоставка која је 
дошла до изражаја у општој узанси за промет робом број 3 став 
1, a наиме да је поштење и савесност основно начело кога се 
странке морају придржавати у пословном промету робом.

У конкретном случају ствар стоји друкчије. Овде је утвр- 
ђено да је један од службеника тужител.ице, овлашћен да за- 
кључи уговор, био стручњак за те ствари, да му је права вред- 
ност аутомобила била позната, да је ауто најпре прегледао, a 
затим купио и преузео. Овде, дакле, није доказано да је тужени 
продавац, закључујући посао са тужитељицом поступио против- 
но начину поштења и савесности.”

II.

Класично римско право не познаје институт оштећеша преко 
половине. Он је настао у позном римском праву као резултат 
кризе коју је Римска империја доживл>авала у доминату. Опада- 
ње производње, побуне робова, најезда Варвара и општа дека- 
денција друштвено-економског уређења, проузроковале су многе 
промене и појаве у правном животу, између осталог и настанак 
лезије.

У почетку је правило о раскиду уговора због оштећеша преко 
половине примењивано само у случају продаје фискалних добара 
и то искључиво у корист фискуса. Касније је ово правило до- 
било већу примену, јер штити сиромашне земл>ораднике које је 
општа привредна криза принуђивала да своје мале поседе про- 
ДаЈУ У бесцење. Оно је представљало једно од државних сред- 
става уперено против феудализације римског друштва.

Оштећење преко половине се могло истицати само код уго- 
вора о купо-продаји непокретности и то једино од продавца који



je могао да докаже једино одређену несразмеру између цене и 
вредности продате ствари.

У раном средњем веку не наилазимо на ову установу, чак 
варварски зборници предвиђају да „нико не може раскинути 
утврђену продају. . . стога што је за малу цену ствар продао”. 
(Lex Romana Visigothorum).

Развој оштећења преко половине у познијем средњем веку 
зависи од рада глосатора и од развоја канонског права.

Глосатори јој проширују примену тако да је могу користити 
не само продавци него и купци, a затим је примењују не само 
на уговоре о купо-продаји него и на све уговоре сличне овоме. 
С друге стране, они отежавају примену ове установе, јер сем 
објективног оштећења захтевају и испуњење одређених субјек- 
тивних елемената. Затим, мењају римско право и на тај начин 
што предвиђају могућност да се странке унапред одрекну при- 
мене лезије.

Велики утицај на развој има канонско право. Канонисти у 
први план истичу правичност. Они проширују лезију на све ко- 
мутативне уговоре, a затрш не дозвољавају уговорно одрицање 
од примене лезије. Канонско право познаје и laesio enormissima 
оштећене преко две трећине, a за коју предвиђа лакше услове 
примене.

Та схватања су углавном владајућа кроз цео средњи век до 
настанка првих буржоаских држава. Буржоаско законодавство 
истиче аутономију воље на штету правичности. Са неповерењем 
се гледа на све институте средњовековног права, који било не- 
посредно, било посредно ограничавају вољу странака. Индиви- 
дуалистичко схватање права утиче на уклањање laesio enormis 
из правних система. Само поједини буржоаски законици је садр- 
жавају. Познаје је Code civil (и тамо само изузетно). Аустриј- 
ски грађански законик, Бразилијански грађански закон и Српски 
грађански законик.

III.

У нашим правним правилима грађанског права наилазимо 
лезију у Аустријском грађанском законику и Српском грађанском 
законику. Аустријски грађански законик је предвиђа у парагра- 
фима 934 и 935 a који гласе:

Параграф 934:
Ако при коме двостраном обавезном послу једна страна није 
примала ни половину обичне вредности онога што је она 
другој страни дала, онда закон даје оштећеној страни право, 
да захтева раскинуће и повратак у  пређашње стање. Она 
друга страна овлашћена је да посао одржи у важности тиме, 
што ће пристати да надокнади онај недостатак, који до обич- 
не вредности недостаје. Несразмера врдности одређује се 
према моменту закљученог посла.



Параграф 935:
Овом правном средству нема места, ако се ко њега изричито 
одрекао или је изјавио да узима ствар по ванредној вред- 
ности зато, што му се особито омилела; ако је на несразмерну 
вредност пристао и поред тога, што му је права вредност 
позната била; затим, ако се по односу лица може 
претпоставити да су хтела закључити мешовити уговор, са 
накнадом или без накнаде; ако се права вредност не може 
више сазнати; најзад ако је ствар судским путем продана.

Српски грађански законик је садржи у 
члану 559:

„Ако при теретним уговорима једна страна није примила ни 
пола врдности онога, што је другој страни дала, онда оште- 
ћена страна има право захтевати да се уговор раскине и у  
пређашње стање поврати.
Но друга страна, има право држати уговор, ако оштећеном 
допуни онолико, колико до обичне цене недостаје.
Вредност се узима она, која је била у  времену када је уговор 
закључен.

и у члану 560:
Ово средство нема место онда, кад се ко нарочито одрекао 
тога, или му се ствар особито омилела, па је преко обичну 
цену за њу дао: или ако се по уговарајућим лигрша судити 
даје, да је ствар упола поклоњена: или ако се права цена ства- 
ри пронаћи не може: или ако је ствар путем судским про- 
дана.”

Као што видимо наша правна правила нису једнообразна при 
регулисању института laesio enormis. Те разлике се огледају пре 
свега у следећем.

1. Бивши Српски грађански законик и Аустријски грађански 
законик регулгапу оштећење преко половине, док бивши Огапти 
имовински законик за Црну Гору и бивше важеће мађарско пра- 
во у Војводини не;

2. Бивши Српски грађански законик се задовољава често 
објективним (baKTOM одређеног оштећења, док Аустријски гра- 
ђански законик захтева и субјективне елементе код оштећеног: 
да није знао за несразмеру у вредности у моменту закључења 
уговора;

3. a и наши позитивни прописи предвиђају у једном специ- 
јалном случају институт прекомерног оштећења. To чине чла- 
нови 26, 27 и 40 Закона о промету земљишта и зграда из 1954 г. 
(„Сл. лист ФНРЈ”, бр. 26/54 г.) .̂ ) Посебно су интересантна прва 
три става члана 26:

У нашој правној литератури спорно је да ли се ту ради о лезији 
или не. Др А. Гамс: Основи стварног права, Београд, 1961. г. стр. 210 сматра 
да се ту ради о услову постојања тих уговора a не о лезији. Супротно др 
Ж. Ђорђевић: Проблем еквивалентности у облигационом праву: др С. Јак- 
шић: Облитационо право, Сарајево, 1961. године.



Уговор којим је привредна организација продала земљиште 
или зграду приватном лицу може се поништити ако продајна 
цена не достиже две трећине прометне вредности непокретности 
у време закључења уговора.

Уговор којим је привредна организација купила земљиште 
или зграду од приватног лица може се поништити ако куповна 
цена прелази за више од једне трећине прометну вредност куп- 
л>ене непокретности у време њене куповине.

Примена одредаба претходних ставова не може се уговором 
искључити.

У овим случајевима ради се о посебној заштити друштвене 
својине.

У овој хетерогеној ситуацији поставља се неколико питања, 
a чији одговори су неопходни ради оформљења изгледа овога ин- 
ститута, који би одговарао нашем позитивном праву. Та питања 
су:

1. Пре свега као основно питање да ли је лезија потребан 
или сувишан институт за наше позитивно грађанско право? To 
се питање поставља с обзиром на постојање у нашем праву мо- 
гућности рушљивости правних послова који су закључени под 
принудом, претњом, преваром или у заблуди, a и због ништавости 
зеленашких уговора код нас. Оно је тачно да је laesio enormis 
институт који има дубоког смисла постојања у једном социјалис- 
тичком праву, a да ли тај институт, с обзиром на предвиђене ин- 
ституте има своје поље примене у грађаЕСко-правном промету? 
To питање потенцирано је и тиме што на пр. у Совјетском, Швај- 
царском, Италијанском и тд. иозитивном праву поред забрање- 
ности зеленашких уговора лезија није предвиђена. Сматрамо да 
laesio enormis има своје место, али само онда када је схватамо у ду- 
ху бившег Српског грађанског законика који за њену примену зах- 
тева само објективну несразмеру узајамних престација уговор- 
них страна.*) У таквом облику прекомерно оштећење добија уло- 
гу, у одређеним ситуацијама, коректора тих института који зах- 
тевају доказивање одређених субјективних елемената, a које је 
некад тешко или немогуће доказати.

2. Српски грађански законик и Аустријски грађански зако- 
ни предвиђају лезију као општи институт за све теретне уговоре. 
Тако није у Code civil-y. He видимо посебних разлога за резер- 
висање овог инститЈгга само за одређене теретне уговоре и само 
за продавце, тј. за првобитни облик лезије у Римском праву. Има 
места примени laesio enormis код свих теретних уговора.

3. Бивши Српски грађански законик и Аустријски грађански 
законик схватају laesio enormis као диспозитивни институт и пред- 
виђају њено дерогирање супротном саглашношћу воља странака. 
Друкчије је у Code civil-y где је то институт регулисан импе- 
ративним нормама. И у Закону о промету земљишта и зграда, у 
том специјалном слз^чају лезије, нема могућности да је уговором 
странке искључе. Ако би усвојили схватање бившег Српског гра-

■̂) Др А. АраЈфеловић и Др М. Константиновић тако сматрају.



ђанског законика и Аустријског грађанског законика онда би 
laesio enormis у  пракси била веома често искључена и често се 
она не би примењивала у случајевима када је она оправдана и 
када је њена примена нужна. Искључење експлоатације помоћу 
овог института у нашем грађанском праву не би била стварна 
ако би лезија била диспозитивне природе. Зато сматрамо да овај 
институт треба да схватимо у складу основних принципа нашег 
позитивног правног система.

4. Ако посматрамо објективни критеријум лезије, видећемо 
да он није на јединствен начин предвиђен. Закон о промету зем- 
љишта и зграда предвиђа да је несразмера већа од 1̂ 3 вредности: 
Code civil предвиђа да оштећење треба да је веће од 7 1̂2 одн. 
5/12 вредности, a Српски грађански законик и Аустријски гра- 
ђански законик да је оштећеше веће од 1/2 вредности. Који би кри- 
теријзпуг био најправеднији? Ту треба да водимо рачуна и о јед' 
ном од основних принципа правног промета и то о принципу 
pacta sunt servanda. Сматрамо, ако се не ради о неком посебном раз- 
логу, да прекомерно оштећење постоји онда када несразмера по- 
стоји у оном обиму како је схватају Српски грађански законик и 
Аустријски грађански законик. Ако се истакне неки посебни раз- 
лог за одређене групе случајева за нижу границу, те случајеве 
треба да законодавац посебно предвиди и регулише. Тако ми схва- 
тамо несразмеру већу од 1/3 вредности из Закона о промету зем- 
љишта и зграда, јер се ту у  поменутим одредбама ради о зашти- 
ти друштвене својине.

5. Поставља се питање да ли прекомерност оштећења треба 
посматрати у моменту закључења уговора, или у моменту под- 
ношења тужбе суду. Нема, пре свега разлога да се та два мо- 
мента временски у  многоме разликују, a с друге стране нема ос- 
нова за захтев оштећења преко половине, ако оштећење не пос- 
тоЈи у моменту подношења тужбе суду.®) Само у изузетно оправ- 
даним случајевима требало би се задовољити предвиђеном не- 
сразмером само у моменту закључења уговора.

6. Бивши Српски грађански законик и Аустриски грађански 
законик су предвиђали читав низ изузетака, када је примена ле- 
зија искључена. Ти случајеви су:

а) у случају да се ради о praetium afectionis-y изузетној це- 
ни због субјективних разлога оштећеног. Мислимо, да је овај 
изузетак у  потпуности на свом месту и за наше право јер се ту 
ради о субјективно индивидуализираној ствари која је због тога 
изван објективних критеријума вредности.

б) ако се ради о мешовитом уговору код кога је део несраз- 
мере уговор о поклону. Code civil је у таквом конкретном случају 
давао место примени прекомерном оштећењу. Мислимо да треба 
опрезно утврдити у конкретном случају да ли се ради a таквом

’) Код овог питања веома интересантан је члан 1448 Италијанског 
грађанског законика који изричито захтева да оштећење „треба да траје, 
кад је захтев поднет.” Иначе код овог закона дошло је до примене нај- 
шире схватање лезије укључујући под тај појам и  зеленашке уговоре, 
чак и клаузулу ребус сик станп-гбус.
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мешовитом уговору или о злоупотреби. Ако се ради о мешовитом 
уговору примена лезије је искључена.

в) Ако се права вредност ствари не може утврдити. Мисли- 
мо да овај изузетак све више губи практичну вредност.

г) Ако је ствар јавним, тј. судским путем продата. Пошто 
се ту ради о специјалној продаји, мислимо да је то прихватљиво 
и за наше право.

д) Код алеаторних уговора. To произилази из саме природе 
тих уговора.

ђ) Код уговора о доживотом издржавању. Код овога уговора 
ie прилично наглашена алеаторност.

е) Код уговора о поравнању. И ту елементи алеаторности 
искључују примену лезије.

ж) До успешног захтева оштећења преко половине не може 
доћи у трговачко (привредно) правном-промету. О овоме изузетку 
говорићемо у следећем поглављу.

IV

У оним земљама чије грађанско законодавство познаје ин- 
ститут оштећења преко половине, редовна је појава да трговачки 
законици изричито искључују примену laesio enormis из трговач- 
ког правног промета. Тако на пример параграф 280 бившег трго- 
вачког хрватског законика каже; „Ради прикрате преко поло- 
вине не могу се нападати послови трговачки”. Исто значење има- 
ју и параграф 300 бившег трговачког законика Босне и Херце- 
говине; члан 286 Аустриског трговачког законика и тд.

И у нашој правној литератури је јединствено гледиште да 
нема места оштећењу преко половине у привредно-правном про- 
мету (др. В. Капор, др. Н. Балог, др. А. Илић, др. С. Јакшић итд.)- 
Поставља се питање који су то разлози који треба да искључе 
лезију из нашег привредно-правног промета? To су:

1. Пре свега постоји необорива претпоставка да су лица која 
ступају у име привредних организација у разне уговорне односе 
стручњаци по питањима стања на тржишту. Та лица ако савесно 
обављају своју функцију морају знати цене разних производа, 
квалитет робе и читав низ других елемената тржишта.

2. Привредно-правни промет се масовно обавља, те нека јака 
одступања, као што би био случај ако би разлика између вред- 
ности и плаћене цене била за више од половине вредности велика, 
може да буде само као резултат или воље или несавесности ор- 
гана оштећене привредне организа1Џ1Је.

3. Често у привредно-правном промету као резултат свога 
метода пословања, привредне организације продају одређену 
врсту робе далеко испод њене вредности да би на тај начин ра- 
чунали на постизање других циљева. To је нарочито често у од- 
носу према ситним потрошачима. Зар није често да робне куће 
продају неку робу у бесцење, само да би привукли купце у своју 
продавницу и на тај начин их посредно принудиле да се упознају
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ca њеним асортиманом и са ценама друге робе, или да би их на 
тај начин навикли да и другу робу купују у  тим продавницама 
односно да изврше ликвидацију стока некзфентне робе;

4. некад привредна организација продаје другој привредној 
организацији одређену робу далеко испод њене вредности само 
да би се на тај начин ослободили далеко веће штете a коју би 
због те робе претрпела и то из било којих разлога, на пример, 
ако се ради о кварљивој роби, или ако треба ослободити мага- 
цине за другу робу и тд.

5. као резултанта слободног тржишта у привредно-правном 
промету је далеко јаче изражена алеаторност но што je то случај 
у грађанско-правном промету.

6. Карактеристика привредно-правног промета је разноврст- 
ност и динамичност. Постоји велики арсенал разних купаца и 
продавца, једна роба пролази кроз читав низ фаза до крајње 
њене реализације, тако да на пример од железне руде, која је 
такође роба па до пера за пенкале има читав низ и купаца и 
продавца. Сем тога тај ланчани низ треба да се одвија веома брзо. 
Ако би једна од тих карика била спорна због lasioe normis, дошло 
би до застоја што није у складу са принципима привредно-прав- 
ног промета.

7. У привредно-правном промету јако je изражен принцип 
правне сигурности. Он би био окрњен ако би у привредно-прав- 
ном промету постојао институт лезије.

8. Принцип поштења и саветности такође би био умашен, јер 
би се лезијом користили углавном само непоштени и несавесни.

Из свега овога закл>учујемо да чињеница несразмерности 
између плаћене цене и прометне вредности робе за више од пола 
вредности није за привредно-правни промет правно релевантна 
чињеница. Организованост пословања у привредно-правном про- 
мету изискује такав закључак.

, V.

У нашем конкретном случају сматрамо да су одлуке прво- 
степеног и другостепеног суда правилне.

Сматрамо, међутим, да је образложење пресуде Врховног 
привредног суда неправилно. Приговарамо целокупном изложе- 
ном правном схватању Врховног привредног суда.

Пре свега не слажемо се са становиштем да је претпоставка 
да су учесници привредно-правног промета стручњаци само ре- 
лативне природе. To произилази из образложења која ствара мо- 
гућност успешног захтева због прекомерног оштећења под одре- 
ђеним условима. Сматрамо да је то апсолутна претпоставка, јер 
је само тако пословање поштено и савесно у односу на друштвену 
својину.

Затим, не слажемо се са становиштем, да је привредна орга- 
низација непоштена и несавесна, ако у привредно-правном про- 
мету ступи у уговорни однос са нестручњаком који заступа другу
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привредну организацију. Сматрамо, да је пословање те друге при- 
вредне организације и непоштено и несавесно јер у управљању 
друштвеном својином није показала нужну пажњу.

He слажемо се ни са правним становиштем да је објективна 
околност оштећења преко половине уз друге услове правно ре- 
левантна чињеница за привредно-правни промет. To је у супрот- 
ности с основним принципима привредно-правног промета.

Такође мислимо да није правилно гледиште да је у привред- 
но-правном промету могућ субјективни облик лезије, Специфич- 
ности привредног пословања дерогирају институт оштећења пре- 
ко половине у свим њеним облицима. Субјективну laesio enormis 
Аустриског грађанског законика искључује Аустриски трговачки 
закон из трговачког промета још средином прошлог века, a од 
тога до данас привредно-правни промет се много усавршио у сво- 
јим специфичностима. Сем тога такав став Врховног привредног 
суда представља произвољност јер се не базира на позитивном 
праву.
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СТАНАРСКО ПРАВО И ПОСЕД СТАНА

Закон о стамбеним односима не дефинише изричито шта је 
станарско право, али се из чл. 30 ЗОСО може закључити да је 
станарско право, право носиоца станарског права и чланова ње- 
говог домаћинства да стан лично, трајно, несметано користе-

Станарско право се стиче на дан законитог усељења у  стан 
(чл. 23 и 34 ЗОСО). Станарско право престаје само у случају и
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на начин предвиђен у закону — чл. 32 ЗОСО. Станарско право 
на пр. престаје: отказом уговора о коришћењу стана (чл. 136 
ЗОСО), неоправданим неусељењем у  стан у року од 30 дана (чл. 
133 ЗОСО), напуштањем стана. Престанак станарског права због 
напуштања стана ЗОСО не предвиђа изричито, као што је то 
предвиђала Уредба о управл>ан>у стамбеним зградама, али се то 
изводи из чл. 24 ЗОСО, када носилац стамбеног права има два 
стана па један задржи a други напусти и из чл. 30 ст. 2 ЗОСО, 
када носилац станарског права из других разлога престане да 
користи стан.

Посед стана се стиче уселешем у стан a губи се исељењем 
из стана. Посед стана се може добити законитим усељењем на 
основу правног основа, уговора о коришћењу стана или другог 
акта који представЈва пуноважан основ за усељење, како се каже 
у чл. 23 ЗОСО. Посед стана се може добити и бесправно, без прав- 
ног основа, самовласно или на основу неког уговора који нема 
правне важности.

Законити посед. стана и станарско право су тако тесно пове- 
зани да је законити посед стана основ за стицање станарског пра- 
ва. Станарско право се стиче на дан добијања поседа стана, за- 
конитим усељењем у стан — чл. 23 ЗОСО.

У вези са стицањем и губитком станарског права и поседа 
стана има више питања и супротних становишта и мишљења. 
Тако на пример неки мисле да се цео стан може издати у закуп 
трећем лицу, као подстанару. Други мисле да се стан може дати 
у смислу чл. 138 ЗОСО пријатељу на чување до 6 месеци, ако се 
носилац станарског права налази у  земљи односно годину дана 
ако се носилац станарског права налази у иностранству. Трећи ми- 
сле да се цео стан не може издати трећем лицу у nasaxyn у 
смислу прописа ЗОСО, али да се цео стан може дати у року из 
чл. 138 ЗОСО трећем лицу на фактичко коришћење у  смислу 
правних правила грађанског права, без обзира на станарско 
право.

Спорно је  да ли поседник стана, који држи стан на чување, 
или му је носилац станарског права уступио стан на фактичко 
коришћење мимо прописа ЗОСО, има правну заштиту поседа ста- 
на тужбом због сметања поседа. Спорно је када се има сматрати 
да је носилац станарског права напустио стан односно да стан 
Ш1је уживао, на пример када је добио службу у другом месту 
и отишао на дужност a ствари остале у стану и плаћа станарину, 
када је носилац станарског права отишао у друго место на стаж 
или је  отишао на тевен, дуже време и тд.

Погрешно је мишљење да се цео стан може издати трећем 
лицу у закуп. Пазакуп целог стана противан је духу прописа 
ЗОСО. По чл. 38 ЗОСО носилац станарског права може сагласно 
одредбама овога закона дати само део стана на коришћење дру- 
гом лицу као подстанару. док право давања целих станова (под 
становима се подразумевају станови у грађевинском смислу, који 
имају поред стамбених и споредне просторије, a не поједине собе 
или делови стана) на коришћење појединим грађанима, припада
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општини, установама и организацијама, правним и физичким 
лицима из чијих су средстава зтраде и станови изграђени.

Стан се може дати трећем лицу на чување у року од 6 ме- 
сеци из чл. 138 ЗОСО, али чувар стана може само да обилази 
стан, да би спречио евентуалну штету на инсталацијама или на 
стварима. Чувар стана може да користи и део стана као подста- 
нар, али никако не може да користи цео стан ни као чувар, ни 
уз накнаду ни без накнаде, јер би у  том случају било издавање 
целог стана у пазакуп од стране носиоца станарског права a то 
по ЗОСО ниЈе допуштено.

Погрешно је мишљење да се стан може дати на фактичко 
коришћење од стране носиоца станарског права у смислу правних 
правила грађанског права мимо прописа ЗОСО и да такав фак- 
тички посед ужива 1г;1авну заштиту тужбом сметања поседа и 
да у том поступку није дозвоЈвено испитивати правни основ по- 
седа и права на посед у смислу чл. 421 ЗПП.

Посед стана и станарско право су као што је напред речено 
тесно повезани да, када се постави питање заштите поседа стана 
ради се уствари о заштити поседа станарског права. Сам фак- 
тички посед стана не би могао да ужива правну заштиту без 
обзира на станарско право. У сваком случају би се морало испи- 
тивати о ваљаности поседа и о правном основу стицаша поседа 
односно о станарском праву, ако 6и се истакао приговор вициоз- 
ности a тај приговор ће обзиром на суштину спора увек бити 
истакнут.

Фактички посед стана ће се најлепше видети на следећем 
конкретном примеру;

П. Б. има једнособан конфоран стан на коришћењу као но- 
силац станарског права П. Б. тај стан уступи на коришћење М. М. 
за стално за извесну суму новаца. После годину дана П. Б. тражи 
тужбом од суда да се М. М. исели из стана и да му уступи стан. 
Првостепени суд усваја тужбени захтев. Другостепени суд* по- 
тврђује пресуду првостепеног суда налазећи да туженик на ос- 
нову усменог теретног уговора, примајући стан у посед није сте- 
као станарско право, нити је тужилац изгубио станарско право. 
Да је овај правни посао недозвољен и да треба ствар повратити 
у пређашње стање те да тужилац као носилац станарског пра- 
ва може тражити исељење туженика.

Туженик је у ревизији навео да је правно схватање суда по- 
грешно. Да се у овом случају не могу применити прописи ЗОСО 
већ правна правила грађанскога права. Туженик није купио ста- 
нарско право, пошто то по закону није допуштено, већ је купио 
посед стана. Тужилац се обавезао да трпи да туженик користи 
стан за стално за примљену суму новца и тај уговор њега веже. 
Тужени не тражи станарско право. Он тражи фактички посед. 
Тужилац може по чл. 38 ЗОСО. да изда један део стана у закуп. 
Он то није учинио. Тужилац може по чл. 138. ЗОСО да не користи 
стан до 6 месеци без икаквих штетних последица. Он може да

Видети пресуду Окружног суда у Београду Гж-2481/61.
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уступи стан другоме у посед на фактичко коришћење за 6 ме- 
сеци. Тужилац може и дуже од 6 месеци да уступи стан другом 
лицу на коришћење стим да се тужиоцу може отказати стан у 
смислу чл. 138 ЗОСО и тужилац и туженик би трпели последице 
отказа. Све док се тужиоцу не откаже стан он није изгубио ста- 
нарско право и све док је тужилац носилац станарског права, 
туженик може фактички да користи стан на основу интерног уго- 
вора са тужиоцем. Само ако би тужиоцу био отказан стан због 
некоришћења, туженик би делио његову судбину и био би дужан 
да напусти стан. На овај случај се не може применити чл. 38 
ЗОСО нити је туженик потстанар тужиочев, те тужилац не може 
да откаже стан туженоме на основу ЗОСО, јер овај закон није 
примењиван ни код уступања стана туженоме од стране тужиоца 
у посед. Тужилац је фактичко коришћење стана пренео на ту- 
женог за стално. Тужилац је овлашћен по чл. 138 ЗОСО. да фак- 
тичко коришћење стана пренесе на другога до 6 месеци па и дуже 
под ризиком да му стан буде отказан. Тужилац је везан овим 
уговором и не може самовољно да га раскине нити да тражи 
исељење туженика из стана. Туженик је овлашћен да штити 
свој фактргчки посед тужбом због сметања поседа. Његов посед 
није вициозан јер је заснован на уговору са тужиоцем носиоцем 
станарског права.

Није позната одлука Врховног суда по ревизији али ће ве- 
роватно ревизија бити одбијена.

Усмени уговор на основу кога носилац станарског права усту- 
пи стан на коришћење трећем лицу нема правне важности и на 
основу тога уговора се не могу стицати никаква права.

Закон о стамбеним односима је специјалан закон који регу- 
лише стамбене односе. Уколико неко спорно питање не би могло 
да се доведе под прописе овога закона, оно би се имало решити 
на основу других позитивних законских прописа односно на ос- 
нову правних правила грађанског права. Међутим, не би се могло 
рећи да питање права коришћења стана па и питање фактичког 
коришћења стана не би требало решавати на основу прописа 
ЗОСО. Носилац станарског права на основу свог станарског права 
може лично и трајно да користи стан. Он је по чл. 138 ЗОСО 
овлашћен да свој стан не користи до 6 месеци односно до годину 
дана без штетних последица. Он може и дуж е време да не ко- 
ристи стан али му се због тога може од стране власника односно 
Кућног савета, ако је зграда под друштвеним управљањем, от- 
казати стан. Носилац станарског права је не само овлашћен него 
и дужан да стан лично са члановима породице користи. Ни јед- 
ним позитивним законским прописима па ни чланом 138 ЗОСО 
носилац станарског права није овлашћен да стан уступи другом 
лицу на фактичко коришћење уз накнаду или без накнаде. Носи- 
лац станарског права може да располаже са станом односно са 
својим станарским правом, само у случајевима изричито пред- 
виђеним у закону, као и на пример да замени стан, да узме под- 
станара. Да уступи стан на коришћење неком лицу може само 
власник стана односно стамбени органи, односно државни орган^
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установа, привредна или друштвена организација, ко]и су по- 
дигли стамбену зграду. Пропис чл. 30 ЗОСО, који говори да чла- 
нови домаћинства носиоца станарског права, укључујући и носи- 
оца станарског права, имају право да стан трајно и лично користе, 
је императивни законски пропис и има се стриктно тумачргги. 
Пошто ни једним законским прописом носилац станарског права 
није овлашћен да уступи цео стан трећем лицу на коришћење он 
то не може ни да учини. Ако он то ипак учини, он то чини бес- 
правно. Поседник стана у том случају држи и користи стан бес- 
правно, Његов посед је вициозан. Он не ужива правну заштиту.

Када је носилац станарског права престао да користи стан у 
смислу чл. 30 и чл. 138 ЗОСО питање је спорно у судској пракси. 
To je лако констатовати ако се је носилац станарског права са 
члановима свога домаћинства иселио из стана и напустио стан 
и на тај начин манифестовао своју вољу да стан напушта и када 
се стан више не налази у његовом поседу. Али је тешко утвр- 
дити да је носилац станарског права са члановима породице пре- 
стао да користи стан, ако исти није напустио стан, него га по- 
времено користи и ако се у стану налазе његове ствари, ако се 
налази привремено у другом месту a то привремено траје више 
година и тд.

За утврђивање чињенице престанка коришћења стана није 
нужно, као што неки мисле да је корисник, носилац станарског 
права престао да има стан у поседу, већ је довољно да је престао 
да користи стан и да стан није користио непрекидно дуж е од 6 
месеци. Носилац станарског права може имати стан у поседу, мо- 
ж е редовно да плаћа станарршу, али ако је престао да користи 
стан, да у њему станује непрекидно дуже од 6 месеци, може му се 
отказати стан по чл. 138 ЗОСО. Ако се је носилац станарског 
права иселио са члановима домаћинства из стана и изгубио посед 
стана, он је изгубио станарско право у смислу чл. 30 односно чл. 
24 ЗОСО и нема потребе да му се отказује стан.

Да би имало места примени члана 138 ЗОСО, мислим да тре- 
ба ценити извесне моменте код престанка коришћења стана од- 
носно код некоришћења стана дуж е од 6 месеци. Код доношења 
члана 138 ЗОСО законодавац је имао у виду да носилац станар- 
ског права са члановима породице после некоришћења стана ду- 
ж е од 6 месеци, неће да настави коришћење стана, било што то 
не жели, било што није у могућности да настави коришћење ста- 
на из било којих узрока.. Например ако је носилац станарског 
права добио сталну службу у другом месту.

Ако се носилац станарског права налази на привременом раду 
у другом месту или на школовању у  другом месту, па макар то 
било и више година a повремено, кад је у могућности, користи 
стан, не би му се могло отказати стан по чл. 138 ЗОСО. Кад је 
носилац станарског права добио сталну службу у  другом месту, 
треба видети да ли је добио стан у томе месту. Ако није добио 
стан, исти има право да изврши међуградску замену стана. Ме- 
ђутим, ако је исти добио стан у другом месту, или иако није ре-
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шио своје стамбено питање a није у могућности да изврши ме- 
ђуградску замену за 6 месеци и за то време непрекидно није ко- 
ристио ранији стан има места примени чл. 138 ЗОСО, без обзира 
што је носилац станарског права редовно плаћао станарину и 
у стану држао неке своје ствари и без обзира што још увек 
жели да изврши замену стана, али за то нема прилику.

Намера законодавчева је у чл. 138 ЗОСО била да онемогући 
непрекидно некоришћење стана ДЈже од 6 месеци односно годину 
дана, обзиром на оскудицу у становима и ако носилац станарског 
права није напустио стан и још има станарско право, па даје 
право даваоцу стана на коришћење да може носиоцу станарског 
права да откаже стан.у смислу чл. 138 ЗОСО.

Војислав Вулићевић

НАЧИН ИСПЛАТЕ НАЦИОНАЛИЗОВАНИХ ЗГРАДА И
ЗЕМЉИШТА

Прописи

Начин исплате национализованих зграда и грађевинског зем- 
љишта регулисан је прописима Уредбе о средствима и начину 
исплате накнаде за национализоване најамне зграде и грађевин- 
ско земљиште (Сл. лист ФНРЈ бр. 10/61) и Упуством за примену 
Уредбе о средствима и начину исплате накнаде за национализо- 
ване најамне зграде и грађевинско земљиште (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 26/61).

Уредба је ступила на снагу 23. III 1961. н., a Упутство 6. VII 
1961. г., те би сада већ требало да се почне са исплатом накнаде 
за национализоване непокретности.

Средства

Према важећим прописима исплате национализованих зграда 
и грађевинског земљишта треба да се изврши из средстава оп- 
штинског фонда за стамбену изградњу. У овај фонд се уплаћују 
следећи приходи:

— део станарине односно закупнине од станова и пословних 
просторија и пословних зграда у друштвеној својини;

— накнада која се наплаћује од корисника неизграђеног гра- 
ђевинског земљишта и

— средства општине за накнаду земљишта, које je општин- 
ски народни одбор уступио корисницима без обавезе да корисник 
плати накнаду — чл. 1 ст. 1 и чл. 2 ст. 4 Уредбе.
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Висина и начин исплате

Висина накнаде за национализоване најамне зграде и гра- 
ђевинског земљишта утврђије се решењем управног органа оп- 
штинског народног одбора надлежног за послове финансија од- 
носно решењем среског суда, уколико су се ранији сопственик 
или општина обратила среском суду са захтевом, да суд одреди 
висину накнаде — чл. 44 и 48 Уредбе о поступку за спровођење 
национализације.

Одређене накнаде за национализоване зграде и неизграђено 
грађевинско земљиште ранијим сопственицима исплаћује се на 
тај начин, што им се у висини одређене накнаде издају обвезнице, 
које гласе на доносиоца. Обвезнице не носе камату, a амортизују 
се за 50 година исплатом купона. Купони доспевају за исплату 
15 јула сваке године. Само када се накнаде по решењу народног 
одбора општине има исплатити у краћем року од 50 година, бан- 
ка издаје обвезнице у таквим апоенима, да се исплата купона из- 
врши за одређено краће време — тач. 11 Упутства.

Овакав начин исплате врши се по правилу за све национа- 
лизоване зграде, док за грађевинско неизграђено земљиште одре- 
ђена накнада може се исплатити и у готовом, ако се ради о слу- 
чају, који је у закону предвиђен да треба исплатити накнаду у 
готову и одмах — чл. 47 ЗОН и чл. 3 Уредбе о средствима и на- 
чину исплате накнаде.

Прописи одређују, да се накнада за грађевинско неизграђено 
земљиште ранијем сопственику исплаћује у готовом и одједном 
и то најдоцније у року од три месеца од дана предаје земљишта, 
само ако је он то земљиште користио у пољопривредне сврхе тј. 
ако је на њему вршио пољопривредну делатност, која му је била 
једини или главни извор прихода за његово издржавање односно 
његове породице. У свима другим случајевима накнаде и за гра- 
ђевинско незиграђено земљиште исплаћује се у обвезницама.

Сем овог случаја исплата накнаде за краће време, може се 
извршити још и када је народни одбор општине на основу чл. 48 
ст. 2 ЗОН донео одлуку, да се накнада исплати у већим оброцима 
и за време краће од 50 година. — чл. 3 ст. 3 Уредбе.

Свима ранијим сопственицима, без обзира на време исплате, 
исплатиће се у готовом износи мањи од 50.000 динара, јер се об- 
везнице не издају у апоенима мањим од 50.000.

Издавање и исплата обвезница

Издавање обвезница врши Југословенска инвестициона бан- 
к a— Дирекција државних зајмова, a исплату амортизованих ку- 
пона и исплате у готовом новцу врши комунална банка преко 
које су обвезнице предате ранијем сопственику.

Комунална банка врши исплату накнаде у обвезницама и 
готовом новцу на основу правоснажних решења о накнади доне- 
тих од органа управе општршског народног одбора надлежног за
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послове финансија односно на основу правоснажног решења над- 
лежног суда, ако је захтев за одређивање висине накнаде био 
поднет суду — чл. 9 Уредбе.

Ако ранији сопственик, коме је национализовано земл>иште 
на коме је он вршио пољопривредну делатност, која му је била 
једини или главни извор прихода за издржавање, хоће да му се 
исплата накнаде изврши одједном или ако хоће, да му се у заме- 
ну за национализовано земљиште додели из општенародне имо- 
вине, онда он треба, да у року од 30 дана од достављеног му ре- 
шења општинског народног одбора о преузимању његовог зем- 
љишта, — да поднесе захтев органу управе општинског народног 
одбора надлежног за послове финансија и тражи, да му се ре- 
шењем одреди исплата накнаде одједном односно додели у замену 
друго земљиште — чл. 11 Уредбе.

По оваквом тражењу ранијег сопственика решава народни 
одбор општине и то само по питању доношења о додели другог 
земљишта у замену за национализовано земљиште. Ако народни 
одбор општине на седници оба већа донесе одлуку, да се ранијем 
сопственику додели друго земљиште у замену за национализо- 
вано, такву одлуку извршује орган управе општинског народног 
одбора надлежан за имовинскоправне послове.

У случају да народни одбор општине одбије захтев ранијег 
сопственика о додели у земену другог земл>ишта, као и када je 
ранији сопственик поставио само захтев за исплату накнаде од- 
једном, решење о исплати накнаде одједном доноси орган управе 
ОШ11ТИНСКОГ народног одбора надлежан за послове финансија — 
— чл. 11 Уредбе.

Треба. истаћи, да се накнада за усеве и плодове, у колико их 
ранији сопственик пре предаје земљишта у посед општине или 
другог корисника, није могао сабрати и искористити, — исплаћује 
у готову и то на терет средстава општине или корисника, коме 
је земљиште дато у посед — тач. 1 ст. 3 и 4 Упуства.

Исплате купона са обвезница

Отплате накнаде по купонима са обвезница теку од 1 јану- 
ара 1959 године, и то за све зграде, које су национализоване 26. 
децембра 1958. године, као и за она грађевинска земљишта, која 
су до тога дана била одузета од ранијих сопственика —■ тач. 4 
Упутства. За грађевинска земљишта, која се доцније буду одузела 
од ранијег сопственика на основу решеша огаптинског народног 
одбора, отплате теку од првог дана по истеку месеца у коме је 
земл>иште предато у посед општини или неком другом кориснику. 
To се мора назначити у решењу о накнади.

Исплата накнаде плодоуживаоцу

Накнада се исплаћује ранијем сопственику, сем ако се ради 
о случају укњиженог права плодоуживања на национализованој 
непокретности, када се накнада по чл. 53 ЗОН има испралити пло-
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доуживаоцу. У овом последњем случају у решешу о накнади мо- 
ра се назначити и време докле се исплата може вршити ранијем 
сопственику.

Ранији сопственик може од органа управе надлежног за по- 
слове финансија тражити, да донесе решење о престанку права 
плодоуживаоцу на исплату накнаде, ако је право плодоуживаоца 
престало. Тада се у решењу једновремено одређује, да се накнада 
за преостало време исплаћује ранијем сопственику —  тач. 3 
Упутства.

Предаја обвезница

Пр)едају обвезница врпш комунална банка на чијем подручју 
се налази национализована непокретност, a код ове банке врши 
се и служба амортизације издатих обвезница.

Комунална банка врши предају обвезница и исплату у гото- 
вом новцу ранијим сопственицима на основу посебног налога за 
исплату, који банци издаје орган управе општинскког народног 
одбора надлежан за послове финансија. Уз налог за исплату бан- 
ци треба доставити и правоснажно решеше о накнади.

Ако се по правоснажном решењу накнада има исплаћивати 
плодоуживаоцу банка ће обвезнице задржати на чувању у депо- 
зиту за све време док траје право плодоуживаоца на накнаду — 
— тач. 7 Упутства. У овом случају и исплата доспелих купона 
врши се у банци, код које су обвезнице на чувању, којој се пло- 
доуживалац има обратити са захтевом за исплату. Уз захтев треба 
банци поднети и решење о накнади и извештај управног органа 
да су обвезнице у  депозиту — тач. 20 Упутства.

Предаје обвезница у судски депозит

У случају да ранији сопственик одбије да прими исплату, 
или је спорно коме треба исплату извршити, банка ће готов новац 
и обвезнице предати у судски депозит. Код предаје у судски де- 
позив треба назначити податке, за које се објекте накнада ис- 
плаћује, као и податке о сопственику коме се депозит има пре- 
дати.

Дупликат обвезнице

У случају губитка или нестанка издатих обвезница ранији 
сопственици могу добити дупликат обвезница, али то само на 
основу правоснажног судског решења о поништају изгубљених 
односно несталих обвезница. Трошкови за издавање нових об- 
везница наплаћује се од корисника.

Губитак односно нестанак обвезница мора се одмах прија- 
вити комуналној банци, од које су обвезнице примљене —  тач. 22 
Упуства. Истовремено мора се и код среског суда покренути по- 
ступак за доношење решеша о поништају изгубљених односно 
несталих обвезница.

Милорад В. Кукољац
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ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

(чл. 354 Законика о кривичном поступку)

У кривичним већима Окружног суда као другостепеног по- 
ставило се гштање; на шта се односи последња реченица из ст. 1 
чл. 354 ЗКП., односно да ли се пресуда по службеној дужности 
испитује у оном делу који се побија жалбом или и у оном делу 
који се жалбом не побија.

Велики број правника заступа гледиште да је суд другог сте- 
пена дужан да по службеној дјгжности укине или преиначи пр- 
востепену пресуду у непобијаном делу, ако нађе да у том делу 
постоји која од повреда одредаба кривичног поступка из чл. 343 
ст. 1. т. 1, 5, 6, 8, 9 и 10 ЗКП или да је главни претрес противно 
одредбама Законика о кривичном постзшку одржан у одсуству 
оптуженог, a у слЈ^ајевима обавезне одбране и у одсуству бра- 
ниоца оптужиног или да је на штету оптуженог повређен кри- 
вични закон (чл. 344.) — чл. 354. ст. 1 т. 1. и 2. ЗКП. Пресуда 
се, на пример, по жалби у нападнутом дел^ потврђује, a у не- 
нападнутом делу због односних повреда по службеној дужности 
укида или преиначује.

По овом мишЈвењу одредба из ст. 1. чл. 354 ЗКП да друго- 
степени суд пресуду „мора увек по службеној дужности испи- 
тати”, јасна Je и категорична и као таква важи за целу пресуду, 
a не само за део који се жалбом напада. Побијани део пресуде 
испитЈ̂ ј̂е се по жалби, a у целости пресуда се испитује по служ- 
беној дужности, па се и непобијани део пресуде, према потреби, 
укида или преиначује. Ово због тога, што је прописом ст. 1. чл. 
354. ЗКП испитивање по жалби ограничено на нападнути део, 
док је испитивање по службеној дужности без икаквог ограни- 
чења. Стога је погрешно последњу реченицу из ст. 1. чл. 354. ЗКП  
доводи у везу са претходним реченицама и са основним одред- 
бама у поступку по жалби (са самом природом другостепеног по- 
ступка) како то погрешно чине неки коментатори. Свако друго 
тумачење односно тумачење да испитивање по службеној дуж- 
ности обухвата побијани део пресуде противречи јасном тексту 
прописа чл. 354. ст. 1. ЗКП, те се не може усвојити. Пропис чл. 
354. ЗКП могуће је, како се закључује, тумачити само како гласи.

Поједини правници сматрају да је овакво тумачење одредбе 
чл. 354 ЗКП произвољно и нелогично.

Последња реченица ст. 1. чл. 354 ЗКП не може се тумачити 
изоловано, без везе са претходним текстом (као и са другим о- 
дредбама које карактеришу поступак по правним лековима, a 
напосе поступак па жалби, ако је то потребно да би се правилно 
применио чл. 354 ЗКП).

Законодавац силом прилика, пошто је у питању обиман и 
разноврстан материјал, a и ради јасноће и концизности, не по- 
навља правила и поставке из ранијих одредаба и реченица, већ 
се у наредним изузетно, понекад позива на њих. Тако је он у

22



глави XXIII, одређујући назив наслова под д (Границе испити- 
вања првостепене пресуде) у пропису чл. 354 ЗКП. конкретно 
описао границе испитивања првостепене пресуде по жалби и 
службеној дужности. Те границе, уколико се тиче обима пресуде 
који се испитује, исте су за оба случаја. Оне нису ничим изме- 
њене, нити се ма чиме у пропису чл. 354 ЗКП указује на то, да 
је другостепени суд дужан да пресуду по службеној дужности 
испитује у целини, односно и у делу који се не побија жалбом, 
као што је то учињено у парничном поступку прописом чл. 353 
ст. 4 Закона о парничном поступку за повреде из чл. 343 ст. 2 т. 
3 и 8 истог Закона. Предметно тумачење садржано је и у самом 
тексту чл. 354 ст. 1 ЗКП. Из њега непосредно произилази, да се 
пресуда у сваком случају испитује у оном делу који се побија 
жалбом, али мора увек (разуме се у том истом делу) да се по 
службеној дужности испита уколико је реч о повредама наве- 
деним у том пропису. Било би сувишно поново наглашавати, да 
се у  побијаном делу врши и испитивање по службеној дужности.

Очигледно је, да акценат није на обиму пресуде који је исто- 
ветан за оба поступања — поступање по жалби и службеној дуж- 
ности него на предметним повредама формалног и материјалног 
права (чл. 354 ЗКП) односно у ширем смислу на апсолутним бит- 
ним повредама одредаба кривичног поступка, повредама кри- 
вичног закона (чл. 344 ЗКП), као и на повредама прописа о одме- 
равашу казне (чл. 354 ст. 2 ЗКП у вези са чл. 346 ЗКП и углав- 
ном у вези са чл. 38—64 Кривичног законика). To значи да друго- 
степени суд испитује, да ли се побијани део пресуде има уки- 
нути или преиначити због односних повреда (којрша законодавац 
придаје већи значај него другим повредама), без обзира на то, 
да ли се разлози о томе налазе у жалби, тј. суд другог степена 
тако поступа по службеној дужности, кад се жалилац није поз- 
вао на ове разлоге (повреде из т. 1 и 2 ст. 1 чл. 354 ЗКП) као и 
онда када жалба изјављена у корист оптуженог не садржи по- 
датке из чл. 341 ст. 1 ЗКП). Тада се другостепени суд ограничава 
и на испитивање одлуке о казни — чл. 354 ст. 2 ЗКП. Већина 
осталих повреда исгштује се уколико су назначени у жалби (чл. 
341—347 ЗКП у вези са чл. 354 и 357 ЗКП.). To је правило a по- 
ступање по службеној дужности је изузетак. Када се други суд 
поводом ма чије жалбе или у слзгчају из чл. 354 ст. 2 ЗКП пово- 
дом жалбе изјављене у корист оптуженог увери да постоје од- 
носне повреде, поступа по службеној дужности. Ако се лрвосте- 
пена пресуда не побија у целини него делимично другостепени 
је суд обавезан да води рачуна, да ли се утврђене повреде односе 
на побијани део, јер се само о том делу може одлучивати. У томе 
је суштина питања испитивања по службеној дужности.

Према изложеном другостепени суд мора првостепену пре- 
суду у побијаном делу да укине или преиначи са једног или више 
разлога набројаних у тач. 1 и 2 ст. 1. чл. 354 ЗКП и то по жалби, 
ако су ти разлози у истој истакнути или поводом жалбе, a ш  
службеној дужности, ако нису истакнути у жалби (чл. 341—347 
ЗКП), или кад жалба изјављена у корист оптуженог не садржи
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податке из чл. 341 ст. 1 о казни — чл. 346 ЗКП. (као и повреде 
из тач. 1 и 2 ст. 1 чл. 354 ЗКП). Није међутим овлашћен да по 
службеној дужности пресуду у непобијаном делу укида или пре- 
иначује — иако утврди да у том делу има односних повреда, по- 
грешака и недостатака у поступку.

Постоји изузетак од овог правила изнет у чл. 358 ЗКП. У 
таквом случају, када су разлози са којих се побијани део пре- 
суде укида или преиначује у корист жалиоца од користи и за 
којег саоптуженика који није изјавио жалбу, другостепени суд је 
дужан да по службеној дужности укине односно преиначи пресуду 
и у непобијаном делу (поред осталог и са разлога у чл. 354 ЗКП 
који могу али не морају бити изложени у жалби, пошто се узи- 
мају у обзир по службеној дужности.). Тај изузетак потврђује 
правило, да се првостепена пресуда мора по службеној дужности 
само и једно у побијаном делу укинути односно преиначити, 
мада жалилац није назначио предметне повреде, односно мада 
његова жалба не садржи податке из чл. 341 ст. 1 ЗКП (чл. 354 
у вези са чл. 363, 364 и 365 ЗКП.).

Овакво мишљење у складу је и са прописом чл. 123 ЗКП 
По ст. 2 овог прописа, пресуда постаје правоснажна када се више 
не може побијати жалбом.

Прво пак мишљење у супротности је са овом одредбом, јер 
се непобијани део пресуде који је постао правоважан (услед тога 
што жалилац тај део пресуде није побијао, или што други опту- 
жени није уопште изјавио жалбу, a нема места примени чл. 358 
ЗКП — чл. 338 и 339 ЗКП) — укида или преиначује без икаквог 
законског основа, будући да је правоснажним делом пресуде по- 
ступак у том делу окончан и да се зато по правилу предузимају 
мере за извршење пресуде — чл. 123 ст. 1 ЗКП. Краће речено 
другостепени суд испитује по службеној дужности и правоснаж- 
ни део пресуде, иако је то у противречности са основним наче- 
лима другостепеног поступка израженим у одредбама о правним 
лековима.

Правоснажни део пресуде као и правоснажна првостепена 
пресуда у целости може се изменити — укинути или прергаачити, 
али не у поступку по редовним правним лековима већ у  поступ- 
ку по ванредним правним лековима — по захтевима за понавља- 
ње кривичног поступка и за ванредно ублажавање казне, као и 
по захтеву надлежног јавног тужиоца — савезног или јавног ту- 
жиоца народне републике односно Аутономне покрајине Војво- 
дине за заштиту законитости (чл. 376—400 ЗКП).

Следствено наведеном, присталице првог гледишта, служећи 
се неправилно и погрешно слободним тумачењем прописа чл. 354 
ст. 1. т. 1. и 2. ЗКП ствдрају нову фолму која се објективно не 
може уклопити у систем кривичног поступка по редовним и ван- 
редним хгравним лековима. По њиховом тумачењу ненападнЈ’̂ ти 
део пресуде који је постао правоснажан по истеку рока од осам 
дана од дана достављања преписа пресуде (чл. 338 у вези са чл. 
335 ЗКП) може се изменити. Судбина тог дела пресуде неизвесна 
ie све док Окружни суд као другостепени не донесе своју одлуку
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y оном делу који се побија жалбом. Постоји наиме стална мо- 
гз^ћност да се на побијани део пресуде поводом жалбе укине или 
преиначи (и кад нема услова за примену чл. 358 ЗКП, па и када 
до његове примене уопште не може да дође, тј. када се нападнути 
део потврђује). Овакво гледиште могло би се прихватити за бу- 
дућност, у новом систему правних лекова, ако би било нормирано 
правно правило према којем се све пресуде (и пресуде по којима 
нису изјављене жалбе) по службеној дужности достављају ви- 
шем суду на одлуку ради испитивања законитости пресуде (да ли 
постоје или не постоје апсолутне битне повреде одредаба кривич- 
ног поступка — чл. 354 ЗКП, повреде кривичног закона — чл. 344 
ЗКП и повреде прописа о одмеравању казне — чл. 346 ЗКП.).

Другостепени суд није, као што je речено овлашћен, изузи- 
мајући пропис чл. 358 ЗКП, да на основу чл. 354 ЗКП или ма 
којег другог прописа, по службеној дужности укида или преи- 
начује првостепену пресуду у непобијаном делу нити да у том 
делу доноси неку другу одлуку у  вези са жалбом — да одређује 
претрес или враћа предмет првостепеном суду (чл. 351 и 349 ст. 4 
ЗКП).

Најзад из одредбе чл. 352 ст. 2 ЗКП да ће се на претресу 
„по предлогу или по службеној дужности прочитата пресуда или 
део пресуде на који се односи жалба” [у којем се делу по служ- 
беној дужности испитује пресуда и евентуално после одржаног 
претреса побијани део по службеној дужности укида или преи- 
начује, што зависи од врсте повреда — чл. 359, 351 и 353 у вези 
са чл. 354, 363 и 365 ЗКП) може се извести закључак да се рас- 
правља и одлучује искључиво о побијаном делу пресуде, у  чијем 
обиму и границама повреда из чл. 354 ЗКП. жалбени суд поступа 
по службеној дужности. Другим речима може се извести закљу- 
чак да непобијани део пресуде (ако није у питању случај из чл. 
358 ЗКП) не може бити предмет одлучивања и да се отуда не 
може по службеној дужности ни мењати.

Принцип је, дакле, да се првостепена кривична пресуда мо- 
же, као што је више пута подвучено, поводом жалбе, a no служ- 
беној дужности, у побијаном делу укинути или преиначити због 
повреда предвиђених у чл. 354 ЗКП. уколико се те повреде од- 
носе на тај побијани део, пошто је непобијани по истеку рока 
од осам дана од дана доставл>ања заинтересованим лицима по- 
стао правоснажан.

Давица С, Китић

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
УДРУЖЕЊА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ

Удружење адвокатских приправника Војводине одржало је 
своју годишњу конференцију у просторијама Адвокатске коморе 3. 
децембра 1961. године. Извештај о раду организације поднела је 
Рапајић-Максимовић Вера адв. приправник из Н. Сада. Извеш-
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тај је приказао рад удружења од оснивања до данас уз констата- 
цију да Удружење адвокатских приправника није могло развити 
неку нарочиту делатност како обзиром на малобројност приправ- 
ника тако и обзиром на природу самог статуса адвокатских при- 
правника. Знатнију активност развили су адвокатски приправ- 
ници у колективима адвоката и адвокатских приправника јер су 
тамо непосредније укључени и повезани.

На основу дискусије по извештају учесници конференције 
су донели одлуку да предложе реорганизацију своје организа- 
ције — обзиром на предстојећу реорганизацију адвокатске — тако 
да се адвокатски приправници организују унутар Коморе a не 
као посебно Удружење што би се могло спровести тако да сви 
адвокатски приправници уписани у једној Комори чине посебан 
одбор Коморе: Одбор адвокатскихприправникаприодговарајућој 
Комори, који би био посебан орган Коморе. Овај орган би имао Из- 
вршни одбор a исто тако решавао нека питања и у пленуму a 
обавезно пленарно бирао представнике адвокатских приправника 
у друге органе Коморе. У локалним адвокатским организацијама 
нема потребе за посебни Одбор адвокатских приправника јер су 
ове организације радног карактера.

Конференција je одлучила да препоручи Адвокатској комо- 
ри да уместо досадашњих семинара за припремање адвокатских 
приправника за испит организује повремена предавања из облас- 
ти испитног материјала које буде Удружење препоручило.

Изабран је нови Управни одбор организације у саставу: Ра- 
лајић — Максимовић Вера, Шуваковић — Томин Иванка, Ота- 
шевић Јован и Бранко Царић. Организацију ће у управном од- 
бору Коморе представљати Јован Оташевић, a у Савету Бранко 
Царић.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Дукати су племенити металл чији 
је промет под изевсним условима 
забрањен. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
863'1961).

Оптужени су били проглашени кри- 
вим и кажњени због крив. дела из 
чл. 234. ст. 2 КЗ. Уложене жалбе 
су основане, I. ст. пресуда преи- 
начена и оптужени ослобођени крив. 
одговорности, a из разлога;

I. ст. суд је несумњиво утврдио 
да су рптужеш! купили ДЈГкате по 
цени како је то наведено у изре- 
ци пресуде. Такође је I. ст. суд ут- 
врдио да сви оптужени имају од- 
расле кћерке да су дукате купили 
искључиво као украс и да Je у А- 
дашевцима обичај да девојке носе 
ниске дуката као украс, али је 1. 
ст. суд ипак нашао да у радњама

оптужених стоје елементи крив. де- 
ла из чл. 234. КЗ.

Врх. суд АПВ сматра да у рад- 
№И оптужених нема елемената крив. 
д€ла из чл. 234 КЗ, нити којег дру- 
гог кривичног дела.

Пре свега предмегш! дукати Ш1- 
су новац јер се не налазе у нов- 
чаном оптицају и нису признати као 
законско средство плаћања. Дукати 
су племенити метали чији је irpo- 
мет извесним условима забрањен.

У конкр. случају треба имати у 
виду да се не ради о промету пле- 
менитим металима који има у виду 
чл. 234 КЗ. Оптужени су дукате ку- 
повали као украс својим кћерима 
да их ове носе на врату као ниску. 
Дакле, сматрали су дукате на- 
китом, као накит су куповали са 
намером да их њихове кћери носе
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као накит, пошто се такви дукати 
у  селу сматрају као накит и носе 
као накит. Украшаваше златом није 
обичај само на оелу ниго и у гра- 
довима. Ноторно је да се у градо- 
вима у  златарсклм радњама може 
куповати златан накит велике вред- 
ности и да је кзгповина и продаја 
таквог накита слободна. Шта више 
у комисионим радњама се могу кутго- 
вати и дукати, али бушени. Овај 
суд сматра да није битно да ли се 
злато купује у облику прстења, та- 
бакера или другом облику или се 
купује у облику дуката, већ да је 
битна намена тога злата тј. да се 
кулује као накит. При таквом ста- 
њу ствари није битно ни то да ли 
су дукати купљени бушени или ће 
их бЈшшти тек онај ко их купи.

Са наведених разлога Врх. суд 
сматра да куповаше накита од зла- 
та није обухваћено одредбом чл. 234. 
КЗ као кривично дело.

Ако срески суд уступи кривичин 
предмет окружном јаввом тужи- 
лаштву ово је овлашћено да про- 
веде извиђаје. — Окружни суд по- 
ступа по оптужници a не оптужном 
предлогу. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
790/1961.).

Побијаиим решењем веће Окруж- 
ног суда обуставило је извиђај про- 
тив окривљеног на основу чл. 146. 
ст. 1. тач. 3 ЗКП јер је нашло да 
нема доказа да је окривл>ени учк- 
нио кривично дело.

Против решења изјавио је жалбу 
оштећени, која је као неоснована, 
одбијена a из разлога:

У овом предмету Среско јавно 
тужилаштво је поднело оптужни 
предлог Среско-м суду против окрив- 
љеног због крив. дела из чл. 271. 
КЗ. Пошто је у току поступка ут- 
врђено да би се могло радити и о 
тешкој телесној повреди, дакле, о 
делу из чл. 273. ст. 1 КЗ за које је 
надлежан Окружни суд, Срески суд 
је ггредмет уступио Окружном јав- 
ном тужилаштву које је извиђај 
обуставило. Погрешно сматра ош- 
тећени као тужилац да Јавно ту- 
жилаштво није могло обуставити 
извиђај већ да је морало одустати 
од оптужног предлога. Чим је Срески 
суд уступио предмет Јавном тужи- 
лаштву ово, је било овлашћено да 
проведе извиђаје које сматра по-

требним да, према томе, предмет 
враћен у стадиј извиђаја и Јавно 
тужилаштво га je могло обуставити. 
Исто тако неосновано сматра оште- 
ћени тужилац да је жегова оптуж- 
ница морала бити уручена окрив- 
љеном. Оштећени је ставио предлог 
истражном судији за преузимаше 
гоњења и предложио да се одреди 
главни претруес на основу оптужног 
предлога који је поднесен Среском 
суду. Пре свега, окружни суд по- 
ступа по оптужници a не по оптуж- 
ном предлогу и поднесак оштеће- 
ног као тужиоца истражни судија 
је правилно сматрао предлогом за 
провођење извиђаја. Овлашћен је 
био да се не сложи са предлогом 
оштећеног као тужиоца (чл. 148. ст. 
3 ЗКП) и да затражи одлуку већа.

Надлежна војна команда није uo- 
силац стамбеног права, већ Je да- 
валац стана ва коришћење па као 
таква не може бити странка у спору 
ради отказа стана по чл. 145 ст. 1 
Закова о ста»1бевим одвосима. .— 
Надлежва војва комавда има ис- 
кључиво право давања става који 
користе војва лица.— (Врх суд АПВ 
бр. Рев. 647/1961).

I. ст. суд је одбио тужбен!! зах- 
тев да се туженом откаже уговор о 
коришћењу стана. Ову је пресуду 
II. ст. суд потврдио. Уложена реви- 
зија ј€ одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је одбио тужбени зах- 
тев да се туженом откаже стан по 
чл. 145. ст. 1 Закона о стамбеним од- 
носима, јер је утврдио да је туже- 
ни војно лице и да спорним станом 
у смислу Уредбе о искључивом пра- 
ву давања на коришћење станова 
у којима станују радници и служ- 
беници одређених државних органа 
и установа располаже надлежна 
војна команда, па је отуда извео 
закључак да је тужбу требало упе- 
рити како пре.ма туженоме тако и 
према надлежној војној команди. 
Пошто то није учинио, с.матра да 
туж еш !. није пасивно легитишисан. 
Ову пресуду потврдио II. ст. суд.

По -мишљењу Врх. суда А П Втуж- 
бу треба одбити, али не из разлога 
наведених у нижим пресудама, већ 
из разлога: надлежна војна коман- 
да није носилац стамбеног права. 
Она је давалац стана на коришћење 
у смислу rope поменуте Уредбе, она
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не може бити странка у спору који 
је покрензт против туженога роди 
отказа стана по чл. 145. ст. 1 Закона 
о стамб. односима, јер је такав спор 
може покренЈгги само против носи- 
оца станарског права, a не и против 
даваоца стана на коришћење спор- 
ног стана јер стан користи војио 
лице  ̂ тужилац би могао добити овај 
стан,' али само заменом стана са 
надлежном војном командом.

Ако два лица различитог пола 
живе дуже време у ванбрачвој за- 
једници, па после склопе брак и у  
браку проведу још виз годагаа онда 
је правично и оправдано да се це- 
дој заједвички стеченој имовини 
призва караклер и правви значај 
заједничке имовине у  смислу Зако- 
на о имовинским односима брачвих 
другова. (Врх. суд AIIB бр. Гж. 
664/1961).

I ст. пресудом је уважен тужбени 
захтев па је утврђево да имовина 
стечена представља заједничку и- 
мовиву. Тужени је уложио жалбу, 
која је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

Склапаше и одржавање ваибрач- 
не заједнице није у складу са про- 
писима ОЗБ, па у  складу са овим 
начелом имовинско правни односи 
ванбрачних другова не могу имати 
исти правни значај као код брач- 
них другова, јер би то противречи- 
ло принципу заштите брака. Но, 
ванбрачна заједница ипак у суш- 
тини представл>а зеједницу живота 
и рада у којој ванбрачни другови 
раде у заједничку корист, па би не- 
признавање било каквих права у  
њиховим међусобним имовинским 
односима представљало имовинско 
искоришћаван>е једног од стране 
друтог. Због тога се ванбрачним дру- 
говима из њихових имовинско прав- 
них односа признају извесна обли- 
гациона права, са таквим граница- 
ма и обимом, та тиме не дође до 
погодовања, настајања и одржава- 
ња конкубината на штету saKOHtire 
брачне заједнице a да се  истовре- 
мено сузбије међусобно имовинско 
искоришћавање ванбрачних друто- 
ва, не дирајући при томе у њихова 
права на заштиту својинских и дру- 
гих стварних права која им припа- 
дају као и свим другим грађанима.

Странке су прво 10 година живе- 
ле у ванбрачном односу, a касније

су склоииле брак и у шему даЈве 
живеле око 30 година. У овим и о- 
ваквим условима неправично би би- 
ло њихове имовинско-правне одно- 
се из вруемена трајања шихове ван- 
брачне заједнице посматрати изо- 
ловано и  просуђивати по прјинци- 
пима који се односе на ванбрачне 
заједнице a независно од чињенице 
да су у  брачној заједници живели 
дал>их око 30 година, већ је у  кон- 
кретном случају правично и оправ- 
дано цело трајање њихове заједни- 
це брачне и ванбрачне у  трајању од 
укупно 40 год. просуђивани у  целини 
и ономе што су они за све то време 
стекли заједничким радом признати 
правни значај заједничке имовине 
по Закону о  имовинским односима 
брачних другова.

Право радника на отпремнину ус- 
ловл>ено је само радним стажом a 
не к засниваввеа! новог радног од- 
нора.— Отпремнина се исплаћује у  
целости истеком отказног рока од- 
носво даном разрешења од дужно- 
сти и ве може се исплаћивати у ме- 
сечним износима. (Врх. суд АПВ бр. 
Пев. 425/1961).

I. ст. пресудом делимично је ува- 
жен тужбени захтев. II. пресудом 
одбијена je жалба. Уложена реви- 
зија је основана, II. ст. пресуда пре- 
иначена и досуђени изнвс повишен, 
a из разлога:

Нижи судови су утврдили да ту- 
жилац има 35 година радног стажа, 
те да му у  смислу чл. 332 Зак. о 
радним односима припада право на 
отпремнину у  четворомесечном из- 
носу. Међутим, тужилац је разрв- 
шен дужности 1. окт. 1960, a нов 
радни однос засновао 15. дец. 1960. 
па су нижи судови стали на стано- 
виште да тужиоцу припада отпрем- 
нина за 2 и то месеца тј. од дана 
разрешења од дужности до дана 
засниваша новог радног односа.

Ово правно схватање нижестепе- 
них судова је погрешно. Право рад- 
ника на отпремницу условл>ено је 
само радним стажом, a не и засни- 
вањем новог радног односа. Огпрем- 
нина у висини четворомесечног из- 
носа исплаћује се у целости и ис- 
теком отказног рока односно даном 
разрешеша од дужности, те се стога 
не може исплаћивати у месечшш 
износима. Моменат поновног запос-
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лења није од утицаЈа на остварива- 
ње права на отпремнину. To значи 
да ако се радник запосли непосред- 
но по престанку радног односа за- 
држава право на отпремнину која 
му по одредбама чл. 332 Зак. о рад- 
ним однооима пргаада.

Ш1це које није утврдао I. ст. суд, 
a TO је било од утицаја на доноше- 
ње законите одлуке. Стога je на 
основу одредбе чл. 375 ЗПП вал>ало 
обе Ш1ж е пресуде укинути и пред- 
мет вратити I. ст. суду на поновно 
суђење.

Постоји битна повреда одредаба 
парничног поступка када II. ст. суд 
без одржавања расправе утврди чи- 
њенице које није утврдио I. ст. суд, 
a TO je било од утицаја на довоше- 
ње законите одлуке. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 490/1961).

I. ст. суд је делимично уважио 
тужбени захтев, a II. ст. суд је 
делимично уважио жалбу тужите- 
ља и  I. ст. пресуду укинуо у оном 
делу у коме је вишак тужбеног зах- 
тева био одбијен. Тужени је уло- 
жио ревизију, која је основана, па 
су ниже пресуде укинуте, a из раз- 
лога:

I. ст. пресуда је донесена уз бит- 
ну повреду одредаба ЗПП из чл. 
343. сл. 2. т. 11. пошто има таквих 
недостатака услед којих се не мо- 
же испитати, јер није утврдила од- 
лучне чињенице у  вези постојања и 
фактичне могуђности рада комиси- 
је за заснивање и отказивање рад- 
них односа. II. ст. суд је тако^  
починио битну повреду одредаба 
31111 из чл. 343. ст. 1, јер је без 
одржаваша расправе утврдио чиње-

Чињеншда да носзшац станарског 
права нема решен>е којим се одобра- 
ча коришћен>е појединих простори- 
ја у стану за вршење пословне де- 
латвости вије разлог за отказ уго- 
вора о корив1ћењу стана у  смислу 
чл. 136. ст. 1 тач. 1 Закова о став- 
бевим одвосима. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 688/1961).

Нижим одлукама усвојен је туж- 
беки захтев којим је туженом дат 
отказ на стан који користи јер да 
тужени стан употребљава против- 
но намени. Уложена ревизија је ос- 
нована, ниже одлуке укинуте, a из 
разлога;

Оба нижа суда су погрешном при- 
меном материјалног права усвојила 
отказ на основу чл. 136. ст. 1. у Be
an чл. 40. Закона о станбеним од- 
носима. Из чињенице да тужени не- 
ма решен>е у  смислу чл. 40. Зак. 
о станб. односима којим се одобрава 
вршење пословне делатности у спор- 
ном делу стана, не може се још из- 
вести закључак да постоји у кон- 
кретном случају разлог за отказ по 
чл. 136. ст. 1. тач. 1 истог Закона.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња адвокатима да је 1. јануара 1962. доспела 
обавеза уплате I. рате чланарине за 1962. годину која до решења 
скупштине, износи 2.500.— динара, па се згмољавају адвокати да 
I. рату чланарине уплате.

Уједно се позивају адвокати да изврше пријаву последњег 
тромесечја у 1961. години постигнутог бруто промета и уплате 
од истог, без икаквих одбитака, 1®/о. — Адвокати који нису удо- 
вољили обавези исплате, ранијих тромесечја, имају да уплате 
све заостатке на име 1®/о доприноса.

Уплате се врше на тек. рач. Адвокатска комора у АПВ код 
Народне банке 151-13-5-3347.

Књиговодство АК у АПВ
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Б Y Џ E Т
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ А. П. ВОЈВОДИНЕ ЗА 1962 ГОД,

Број
П Р И X 0 д  и УсвоЈена процена

Парт. Поз. nasKLp'ija ј партија

I. РЕДОВНИ ПРИХОДИ;
!

1 Чланарина (370 адв. х 12.000) 4,440 000

2 1*/о ком. допринос од бруто промета
адв. канц. 2,255.000

3 Уписница адвок. и прес. адв. канц. 100.000

4 Уписшша адв. припр. и промена
праксе 15.000 ,

СВЕГА ПАРТША: I 6.810.000

И. ВАНРЕДНИ ПРИХОДК:
1

1 Новчане казне 100.000

2 Огласи 15.000

3 Камате 3.000 1

1 ■

4 , Адвокати повраћај позајмице 100 000

б Станар®£на 23.000 1
I

6

1

Разна примања 160.000 ^

СВЕГА ПАРТИЈА: II 401.000

У К У П Н О : ! 7,211000
i

Решењем Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, a на основу 
чл. 31 тач. 8 Статута Адвокатске коморе у АПВ, на седници која је одр- 
жана 1. децембра 1961. године, усвојен је овај предлог буџета с тим да се 
ynyhyje наредној редовној Годишшој скуиштини Адвокатске коморе у 
АПВ-у на усвојење, a до решеша Скупштине Комора he се буџетирати са 
дванаестинама.

Секретар;
Н енад Јовановић, с. р .
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Број Р A С X О Д И Усвојена процена Ј

Парт. 1 Поз. Позиција 1 Партија
1

РЕДОВНИ ЛИЧНИ ИЗДАЦИ:
1 Плате сталних службеника 952.000
2 Хонорари: кн>иговође и функц.

Коморе 580.000
3 Прековремени рад 72.000
4 Новогодишње награде службеника 93 000
5 Допринос буџету из личног доходка 406.00
6 Допринос за соц. осот. из личног

доходка ' .562.000
7 Допринос за стамбену изградњу 105.000
8 Допунски допр. буџету из лич.

доходка 40.600
9 Допунски допр. за соц. осиг. из

i личног доходка 56.400
10 Накнада саобр. предуз. за повл. у

1 вожши 25.000 ;
СВЕГА ПАРТИЈА I 1 2.892.000

" ! , РЕДОВНИ ЛИЧНИ ИЗДАЦИ:
' 1 Kyh. савету за управ. ii одржавање •

зграда 36.000
i 2 Огрев, осветлење и вода 102.000

3 Поштарина, телефон и трош. новч.
и пл_ пром. 276.000 :

4 Канцелар. матер. и одрж. чистоће 90 000
5 Службени листови тл часоп. 35.000
6 Осигурање инвентара и зграде 10.000
7 Чланарина Савезу адв. ком. Југо-

славије 1,110.000
' ^ Сз^вениција „Гласнику” АК у АПВ l.OOO.COO

9 Пзтни р.-ни чланова Савета, УО
и дисц. суда за р>едовне седнице 446.000

10 Путни р-ни чл. УО за путовања
ван Н. Сада 150.000

11 Путни рачуни чл. УО за обилазак
> РО адв. 50.000

СВБГА ПАРТИЈА4 II : 3,305.000
III. НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ;

1 Трошкови одрж. годиш. скупштине
АК у  АПВ 120.000

2 Курсеви адв. приправника 50.000
3 Стипендије (2 студ. права) 146.000
4 Помоћ удовама бив. адвохата 160.000
5 Набавке кшига за библиотеку 50.000
6 Оправка инвентара 20.000
7 Оправке посл. просторија 20.000
8 Трошкови организ. адв. приправ. 30.000
9 Позајмица младим адвокатима 100.000

10 За недовол»но предвиђене издатке 200.000
11 За непредвиђене издатке 118.000

СВЕГА ПАРТИЈА: III 1,014.000
У  К У  П Н О : 7,211.000

Саставили; 
Хон. кн>иг. 

Бошко Боројевић, с. р.
Благајник: 

Золтан Тантл, с. Р-

П р е д  с е д  н и  к 
Управног одбора: 

Милорад Ботић, с. р
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П Р Е Д Л О Г  Б У Џ Е Т А
„ГЛАСНИКА” Л двокатске коморе у АПВ з а  1962 год.

Приман>а:

1) П1>етплатници . .
2) Радни одбори . .
3) Су .̂ Адв. коморе

600.000.
540.000.

1,0 0 0 .000.
Свега:

Хон. књиговођа; 
Бошко Богојевић, с. р.

2,140.000.

Издаван>а:

1) Штампа и хартија . 1,100.000.
2) (Награда сарад. 230.000.
3) Уређ|р«вач. трошк. . 700.000.
4) Трошк. екеспед. . . 40.000.
5) Разни трошкови . . 70.000.

Свега: 2,140.000.

Уредник:
Коста ХаџиЈ. с. р.

Овај предлог буџета усвојио је, на основу чл. 31 тач. 11 Статута АК 
у АПВ, Управни одбор АК у АГЕВ на својој седниди која је одржана 1. де- 
цембра 1961. године.

Секретар,
Ненад Јовановић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗ САВЕТА АДВОКАЈСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Савет Адв. коморе у АПВ одржао је 5. децембра 1961. сед- 
ницу, па је донео решења:

1. У вези извештаја Комисије о реорг. адвокатуре одлучено 
је да Комисија настави са радом.

2. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
Савет Адв. коморе у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА

Пошто су се оба органа који одлучују о утшсу и именик ад- 
воката, Управни одбор и Савет, сагласили да шстоје услови за 
упис у именик адвоката, то се на основу прогшса чл. 93 т. 4. 87. 
т. 3. 13, т. 1— 7 и 23 Закона о адвокатури и чл. 6. т. 1 и 2, те чл. 7 
Статута АК у АПВ зшисује се у  именик адвоката АК у АПВ 
ВИЦАИ АЛОЈЗИЈЕ, са седиштем адв. канцел. у Суботици, a са 
даном б. децембра 1961. године.

Адвокатска комора у АПВ 

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

НАРОДНА БАНКА ЈЕ ПРОМЕНУЛА ТЕКУЋИ 
РАЧУН АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ ТЕ ЈЕ 
НОВИ ТЕКУЋИ РАЧУН 151— 13—5—3347, НА 
КОЈИ ТРЕБА СЛАТИ СВЕ УПЛАТЕ ЗА КОМО- 
РУ И „ГЛАСНИК”.

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач к власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јо»ина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник; Ботић 
Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 /  Текући рачун код Народне. 

банке 151-13-3-2993 / Штампа „Будућност", погон књига и брошура

32


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А.П. ВОЈВОДИНИ

	Г Л A C Н И К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А. П. ВОЈВОДИ Н И

	ОШТЕЋЕЊЕ ПРЕКО ПОЛОВИНЕ

	Исплата накнаде плодоуживаоцу

	ГРАНИЦЕ ИСПИТИВАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

	ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА

	УДРУЖЕЊА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ

	ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

	Књиговодство АК у АПВ

	Б Y Џ E Т

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ А. П. ВОЈВОДИНЕ ЗА 1962 ГОД,




