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НЕКА ПИТАЊА КРИВИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ 
БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Велики број возила и знатна фреквенција саобраћаја на на- 
тпим јавним путевима захтевала је и адекватно регулисаше низа 
питања, ради уређења и обезбеђења несметаног одвијања цело- 
купног путног саобраћаја.

Низом прописа регулисано је кретање моторних, и других, 
возила — као и обавезе пешака — на јавним путевима, и то тако 
да би се — с једне стране — обезбедила максимална безбедност 
свих учесника у јавном саобраћају, a да се — с друге стране — 
не омета нормалан ток и одвијање саобраћаја, у складу са са- 
временим потребама што бржег кретања и транспорта. Но, кад 
се радило о безбедности учесника у јавном .саобраћају, онда је 
она увек имала предност над другим елементима савременог са- 
обраћаја (Брзина, удобност и сл.).

Као основни пропиС; у вези са путним саобраћајем, је Уред- 
ба о саобраћају на јавним путевима (Сл. лист ФНРЈ бр. 51/50, 
56/51 и 52 5̂7), затим Наредба о укрштању возила на јавним пу- 
тевима са моторним возилима која се крећу под пратњом (Сл. 
лист ФНРЈ бр. 28/53), Наредба о мерама безбедности саобраћаја 
на ауто-путу Загреб — Љз'^бљана и на савременом путу Београд 
—  Загреб (Сл. лист ФНРЈ бр. 5/59), Наредба о мерама безбедно- 
сти саобраћаја на ауто-путу Параћин — Ниш (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 3/60), Наредба о означавању возила заустављених на јавном 
путу (Сл. лист ФНРЈ бр. 31/62) и други. Свим овим прописима 
се, на одређен начин, регулише саобраћај на јавним путевима 
утврђивањем обавезног понашања свих учесника у јавном сао- 
броћоју. Сем тога, тим прописима предвиђене су и казне за пре- 
кршиоце појединих одредби о регулисању саобраћаја, који угро- 
жавају — на било који начин — безбедност јавног саобраћаја.

Међутим, санкције предвиђене наведеним прописима при- 
мешују се само у  случајевима када је безбедност саобраћаја у- 
грожена у мањој мери, односно када је опасност од угрожавања 
била само апстрактна, то јест када је само постојала могућност 
наступања неке последице, али та могућност није била блиска и



непосредна, и није било конкретне опасности за било ког уче- 
сника у саобраћају или имовину — на пример за друга возила у  
јавном саобраћају. Ако је пак, у питашу непосредна, блиска ir 
конкретна опасност изазвана неправилном или непрописном вож- 
HbOM, било ког возгша, онда прекршај правила понашавва на јав- 
ном путу прераста у кривично дело, које може — према својим 
последицама бити теже или лакше. У Кривичном законику пред- 
виђено је свега једно кривично дело које се односи на угрожа- 
вање безбедности јавног саобраћаја од стране учесника у сао- 
браћају, и то кривично дело: „Угрожавања јавног саобраћаја” — 
чл. 271. Сем тога, ради заштите повређених учесника у јавном 
саобраћају предвиђено је посебно кривично дело — „Непружа- 
ње помоћи лицу повређеном у саобраћајној несрећи” — чл. 271-а 
КЗ.

За практичну примену прописа о прекршајима и прописа 
Кривичног законика од интереса је питање разграничења пре- 
кршаја од кривичног дела из чл. 271 КЗ, питање разграничења 
умгапљаја и нехата код кривичног дела из чл. 271 КЗ и литање 
односа кривичног дела из чл. 271-а КЗ према кривичним делима 
из чл. 145 (Излагање опасности) и чл. 147 (Непружање помоћи) 
Кривичног законика. Укратко ћемо изнети нека становишта по- 
овим питањима, ма да има и других питања — из ове области: 
— која несумњиво заслужују пажњу.

Непридржавања или кршење било које одредбе која регули' 
ше јавни саобраћај на путевима, представља само по себи каж- 
њив прекршај, без обзира о каквом се прекршају ради. На при- 
мер, сваки возач моторног возила мора имати знак за заустав- 
љање, и ако органи саобраћајне милиције утврде да возач мо- 
торног возила нема тај знак у возилу, казниће га ради прекршаја, 
без обзира што тај знак у конкретној ситуацији није требао да 
буде употребл>ен — јер се возило није заустављало; или, сама 
прекорачење дозвољене брзине — на одређеном делу јавног пу- 
та — представља прекршај, иако на путу није било ни једног 
возила нити било какве препреке нити је ситуација захтевала 
заустављање возила, и сл. To значи да само непридржавање, или 
кршење, прописа — и одређеног понашања — представља мо- 
гућност наступања одређеног угрожавања јавног саобраћаја. У  
првом случају, ако на возилу настане квар и мора се зауставити, 
возач није у могућности да обележи заустављено возило на путу, 
па тиме представља опасност за друга возила која долазе из ис- 
тог правца, или, у другом случају, ако настули нека непредви- 
ђена околност — на друм искочи дивљач или сл. — возач није у 
могућности да заустави возило благовремено, па тиме доводи у 
опасност безбедност саобраћаја. Но, у свим тим случајевима ра- 
ди се само о апстрактној опасности, јер није наступила блиска, 
непосредна, конкретна опасност за живот људи или имовину ве- 
ћег обима. Због тога се ради само о прекршају одговарајућег по-



нашања из области јавног саобраћаја, али нема основног елемен- 
та кривичног дела: непосредне, блиске, конкретне опасности за 
добра обухваћена кривично-правном заштитом.

Тек ако услед прекршаја одређеног начина вожње наступи 
непосредна, блиска и конкретна опасност за живот људи или 
имовину већег обима, може се говорити о кривичном делу угро- 
жавања јавног саобраћаја из чл. 271 Кривичног законика. Овде 
треба напоменути да је ово основни елеменат за разграничавање 
прекршаја од кривичног дела, и да може бити и прелазних слу- 
чајева — на пример примена чл. 4 ст. II КЗ, a посебно је питање 
узрочне везе између неправилне или непрописне вожње и на- 
ступеле последице — али то питање не улази у оквир овог раз- 
матрања.

II

Питање умишљаја код кривичних дела угрожавања јавног 
сасбраћаја је једно од најважнијих, и највише дискутованих, пи- 
тања, које се поставља како због правилне правне оцене кривич- 
ног дела, тако и због одлуке о казни — да ли је у питању кри- 
вично дело из чл. 271 ст. I или из ст. III свакако није ирелевант- 
но, a нарочито ако се ради и о тежој последици па да ли се ради 
о примени чл. 273 ст. I и II или пак из ст. III и IV КЗ.

Одмах треба нагласити да се кривично дело угрожавања јав- 
ног саобраћаја из чл. 271 ст. I КЗ не може, од стране возача, из- 
вршити са директним умишљајем, већ се може само говорити о 
евентуалном умишљају. Ово стога што би се у случају директног 
умишљаја могло говорити само о неком другом кривичном делу. 
Угрожавање јавног саобраћаја односи се увек на индивидуално 
неодређен круг лица, или предмета који могу бити оштећени. 
Ако, се међутим ради о томе да је возач са умишљајем, намерно, 
хтео неко одређено лице да повреди — или усмрти — односно 
да уништи или повреди одређено добро, онда возило објективно 
престаје да буде објекат јавног саобраћаја, и постаје средство, 
оруђе, за извршење неког другог кривичног дела. На пример: 
ако возач камиона из освете према одређеном лицу, са којим је 
у свађи, налети на путничко возило тога лица, у намери да га 
уништи, и уништи га, тада неће стајати кривично дело угрожа- 
вања јавног саобраћаја из чл. 271 ст. I КЗ, већ кривично дело 
оштећења туђе ствари — чл. 257 КЗ — и евенутално у стицају 
са кривичним делом убиства у покушају — чл. 135 ст. I у вези 
чл. 16 ст. I КЗ или тешке телесне повреде — чл. 141 ст. I КЗ — 
ако се власник (или неко друго лице) налазило у возилу.

У једном конкретном случају опт. В. К. из Л. оптужен је 
што је шпедитерским колима нагло скренуо на леви тротоар, на 
коме се у том тренутку налазила ошт. С. К. са малим дететом 
— са чијом је породицом оптужени био у тешкој завади — у 
намери да прегази оштећену и њено дете. Дело је правно оцење- 
но као угрожавање јавног саобраћаја из чл. 271 ст. I КЗ. Окруж- 
ни суд је оптуженог ослободио од оптужбе за кривично дело



угрожавања јавног саобраћаја, нашавши да је оптужени имао на- 
меру да угрози само оштећену, и њено дете, a не и друге учес- 
нике у јавном саобраћају, и да у таквој радњи оптуженом може 
стајати неко друго кривично дело, a не оно за које је оптужен.

Разграничење питања умишљаја (евентуалног) и нехата је 
једно суптилно чињенично питање, за које се не могу поставити 
одређена, објективна мерила, јер сваки случај представл>а по- 
себну специфичност, која се мора свестрано оцењивати. Но, ипак 
се може дати једно оријентационо, наравно генерално општено, 
правило које може представљати само помоћно мерило за оцену 
појединачних случајева. Треба наиме посебно ценити степен и 
интензитет воље извршиоца у односу на кршење одређених про- 
писа или правила, која регулишу безбедност јавног саобраћаја, 
a која воља указује на безобзирност према безбедности осталих 
учесника у јавном саобраћају или имовине која може бити угро- 
жена. Ако на пример возач у пијаном стању, и поред опомене, 
настави са вожњом и угрози јавни саобраћај, онда је очигледно 
да се може говорити о евентуалном умишљају, јер такав однос 
возача према безбедности саобраћаја оправдано упућује на зак- 
ључак да је извршилац пристао на наступање забрањене по- 
следице.

ГГитање разграничења умишљаја и нехата код ових кривич- 
них дела је знатно комплексније, али је овде на њега само указа- 
но, јер обим не дозвољава детаљније разматрање на овом месту.

III

Питање односа кривичног дела непружања помоћи лицу по- 
вређеном у саобраћајној несрећи — чл. 271-а КЗ према кривич 
ним делима излагања опасности —  чл. 145 КЗ и непружања 
помоћи — чл. 147 КЗ интересантно је због тога што су неки еле- 
менти тих кривичних дела заједнички и веома слични. Ово се 
нарочито односи на кривична дела из чл. 271-а и 145 КЗ.

Заједнички елеменат ксд свих ових дела је чињеница да 
није пружена помоћ лицу коме је потребна помоћ другог лица. 
Но, ипак остали елементи битно диференцирају свако од тих 
кривичних дела. Кривично дело непружања помоћи — чл. 147 
КЗ — може се одмах издвојити, јер за постојање тог кривичног 
дела није потребно никакво деловање извршиоца које би дове- 
ло повређено лице у ситуацију да тражи, или треба, помоћи. Ту 
је у  ствари фиксирана хумана обавеза сваког грађанина да пру- 
жи помоћ ономе који се налази у непосредној опасности, пого- 
тову ако за онога који треба да пружи помоћ не постоји нека 
опасност. Код овог кривР1чног дела се, сем тога, тражи да постоји 
непосредна опасност за живот, која је настала из било каквих 
узрока. Ако лице које је требало помоћ, погине или умре, због 
тога што му није пружена помоћ, за онога који није пружио по- 
моћ не наступају никакве теже кривично-правне последице.

Међутим, заједнички елеменат кривичних дела из чл. 271-а 
и 145 КЗ је и тај да је помоћ потребна услед радње — која је



претходила — извршиоца тог кривичног дела. Наступање теже 
последице услед непружања помоћи инкриминисано је код оба 
кривична дела. За тежу последицу чак је предвиђена тежа каз- 
на у чл. 145 ст. II КЗ — строги затвор до осам година —  према 
чл. 271-а ст. II КЗ, где је предвиђена минимална казна затвора 
у трајању од три месеца a максимална казна строгог затвора до 
пет година.

Међутим један битан елеменат оштро одваја кривично дело 
из чл. 271-а КЗ од кривичног дела из чл. 145 КЗ. Ради се наиме, 
о основи одговорности извршиоца. Код кривичног дела из чл. 
271-а КЗ за одговорност — уз остале услове — тражи се само да 
је у питању лице које је повређено возилом извршиоца, тј. лица 
које није пружило помоћ. При томе се не тражи да је повређено 
лице претрпело тешке телесне повреде или да је у питању опа- 
сност по живот, већ је довољно да је у  питању ма каква повре- 
да, може да буде и најлакша телесна повреда, која обично остаје 
и без икаквих последица. Доволзна је чињеница да постоји по- 
вреда. Код кривичног дела из чл. 145 КЗ, као основ одговорно- 
сти — уз остале услове — битно је да се ради о стању опасном по 
живот које је проузроковано радњом извршиоца. Према томе не 
може се радити о било каквој повреди, на пример лакој или слич- 
ној, већ само о стању опасном по живот. Према томе у чл. 271-а 
КЗ предвиђена је шира одговорност извршиоца, што значи да је 
тај пропис строжији.

Но, ипак и учесник у јавном саобраћају може одговарати за 
кривично дело из чл. 147 КЗ, a то ће бити у случају ако са сво- 
јим возилом нађе на јавном путу лице које се налази у непо- 
средној опасности по живот, a у коју је опасност доведено од 
стране другог учесника у јавном саобраћају, који је побегао — 
и извршио кривично дело из чл. 271-а КЗ, па му не пружи по- 
моћ. Учесник у јавном саобраћају практично не може одговарати 
за кривично дело излагања опасности из чл. 145 КЗ, јер се на 
учеснике могу односити, и примењивати само одредбе чл. 271-а 
или 147 КЗ. што зависи од конкретног случаја.

Др. Бранко Петрић

ПОСТОЈИ ЛИ ПО НАШЕМ ПОРОДИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ 
ИНСТИТУТ НЕДОСТОЈНОСТИ ЗА ПРИМАЊЕ ИЗДРЖАВАЊА?

У споровима који се воде пред нашим судовима поставља 
се питање постојања rope наведеног института, како код спорова 
у којима родитељ тражи издржавање од своје деце, тако и код 
спорова у којима малодобно дете захтева од свога родител>а, код 
кога се налази на чувању и васпитању, плаћање доприноса за 
издржавање.



Међутим, у првонаведеним споровима прихваћено је стано- 
виште једног окружног као друтостепеног суда које је потврдио 
Врховни суд АПВ-е, као ревизиони суд, да овај институт не по- 
стоји.

Тако је у једном случају тужилац К. Ж. из Н. С., и отац 
тужених поднео среском суду тужбу прртив своје пунолетне 
деце; К. Ђ., професора из Н. С., К. М., професорке из Т., К. И., 
фризера из Н. С., Б. рођ. К. Ж., домаћице из Ч. и К. Р., земљо- 
радника из Ч, захтевајући, да их суд осуди на давање родитељ- 
ског издржавања, па је првостепени суд по спроведеном поступ- 
ку пресудом усвојио тужбени захтев, обавезавши I и II тужене 
на плаћање издржавања тужиоца по 1.500.— дин. месечно, III 
туженог на 1.000.— дин. месечно, a IV и V тужене по 500.— ди- 
нара месечно, као и на снашање парничних трошкова.

Против ове пресуде тужени су поднели жалбу истичући из- 
међу осталог, да се првостпени суд при доношењу нападнуте 
пресуде, држао само прописа чл. 32 ст. 1 Основног закона о од- 
носима родитеља и деце (у даљњем тексту: ОЗОРД), не обзиру- 
ћи се на ст. 3 истог члана, који нормира, да родитељ који је ли- 
шен родитељског права или осуђен на губитак родитељског пра- 
ва, не ослобођзва се обавезе издржавања малолетне деце. На- 
против, Закон нигде не каже, да су деца дужна издржавати так- 
вог родитеља, који је недостојан у односу на своју децу a који 
никада није водио рачуна о деци док су још била малодобна, a 
сада их као пунолетне вређа, клевета, исмева и сл.

Окружни као другостепени суд је жалбу тужених као нео- 
сновану одбио, потврдивши нападнуту пресуду из следећих раз- 
лога:

Неоснован је навод жалбе тужених, да тужилац као отац 
нема право на издржавање од тужених као своје деце, јер да је 
тобоже недостојан због свог држања према туженима као својој 
деци, док су они били малолетни a и касније.

Правно је правило, да родитељ има право на издржавање од 
своје деце и онда ако је сам проузроковао своју неспособност за 
зараду или безимовно стање, a на најнужније издржавање ро- 
дитељ има право и онда, ако је неморалног владања и ако је 
према деци учинио такво дело услед кога би био недостојан за 
наслеђивање.

За ово последње (недостојност за наслеђивање), тужени ни- 
су пружили доказе, a све да је то и доказано за тужиоца, друго- 
степени суд сматра, да досуђени укупни износ представља ствар- 
но најнужније издржавање, услед чега је одлучио као у  изреци.

Другостепену пресуду по уложеној ревизији тужених, пот- 
врдио је ревизиони суд, a ревизију као неосновану одбио.‘ )

Горње становиште жалбеног и ревизионог суда у складу је 
са правним правилима приватног права, које је важило у Вој- 
водини, a према коме родитељ има право на издржавање и онда, 
ако је сам проузроковао своју неспособност за зараду или без-

0 Првсуда Окружног суда у  Н. Саду бр. Гж.-1178/58 од 28. II. 1959 г.



лмовно стање, као и онда ако ]е детету учинио такво дело, услед 
којег би био недостојан за наслеђивање.®)

Сем тога, према једној децизији касационог суда, родитељ 
има право на најнужније издржавање и онда, ако је неморалног 
владања и ако је према детету учинио такво дело, услед кога би 
био недостојан за наслеђивање.

Уосталом, слично становиште у односу на ово питање зас- 
тупа проф. др Ана Прокоп у њеном уџбенику о односима роди- 
теља и деце, наводећи да код одређивања издржавања није важ- 
но, да ли је лице које тражи издржавање само скривило својо 
стање неопскрбљености, него је важно да ли може само својим 
напооима такво стање уклонити.®)

Напвотив, у споровима у којима малодобно дете тражи од 
свога родитеља (најчешће оца) издржавање, у нашо] јудикатиру 
нема јединсвеног становишта у погледу питања постојања ин- 
ститута недсстојности за примање издржавања.

Неки судови сматрају, да ОЗОРД не познаје институт недо- 
стојности за примање дечијег издржавања од стране њихових 
родитеља. У прилог схватања судова да по поменутом закону не 
ттостоји институт недостојности, навешћу једну одлуку окружног 
суда са подручја АПВ-е;

Окружни као другостепени суд по жалби тужиље студентки- 
ње права, кћери туженог, против првостпене поесуде среског су- 
да, којом ie. одбијен тужбени захтев тужил>е да се тужени оба- 
веже на плаћање повишеног доприноса за њено 1-13државање од 
7.000.— динара месечно уместо раније досуђене своте од 3.000.— 
дин. месечно, на коју je обавезан првобитном пресудом окруж- 
ног суда у бракоразводној парници вођеној између туженог и 
тужил>ине мајке, — уважио жалбу тужиље, укинуо нападнуту 
пресуду и вратио предмет првостпеном суду на поновно расправ- 
љање и доношење нове одлуке са овим разлозима:

Погрешно је становиште првостепеног суда, да је тужиља 
тиме што се неправилно односила према туженом као оцу, не 
поздрављајући га и не посетивши га, када је био болестан мада 
станују у истом стану, a тужени није скривио овакве односе, — 
изгубила право на издржавање од туженог као свога оца, па да 
јој према томе не припада ни ово право од њега.

ОЗОРД не познаје институт недостојности за примање издр- 
жавања тако, да понашање тужиље према туженом као оцу не 
може утицати на туженикову обавезу издржавања своје кћери.

Полазећи од погрешног правног становишта првостепени суд 
није могао утврдити истинито чињенично сташе у правцу, да 
тужиљи уогапте припада право на издржавање од туженог као 
оца, као ни то у коликом јој износу припада обзиром на постав- 
љени тужбени захтев за измену раније одлуке о том доприносу 
издржавања.

-) „Опште приватно право које важм у Војводини”, прикупили и пре- 
вели др Г. Богданфи и Др Н. Николић, Панчево, 1925 г. ов. I, стр. 106.

’ ) Др Ана Прокоп: „Односи родитеља и деце по законодавству ФНРЈ” , 
Загреб, 1954 г. стр. 100.



Услед недостатака чињеничног стања у напред наведеном 
правцу, овај жалбени суд није у могућности да ствар у мериту- 
му реши због чега је нападнуту одлуку укинуо и решио као у 
диспозитиву. ,

Извесни наши судови у погледу схватања егзистенције тога 
института у породичном праву иду тако далеко, да дечије право 
издржавања од њихових родитеља, изједначују са правом деце 
на примање дечијег додатка од друштвене заједнице у смислу 
Уредбе о додатку на децу, па следствено томе сматрају, да су ро- 
дитељи дужни својој малодобној деци и оној на школовању у  
средњим, стручним школама као и на факултетима и вишим 
школама, односно академијама до законом одређених година ста- 
рости, давати издржавање без икаквих услова.

Коначно, неки судови на подручју АПВ-е заузели су у од- 
носу на постојање института недостојности деце за примање из- 
државања од њихових родитеља, становиште да у нашем поро- 
дичном праву постоји овај институт под одређеним условима с 
тим, да је суд у сваком конкретном случају дужан брижљива 
испитати, да ли издржавано лице (дете) према оном лицу које га 
издржава или од кога тражи издржавање, пружа дужно пошто- 
вање као своме родител.у и да ли га слуша, како то предвиђају 
прописи нашег породичног права.

У доказ оваквог становишта наших судова, цитираћу одлуку 
окружног као жалбеног суда у Н. Саду.

Нападнутом првостпеном пресудом одбијен је тужбени зах- 
тев тужиоца Н. С., службеника из Н. С. против тужене С. С., 
студенткиње из Н. С., према коме би се укинуло право тужене на 
допринос за њено издржавање у износу од 2.300.— дин. месечно 
од тужиоца, досуђено пресудом истог суда бр. Гж-3799/58 и од- 
ложио дозвољено -извршење истог суда бр. И-3321/60 до право- 
снажног окончања конкретне парнице.

Суд је нашао, да пунолетством тужене није престала ту- 
жиочева обавеза за давање доприноса за издржавање именоване 
по ранијој пресуди истог суда, јер је утврђено, да је она редован 
студент медицинског факултета у школској години 1960/61, па 
да је он и надал.е дужан давати јој одређени износ до завршења 
редовног школовања на том факултету, услед чега је одлучио 
као у изреци.

У жалби против ове пресуде тужилац је истакао, да је пр- 
востепени суд повредио материјално право тиме, што је туженоЈ 
признао допринос за издржавање од њега као оца, мада је она 
пунолетна, има средње-школско образовање које јој обезбеђује 
егзистенцију. Родитељи су обавезни да издржавају своју децу до 
пунолетства, a ако су деца на шкбловању, онда изузетно до за- 
вршења школовања. Право на васпитање детета имају оба ро- 
дитеља, a њему је то право штетним и негативним васпитањем 
његове кћери од њене мајке, ускраћено па га кћи не поздравља 
на улици и не говори с њим. У таквој ситуацији није могао утица- 
ти на њено васпитање и школовање, јер уопште није конзултован 
шта ће она учити, као ни да ли ће наставити школовање и на
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ком факултету. He постоји законски пропис по ком грађанин 
ФНРЈ мора стећи факултетско образовање. Ако се ради о издр- 
жавању детета које је на факултету, онда је то ствар споразума 
између оба родитеља и детета, a зависи и од могућности родите- 
л>а. Противно је основним правним принцшгима и моралним схва- 
ташима, да дете ужива од свога родител>а неко право, a да према 
њему испољава непријатељско осећање. Погрешио је I суд, што 
није дозволио доказ чињенице непријатељског става његове кће- 
ри према њему, која неће да промени тај став, услед чега мора 
сносити и конзеквенције истог. У доказ оваквог става тужене 
чрема њему као оцу, предлаже саслушање 3 сведока.

Другостепени суд је по поднетој тужиочевој жалби нашао, 
да је она делимично основана, па је нападнуту пресуду укинуо и 
ттоедмет вратио истом суду на поновно суђење, са следећим 
образложешем:

He стоји тврдња жалбе, да је првостепени суд донесеном пре- 
судом повредио материјално право тиме, што је туженој признао 
допрЈшос за издржавање од тужиоца као opaj мада је она пуно- 
летна и има стечено средње-школско образовање довол>но за 
№ену егзистенцију, обзиром да су родитељи у смислу чл. 6 и 36 
ОЗОРД дужни да се према својим могућностима старају о шко- 
ловању и стоучном образовању своје деце водећи рачуна о њи- 
ховим способностима, склоностима и жељама, што значи да оба- 
везе издржавања детета траје и по пунолетству, ако се оно шко- 
лује и са успехом одговара својим школским обавезама.

Међутим, тражење издржавања од стране издржаваног лица 
садржи у себи и извесне моралне обавезе тражиоца издржавања, 
у  које се имају убројати и дужно поштовање које мора имати 
издржавано лице према оном лицу које га издржава, a нарочито 
то мора чинити дете према свом родитељу.

Тужилац у жалби износи новум, да је тужена, његова кћи 
под штетним утицајем своје мајке заузела непријатељски став 
нрема њему као оцу, с њим уопште не говори, не поздравља га 
на улици и свугде испољава непријатељско осећање према њему, 
у  доказ чега предлаже саслушање сведока.

Уколико би ово било доказано, a при том би било утврђено 
да тужилац својим држањем није дао повода за то, у том случају 
би ово било битно за питање права тражења тужене као кћери 
на издржавање од тужиоца као свога оца.

Ради провере овог битног новума, ваљало је нападнуту пре- 
суду укинути и донети одлуку као у диспозитиву."*)

Изложио сам разна становишта наших судова по питању 
постојања односно непостојања института недостојности за при- 
мање дечијег издржавања од родитеља, па анализујући аргумен- 
тације појединих напред изложених становишта сматрам, да 
потоње становиште окружног као жалбеног суда у Н. Саду нај- 
више одговара прописима нашег породичног законодавства. И- 
стина, да ОЗОРД не помиње случајеве недостојности и сл., због

“) Решење Окружног суда у Н. Саду бр. Гж-897/61 од 30. маја 1961 
године.



којих би неко лице изгубило право да тражи издржавање, како 
то правилно констатује проф. др А. Прокоп у уџбенику породич- 
ног права.®)

Међутим, с друге стране мора се узети, да и по нашем праву 
као и у капиталистичким законима постоји пропис да деца ду- 
гују својим родитељима послушност и поштовање (чл. 371 Code 
civil — a и чл. 275 Швајцарског грађанског законика), јер то про- 
излази из природе односа родитеља и деце. Без ове дужности 
родитељи не би могли вршити дужност. Ову дужност, по мишље- 
њу дра Еиснера, очигледно има у виду чл. 20 ст. 3 Основног за- 
кона о старатељству, у коме се одређује, да је малолетник под 
старатељством дужан односити се према своме стараоцу као пре- 
ма своме родитељу.®)
. Иако је послушност деце, што се нарочито односи на мало- 
летну децу, која се налазе под родитељским старањем, више мо- 
ралне него правне природе, ипак се при- тражењу дечијег издр- 
жавања од свога родитеља, у ове моралне обавезе има убројати 
и дужно поштовање, које свакако мора имати издржавано лице 
према лицу које га издржава, односно од кога тражи издржавање.

Овде би се аналогно могли применити прописи чл. 131 тач. 4 
Закона о наслеђивању, којим је предвиђено, да је недостојан да 
наследи онај који се теже огрешио о обавезу издржавања према 
оставиоцу, према коме је имао законску обавезу издржавања, као 
и онај који му није хтео указати нужну помоћ, која се законска 
обавеза има сматрати, како она конституисана законом (на пр. 
по члану 6 и 32 — 36 ОЗОРД), тако и она која је у границама 
законских могућности заснована уговором о издржавању.

Напротив, сматрам као неосновано и неправилно станови- 
ште оног суда, који је по rope изложеном питању заузео став, да 
ОЗОРД не познаје институт недостојности деце за примање из- 
државања од родител>а и да понашање издржаванога лица — 
детета — према своме родитељу, не може утицати на његову 
(родитељеву) обавезу издржавања свога детета. Држим, да је 
депласирана и она мотивација, коју у прилог свога становишта 
новоде присталице одрицања егзистенције института недостојно- 
сти деце за примање издржавања, да се родитељ који је лишекг 
родитељског права, не ослобађа дужности издржаваша свога де- 
тета (чл. 32 ст. 3 ОЗОРД), па је родитељ у сваком случају ду- 
жан доприносити за издржавање свога малодобног детета. При 
таквој аргументацији поменуто становиште заборавља, да слу- 
чај лишавања родитељског права, наступа услед злоупотребе ро- 
дитељског, права, или грубог занемарења својих дужности (чл. 
15 ОЗОРД), што значи да је то наступило по његовој „кривици” , 
a у третираном случају, губитак права детета на тражење издр- 
жавања од родитеља, имао би да уследи због некоректног држа- 
ња и понашања детета према свом родитељу, од кога тражи 
издржавање.

®) Др Бертолд Еиснер; „Породично право” , Загреб. 1950 г. стр. 151—152.
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Најзад, што се тиче оног усамљеног становишта једног суда, 
које усвајајући непостојање института недостојности деце за при- 
мање издржавања од родитеља, изједначује право деце на тра- 
жење издржавања од својих родитеља са правом деце на при- 
мање дечијег додатка од друштвене заједнице, сматрам, да за ово 
становиште нема никаквог основа ни упоришта, како у позитив- 
ним прописима нашег породичног законодавства, тако ни у прав- 
ним правилима материјалног права уопште.

Никола Константиновић

ПОВРАЋАЈ ПОКЛОНА ИЗМЕЂУ БРАЧНИХ ДРУГОВА 

— неколико маргиналија —
1) Једна од последица развода брака је по чл. 66 Основног 

закона о браку (ОЗОВ) регулисање поклона које су брачни дру- 
гови један другом учинили пре закључења брака и у току брака, 
од којих се обични никад не враћају a остали се враћају уколико 
је поклонопримац искључиво крив за развод брака (развод брака 
може да наступи кривицом једног или оба брачна друга или без 
њихове кривице). Од поклона учињених пре закључења брака 
тј. од предбрачних поклона ОЗОВ сматра брачним поклонима 
само поклоне којима је будући брак био повод и основа.

Брак према чл. 55 ОЗОБ престаје не само разводом брака 
већ и смрћу једног брачног друга и проглашењем једног брачног 
друга умрлим, a право на повраћај поклона прелази на наслед- 
ника (право да тражи и дужност да врати) само ако је умрли 
брачни друг за живота покренуо брачни спор па затим умре или 
буде проглашен умрлим и наследник докаже основаност тужбе 
и кривицу преживелог брачног друга за поремећај брачних од- 
носа (наравно у оквиру чл. 145 Закона о наслеђивању — ако је. 
на пример, поклон отуђен — по коме наследник одговара за оба- 
везе оставиоца до висине вредности наслеђене заоставштине).

Поклон који је свршен и по закону дозвољен може се ван 
ОЗОБ порећи ако поклонодавац доцније толико осиромаши да 
му нужно издржавање буде угрожено или ако поклонопримац 
покаже велику неблагодарност према њему. Послератна судска 
пракса прихватила је тај принцип из параграфа 567 бившег Срп- 
ског грађанског законика али кад су контрахенти поклона брачни 
другови примењује се специјална позитивна одредба чл. 66 ОЗОБ 
a не тај принцип.

2) Брачни другови по чл. 12 ОЗОБ овлашћени су да међу со- 
бом склопе сваки уговор који није противан закону, међутим 
брачни однос је специфичан животни и правни однос у коме бра- 
чни другови, по правилу, никад ништа изричито не уговарају, 
ни генерално на почетку брака ни касније од случаја до случаја.
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y  тој слободи уговарања, a у недостатку апсолутних и импера- 
тивних норми о садржини уговора, закл>учени уговори не морају 
ни да буду адекватни познатим типичним уговорима и зато уго- 
вор о поклону између брачних другова, као најчешћи облик уго- 
вора, није типичан уговор о поклону нити типичан уговор са на- 
кнадом.

Поклони се по чл. 66 ОЗОБ разликују на обичне и остале, 
другим речима на поклоне незнатне и знатне вредности пошто 
други критеријум сем новчаног изражавања вредности не постоји 
с обзиром да је објект тог грађанско-правног односа телесни 
предмет (ствар) или нематеријална вредност улраво све оно што 
се означава имовином a новац је заједничка мера вредности. 
Поред те основне поделе поклона на обичне и остале, законода- 
вац из групе осталих поклона издваја оне поклоне који су у не- 
сразмери са имовинским стањем поклонодавца, иако сви остали 
поклони, у сразмери или у несразмеви са имовинским стањем 
поклонодавца, имају исту правну судбину. те ово и свако друго 
разликовање осталих поклона нема свој raison d’ etre с гледишта 
повраћаја поклона.

Имовинско стање поклонодавца код осталих поклона је из- 
тледа коректив, који не треба занемаоити, у корист невиног брач- 
ног друга за чији пре свега материјални живот, по претпостав- 
ци законодавца, умањење имовине због поклона значи много a 
на другој страни кривица за развод брака поклонопримца у себи 
садржи и неблагодарност која је велика зато што је и поклон 
велики.

Објект поклона може да буде ствар (покретна или непокрет- 
на) или право, који имају имовинску вредност и налазе се у прав- 
ном промету, и зато ако обичан поклон одговара поклону обич- 
не вредности, ни мале ни велике, та вредност треба да се креће 
око средње вредности, на пример, поклоњене ствари коју та ствар 
има у збиру свих ствари в̂ сте намене. To би била објективна вред- 
ност поклоњене ствари коју треба утврђивати и код незамењивих 
ствари јер када је поклон обичан имовинско стање брачних дру- 
това нема никаквих правних последица. Пошто ОЗОБ није одго- 
ворио на питање када ће поклони бити обични a када остали, те 
ће појмове суд у сваком конкретном случају тумачити користећи 
аналогно званична објашњења и ставове о истим или сличним 
терминима у другим позитивним прописима, (на пример у Кри- 
вичном законику).

Према томе, тужбени захтев за повраћај обичних поклона 
биће увек неоснован, и у току трајања брака и после развода 
брака, јер брачни другови никад немају право на повраћај tpix  
поклона. Ако се утврди да се ради о осталим поклонима тужба 
поднета пре покретања брачног спора одбациће се као недозво- 
љена a no тужби поднетој после покретања брачног спора посту- 
пак ће се ггрекинути док се претходно не утврди ко је крив за 
развод брака.

3) Намера законодавца да и на овај начик казни брачног 
друга који је проузроковао разарање брака није подесно решење
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за наш прогресивни брачни режим према коме брак није трго- 
вачки посао. Свакако да, када је већ прихваћен систем кривице 
код развода брака, брачни друг који је искључиво крив за раз- 
вод треба да сноси неке санкције, међутим заснивати враћање 
поклона на кривици не може се разумети ни због међуљудских 
односа који владају у савременој породици ни због њених функ- 
ција.

Брак осигурава супружницима поред осталог да кроз вође- 
ње заједничког домаћинства задовољавају и своје материјалне 
потребе, индивидуалне и заједничке, што претпоставл>а уједи- 
њавање новчаних и других средстава у јединствен породични бу- 
џет, у јединствену економику те породице. На заједничкој имо- 
вини брачни другови су јединствени и нужни супарничари a брач- 
ни друг својим уделом и неподељеној заједничкој имовини не мо- 
же ни располагати нити га може оптеретити (чл. 4 Закона о имо- 
винским односима брачних другова у HP Србији). Редовне при- 
ходе брачни другови троше за издржавање брачне заједнице a 
евентуалан вишак ако не улажу у подизање стандарда чувају 
као готовину (код куће или код банке), те је зато врло тешко и 
самим брачним друговима a суду поготову, установити чија су 
средства употребљена за прибављање једног поклона, чија је 
имовина увећана a чија је умањена, изузев ако то нису средства 
која потичу из посебне имовине брачног друга-поклонодавца чи- 
јем стицању нису допринели ни поклонодавац ни поклонопримац 
(на пример: из имовине унете приликом закључења брака коју 
није требало дати за текуће одржавање заједнице или имовине 
коју је поклонодавац добио у току брака путем наслеђа без вр- 
шења било каквих чинидби према оставиоцу у току брака или из 
поклона који је у току брака примио поклонодавац).

Свака пословна организација дужна је да води књиговодство 
које региструје сваку имовинску промену, међутим баш зато 
што би једно такво мерило било неспојиво са браком и породи- 
цом педантно утврђивање посебне имовине стечене у току брака 
неизводл.иво је како током трајања брака тако и приликом њего- 
вог престанка. Није претерано рећи да би само свакодневни и 
потпуни снимци брачног живота довели до правог резултата јер 
када се неки изолован имовински однос оцењује само по чиње- 
ницама које су директно везане за елементе тог односа или су му 
непосредно претходиле, та оцена мора да буде површна и самим 
тим погрешна. Сваки однос брачних другова је производ одре- 
ђених околности које нису случајно настале већ имају своју исто- 
рију те и то налаже да под лупу треба ставл>ати и све акцесорне 
чињенице.

Када су трећа лица уговоричи поклона тај догађај је упа- 
дљив за њихове односе ( и предмет поклона у овом смислу никад 
није споран) a када су брачни другови уговорачи поклони не пре- 
кидају континуитет њихових имовинских односа у којима је не- 
остварил>иво фиксирати када се свршава један a када почиње 
други правни посао. Брачни другови као да ступањем у брак исто- 
времено закључују и један једини имовински уговор отворен за
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све доцније правне послове који he важити док се брачна зајед- 
ница стварно не раскине или док правно не престане. Зато по- 
Т1ЛОН једне ствари посматран у тој укупности и није поклон јер 
брачни другови непрестано један другог даривају. Брачки друг 
који поклон схвати као обавезу да у првој прилици твеба да се 
реваншира и који то чини HMie поклонопримац нити је други 
брачни друг поклонодавац. To је ланац поклона који се један са 
другим делимично или у целости компензирају a узвраћање по- 
клона не мора увек да буде у некој материјалној форми.

5) Општи процес подруштвл>авања продире и у брачне од- 
носе делујући у правцу брисања имовинских лимита између брач- 
них другова. Сваки брачни друг према својим способностима уче- 
ствује у привредној активности заједнице у којој се унутрашња 
расподела не врши према раду већ према економској снази те 
заједнице и то једнако према свим њеним члановима који су је- 
дан другом и емоционално привржени. Из тога произилази да у 
тој променљивој имовинској маси свако посебно имовинско пра- 
во постаје део те масе које укључењем у њу губи своју индивиду- 
алност a чим извор поклона није чисто засебна имовина евако 
закључивање о пореклу поклона лако може да буде практици- 
стичко и формалистичко тим пре ако се не би реконструисала 
хронологија свих ловезаних чињеница.

Због природе брака супружници су један према другом пер- 
манентно доброчинитељи што је у корелацији са шиховом љу- 
бављу јер ако је један брак складан и пун осећања (у таквим 
браковима има највише поклона, што је и нормално) брачни дру- 
гови су у сваком тренутку спремни на узајамне поклоне и не 
треба, на пример, да једном од њих буде рођендан па да га други 
брачни друг обрадује поклоном и обрнуто када се брачни односи 
помуте онда се брачни другови уздржавају и од обичних поклона. 
Изградња социјалистичког друштва уноси све више хуманитета 
и сваки човек постаје све пажљивији према осталим људима што 
нарочито треба да се одрази у најинтимнијим људским односима, 
у браку.

Када поклонодавац одређује вредност поклоњене ствари он 
полази од својих имовинских прилика a имовинске прилике оба 
брачна друга су исте без обзира колико ко од њих конкретно при- 
вређује. И зато ако је поклон захтевао неко oдpицaнDe, њега су 
трпела оба брачна друга и они he се заједно заложити да се еко- 
номска равнотежа поново успостави a није искључено да некад 
то буде више дело поклонопримца.

Ако се у закону рппло  линијом правичности онда у сваком 
појединачном случају треба утврђивати чиме је све сваки брачни 
друг omTeheH, имовински и неимовински. На пример, жена која 
је због удаје напустила даље школовање или радни однос на ка- 
тегоричан захтев мужа, a тога у животу има, може да буде због 
тога ненадокнадиво omTehena и да ли би у том случају било пра- 
ведно да она врати поклоне који су према тој њеној штети бе- 
значајни? Уско јуридички то су два основа, накдана штете и по- 
клон, али никад се не може правилно пресудити ако се економ-
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■ска страна тог брака не сагледа у целини и зато би требало зако- 
ном формулисати да се подношењем прве имовинске тужбе мо- 
рају обухватити сви имовински односи брачних другова као и да 
ће у  противном по сили закона бити угашени необухваћени од- 
воси или да he се по службеној дужности проширити расправља- 
ње на те односе a да се за подношење имовинске тужбе пропише 
5Јајдужи рок од годину дана од дана правостнажности развода 
брака како би се што пре сви ти односи ликвидирали и бивши 
брачни другови што пре ослободили дугова односно добили за- 
конско признање својих права јер престанак једног брачног жи- 
вота означава почетак новог живота a у тај нови живот треба 
да уђу растерећени и са што мање ранијих непријатних консе- 
квенција. Парнице о имовимским односима дуже трају и сложе- 
није су од парница за развод брака и у њима се понавља и оно 
1ПТО је решено у тајном бракоразводном поступку и износе нови 
детаљи a таква једна парница не погађа странке само фршансиј- 
ски, то је и психичка баласт чије реперкусије задиру и у њихове 
човоформиране личне односе, више деструктивно него конструк- 
тивно. Логичније би било да се нормира да брачни друг који је 
крив нема право да задржи оне поклоне које је примио после 
временског наступања кривице, у  ком би случају кривица морала 
временски да се определи у бракоразводној пресуди, a ако је та 
алтернатива сувише компликована зато што би некад 6 рш о  немо- 
туће утврдити када је кривица тачно настала, онда да се одреди 
да се само поклони учињена, на пример, у периоду последњих 
шест месеци или дужем рачунајући уназад од дана фактичког 
разиласка могу побијати.

Борислав Раванић

НЕКА ЗАПАЖАЊА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ЗА 
РАСПРАВЉАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ

I —  За расправљање заоставштине стварно је надлежан сре- 
ски суд, чији судија као појединац доноси све одлуке у  току по- 
ступка — члан 179 Закона о наслеђивању (скраћено ЗН).

Правоснажно решење о наслеђивању у принципу везује 
странке које су учествовале у поступку за расправљање заостав- 
штине — чл. 234 ЗН. (сем случаја када странка у одређеном року 
није повела парницу, односно ако није, a требало је да буде, упу- 
ћена на спор ради остваривања права набројаних у чл. 224 и 225 
ЗН или ради утврђивања чињеница од којих зависе права страна- 
ка (223—225 ЗН) — чл. 226 ст. 4 и 5 ЗН).

II По правним правилима ванпарничног поступка, решење 
о наслеђивању, као одлука деклараторног значаја, није имала 
снагу правоснажне пресуде, нити је било извршни наслов. Стран- 
jce су, наиме, и поред овог решења a понекад и пре започетог 
оставинског поступка или у току поступка могле тужбом о H a -
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следству, према свом налажењу да покрећу парницу. У случају 
успеха пресудом је мењана изрека већ донесеног решења о на- 
слеђивању односно уручењу заоставштине или je њоме чињено 
непотребним и излишним покретање или настављање оставин- 
ског поступка.

III Такво је поступање искључено Законом о наслеђивању.
По саслушању заинтересованих лица на рочишту за распра-

вљање заоставштине, односно и према постојећим подацима за 
недошавша лица, узимајући у обзир евентуалне њихове при- 
спеле изјаве, оставински суд расправља сва питања која се одно- 
се на заоставшитну, и на основу резултата целокупног расправ- 
љања, a с обзиром и на поднесене и прибављене доказе, доносрг 
одговарајућу одлуку — чл. 220 и 178 ст. 1 ЗН.

1. Сам решава спорове о примени права, када су спорна пи- 
тања из наследног права (примера ради наведена у чл. 223 ст. 
2 т. 1—5 ЗН) —  чл. 223 ст. 3 ЗН.

2. а) Ако су пак спорне чињенице од којих зависе односна 
права (права из чл. 223 ст. 2 т. 1—5 ЗН, као и права поменута у  
чл. 224 и 225 ЗН),

б) ако постоји спор о праву на легат или о другом праву 
из заоставштине — чл. 224 ЗН или

в) ако постоји спор о томе да ли нека имовина улази у зао- 
ставштину и спор о примени чл, 37 ЗН — чл. 225 т. -  и 2 ЗН, —  
решењем прекида расправљање (осим у случају решавања о при- 
мени права из чл. 224 ЗН) и упућује странке на парницу односно 
на управни поступак.

3. "Доноси решење о наслеђивању кад утврди којим лицима 
припада право на наслеђе — чл. 228 ЗН (без одлуке о легату, ка- 
да наследници не оспоравају легат — чл. 232 ЗН, a када га оспо- 
равају, ако парнични суд до завршетка оставинске расправе није 
донео коначну одлуку о легату, оставински суд ће у решењу о 
наслеђивању назначити да је легатар упућен на парницу — чл. 
224 ЗН).

Јавни је, дакле, интерес, да оставински суд што пре утврди 
и обезбеди права странака, односно у крајњој линији да што пре 
донесе решење о наслеђивању — чл. 176 ст. 1 и чл. 228 ЗН.

IV Закон 0 парничном поступку примењује се супсидијарно, 
уколико Законом о наслеђивању није друкчије одређено — чл. 
174 ЗН.

Основна одступања од Закона о парничном поступку следе- 
ћа су:

1) Поступак за расправљање заоставштине покреће се, спро- 
води и приводи крају по правилу по службеној дужности без 
икаквог предлога или изузетно по предлогу странке (евентуални 
предлог у првом случају је повод, a у другом услов за покретање 
поступка и даље поступање — чл. 175, 202, 204, 207, 216, 195, 37 
ст. 1 ЗН).

2) Оставршски суд прибавља и изводи доказе по службеној 
дужности, у циљу утврђивања материјалне истине односно у ци- 
љу утврђивања и обезбеђивања права странака — чл. 176, 177,
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204, 213 ЗН. У извођењу доказа није везан ни за какве формалне 
прописе (од његовог нахођења зависи да ли ће или неће поново 
да изводи и допуњује изведене доказе — чл. 220 ст. 4 ЗН).

3) Суд узима у оцену све предлоге заинтересованих лица ко- 
ји су поднесени писмено или усмено — чл. 176 ст. 2 ЗН, али није 
везан њиховим предлозима —  чл. 178 ЗН (по њиховом предлогу 
поступак се не прекида нити обуставља). Своју одлуку судија 
може да заснује и на доказима који нису изведени пред њим — 
чл. 178 ст. 2 ЗН (начело усмености и непосредности није у потпу- 
ности спроведено — чл. 218 и 220 ст. 2 ЗН).

4) Оставински поступак је упрошћен са минимумом формал- 
ности (за предлоге, изјаве, записнике, одлуке и сл.) које треба да 
осигурају доказе о извршеним процесним радњама (чл. 140, 176 
ст. 2, 180, 181, 182 ЗН). без многих других формалности које ка- 
рактеришу парнични поступак и његова начела.

5) Заинтересована лица могу према пропису чл. 220 ст. 4 ЗН 
давати изјаве без присуства других заинтересованих лица, a није 
потребно да се у сваком случају тим лицима даје прилика, да се 
изјасне о изјавама других заинтересованих лица (Изузетак од 
начела контрадикторности, односно начела обостраног саслушања 
странака који важи у принципу — чл. 220 ст. 2 ЗН).

6) Оставински суд може опозвати или преиначити своје по- 
бијано решење поводом благовремене или неблаговремене жалбе, 
ако се тиме не вређају права других лица заснована на том ре- 
шењу. У противном, ако налази да се жалба не може уважити 
ни у целини ни делимично, дужан је да жалбу достави Окружном 
суду, који под горњим условима, као и првостепени суд, изузетно 
може узети у обзир и неблаговремену жалбу —  чл. 184 ЗН.

Дешава се, међутим, да се у пракси мање или више забора- 
вљају основне карактеристике Закона о наслеђивању и разлике 
које постоје између овог закона и правних правила ванпарничног 
поступка, па се по некој инерцији примењују у ствари односна 
правна правила која више не важе и која се у решењу не наводе 
или се norpeuiHO подводе под одредбе Закона о наслеђивању.

Тако се, на пример, погрешно сматра да странка и мимо лро- 
писа чл. 216 ст. 4, 236— 238 ЗН може увек и пре и после покрета- 
ња оставинског поступка (без решеша о упућивању на спор) да 
остварује своја наследна права у парници.

У спору поведеном у овом смеру, парнични суд, ако прихва- 
ти надлежност и установи да заоставштина постоји, није овла- 
шћен да доноси пресуду (пошто је ненадлежан за суђење —  чл. 
192 ЗН), већ је обавезан да решењем обустави парнични поступак. 
По правоснажности овог решеша поступак се наставља пред сре- 
ским судом као оставинским —  чл. 18 Закона о парничном по- 
ступку. Уколико би парнични суд одмах утврдио да се тужбом 
траже наследна права из нерасправљене заоставштине (чл. 223 
ст. 2 т. 1— 5 ЗН) требало би да се огласи ненадлежним за суђење 
— чл. 16 ст. 2 у вези са чл. 271 ст. 2 Закона о парничном поступку 
и чл. 188 и 192 ЗН, јер нема никаквог смисла да се започиње пар- 
нични поступак, a затим непосредно после тога оставински.
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Слично изложеном, било би неправилно када би странка у 
току поступка за расправљање заоставштине сама формулисала 
свој тужбени захтев и засновала спор пред парничним судом (што 
се и догађа у пракси), будући да она ниједним прописом није 
овлашћена нити би могла бити овлашћена за такво поступа1ве. 
Она као неука скоро редовно не би умела да оформи свој тужбе- 
ни захтев, нити би знала против кога да га упери. Оставински 
суд у таквом случају странку чије право сматра мање вероват- 
ним, по службеној дужности упућује на парницу — чл. 226 у ве- 
зи са чл. 223 до 225 ЗН (Странка не сачекавши ово решење по- 
кретањем парнице покушава да убрза поступак, али у томе не 
успева. Парнични суд као и у горњем случају обуставља по- 
ступак).

Други пример: У предмету заоставштине пок. Н.Н. прило- 
жени су тестамент умрлог и његово писмено о деоби са потом- 
цима. Странка је оспорила важност тестамента, a решењем је 
упућена на парницу да утврђује право својине на непокретности 
којом је завешталац располагао. Нејасно je, међутим, да ли је, 
која и због чега имовина спорна и да ли је питање власништва 
одлучујуће (израчунавање нужног и расположивог дела или ура- 
чунавање поклона у наследни део могло би га учинити ирелеван- 
тним — чл. 31, 33 до 40 и чл. 51 ЗН). Нису, дакле, утврђиване 
вредност заоставштине (у коју би евентуално могла да уђе и вред- 
ност поклона по деобном писмену — чл. 33 ЗН) и друге важне 
чињенице — чл. 197, 198, 200 и 222 ст. 1 ЗН, нити су се о њима 
изјашњавале странке, те се не види да ли су и које релевантне 
чињенице спорне или је спорно једино неко правно питање (пи- 
тање нужног расположивог дела и редукције тестамента, питање 
урачунавања поклрна у наследни део — чл. 33 до 41 и 51 ЗН, 
питање уступања и расподеле имовине за живота —  чл. 111 до 
119 ЗН или пак неко друго питање, пошто тестамен, како изгледа 
испуњава формалне услове).

Оставински суд је, укратко, био дужан да изведе начисто 
сва спорна фактична и правна питаша, па према потреби, сходно 
пропису чл. 10, 98 и 285 Закона о парничном поступку у вези са 
чл. 174 ЗН да уопштено и објективно странкама објасни мате- 
ријално-правне одредбе и правна правила чија примена долази 
у обзир (без икакве сугестије и утицаја, да би странке могле да 
их схвате, и слободно се одлуче шта да ураде); да их упозори 
које радње могу предузети и каква права имају (чл. 136, 138, 
139, 221 ЗН) и да их позове да се изјасне о важним чињеницама. 
Ако је странка у немогућности да то учини (услед компликовано- 
сти чињеница од којих зависи неко правно питање) било би це- 
лисходно да јој се остави рок за изјашњавање, односно да јој се 
укаже на потребу да узме помоћника.

Расправљање заоставштине у смислу горших објашњења 
није у супротности са основним карактеристикама оставинског 
поступка под III и IV овог чланка.

Оставински суд поступа, као што је објашњено слободно, пре- 
ма својој увиђавности, само формално.
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Сви прописи процесне природе Закона о наслеђивању усме- 
рени су на то, да се што брже, ефикасније и са мање трошкова 
постигне коајњи циљ поступка тј. да се што пре утврде права 
стоанака. Зато је оставински суд принуђен, да се приликом из- 
вођења доказа руководи околностима сваког конкретног случаја 
и законима логике. Суд ће углавном без икаквих допуна и по- 
новног извођења доказа решавати и решити већину предмета. 
У сложенијим пак случајевима не може произвољно на исти на- 
чин да поступа, већ је дужнн, када ,ie то потребно да поново и 
накнадно изводи доказе у присуству заинтересованих лица, ради 
разјашњења ствари и утврђивања релативних чињеница.

Такво поступање убрзава решавање заоставштина и доводи 
велики број странака у ситуацију:

а) да правилно схвати своја права и интерес (да не поставл->а 
счигледно неосноване захтеве односно да благовоемено одустаје 
од њих, када је то могуће, да не би водио на своју штету парни- 
це без икаквог изгледа на успех);

б) да без основа не оспорава релевантне чињенице односно да 
се поравна ако дође до убеђења да у основи има право, али да се 
његови захтеви могу утврдити са несразмерним тешкоћама — чл. 
212 Закона о парничном поступку (када су спорне висина нов- 
чаног износа и количина заменљивих ствари при разним прав- 
ним односима: при издвајању имовине из заоставштине — чл. 
37 и 38 ЗН, при смањењу располагања тестаментом и враћању 
поклона због повреде нужног дела — чл. 39 ЗН итд.).

Оставински суд, следствено цитираним прописима и излага- 
њима, сада има мнсго важнију. стваралачку улогу, него раније, 
пое 11 јула односно 11 маја 1955. године, када су примењивана 
правна правила ванпарничног поступка.

Оставински суд je, другим речима, у могућности. да брзо 
и ефикасно расправља заоставштине и да правилном интерпре- 
тацијом и применом прописа Закона о наслеђивању доприноси 
да се смањи број непотребних парница.

Даница С. Китић

ЛИЧНИ ДОХОДАК ЗА УСМЕНО НАРЕЂЕН 
ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

Прековремени рад је усмено наређен од стране директора 
тужене привредне организације. Наређено је да се има радити 
прековремено сваког дана од 18— 23 часа. Тужиља је радила код 
тужене као књиговођа и провела је на прековременом раду маја, 
јуна, јула и августа укупно 485 часова. Наредба о прековременом 
раду односила се на службенике привредно рачунског сектора, у 
коме су послови били заостали. Руководилац привредно рачунског 
сектора и сам директор строго су контролисали да ли се преко-
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времено ради. Раднички савет одлучио је накнадно да се у вези 
са прековременим радом има исплатити по 4 дин. за сваку про- 
књижену ставку после прокњижених 225 ставки у току једног 
радног дана. Ова одлука радничког савета односила се само на 
исплату прокњижених ставки, без обраде документације, a ту- 
жиља је обавл>ала и друге послове, који су по обиму већи него 
само прокњижавање.

У судској пресуди изражено је следеће становиште: „По прав- 
ном становгапту овога суда тужиља не може оправдано захтевати 
да јој се исплати повећани лични доходак за прековремени, рад 
према чл. 182 ст. 2 ЗРО него само онај износ који јој тужена хоће 
добровољно да исплати, наиме у оној висини како је то накнадно 
одредио раднички савет. По мишљењу овог суда тужиља као 
службеник је морала знати за одредбу Закона да је за доношење 
одлуке о прековременом раду надлежан раднички савет и да о 
том треба да буде донето од стране директора наређење у писме- 
ној форми. Када је директор тужене наредио усмено да се има 
прековремено радити она је могла и била дужна захтевати да се 
по томе донесе одлука од стране вишег органа привредне орга- 
низације или да се обрати за интервенцију надлежној иснспек- 
цији рада, да се има поступити према поменутим одредбама За- 
кона о радним односима. Она је чак могла и одбити захтев и 
наредбу руководилаца за прековрмени рад пре него што буде . 
поступл>ено према одредбама Закона, јер се по Закону о радним 
односима радни однос па и прековремени рад може осниватк 
само на принципу добровољности.” У истој пресуди такође сто- 
ји: „Закон о радним односима у чл. 19 ст. 2 одређује да се пре- 
ковремени рад може дозволити само у случајевима и под усло- 
вима који су утврђени законом. Детаљније одредбе у том правцу 
садржане су у чл. 177 до 183 Закона о радним односима. Према 
чл. 179 ЗРО прековремени рад наређује писмено директор или 
друго овлаштено лице у привредној организацији на основу и у 
оквиру одредаба правилника одиосно одлуке радничког савета.”

Мислим да је правно становиште у овој пресуди формали- 
стичко и да не одговара друштвеној садржини одређених прав- 
них норми, интенцијама законодавца, правилима логике, па чак 
и правилима граматике.

Устав ФНРЈ у чл. 20 прописује да држава заштићује лица 
у радном односу, нарочито ограничавањем радног времена, a ово 
уставно начело доследно је спровео Закон о радним односима.
У смислу чл. 19, прековремени рад је по правилу забрањен, a 
изузетно дозвољен. Међутим, ова забрана се односи на одређива- 
ње и наређивање прековременог рада a не и на сам прековремени 
рад. Користан рад, под одређеним условима, није забрањен ни 
онда када се врши у прековременим часовима. По чл. 10 ЗРО. 
лични доходак одређује се према количини и каквоћи рада, у 
чему је изражен социјалистички принцип расподеле према раду. 
По чл. 7 ЗРО радницима је зајамчен материјални положај у рад- 
ном односу, заштита при раду и у остваривању законитих права 
по основу рада, у чему је изражено начело обезбеђења матери-
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јалног положаја лица у радном односу, a у чл. 13 истог закона 
изражено је начело заштите лица у радном односу и њихових 
законитих права.

Штитећи лица у радном односу у основним начелима нашег 
социјалистичког уставног и радног права, наш законодавац, ло- 
гично, није могао у посебним одредбама ЗРО дозволити да рад- 
ник за обављен и претходно од директора фактички наређен 
прековремени рад не буде награђен. У противном би се вређала 
наведена основна начела, a нарочито право на ограничено и од- 
ређено радно време (чл. 19 ст. 1 и 166 ЗРО) и на мала врата уво- 
дила недозвољена и ничим оправдана експлоатација радника 
својствена његовом положају у капитализму. Наравно да ово не 
би могао оправдати ни слаб економски положај привредне орга- 
низације у питашу.

Прописујући у чл. 177 ст. 2 и 179 ЗРО, — да се случајеви и 
услови под којима се може уводити прековремени рад и његово 
трајање и органи за доношење одлуке о прековременом раду 
одређују правилником о радним односима односно, ако такав 
правилник привредна организација нема, одлуком радничког са- 
вета, те да прековремени рад наређује писмено директор или 
друго овлаштено лице, — интенција законодавца је била у томе 
да осигура подлогу правилног спровођења основних начела, како 
се прековремени рад не би одређивао и наређивао у било којим 
случајевима, у било ком трајању, од стране било кога и на било 
какав начин. Закон овим не поставља прописаност и писменост 
наређивања прековременог рада као услов права радника на на- 
кнаду за обављен прековремени рад. Ови прописи се односе на 
одређивање и наређивање прековременог рада, у циљу заштите 
лица у радном односу.

За незаконито одређен или наређен прековремени рад при- 
вредна организација одговара за прекршај по чл. 363 и 364 ЗРО. 
Чини чак кривично дело из чл. 165 КЗ-а онај ко је по свом поло- 
жају дужан да се стара о одређеним правима и ко се свесно не 
придржава одређених прописа, посебно прописа о радном вре- 
мену и тиме ускрати или ограничи лицу у радном односу право 
које му по закону припада. У том смислу, не могу незаконити 
акти органа привредне организације ићи ни на штету материјал- 
них права оштећеног радника.

Мислим да тужиља, иако службеник, није морала да познаје 
законске одредбе о одређивању и наређивању прековременог ра- 
да. Нема разлога од службеника тражити познавање прописа 
радног права које он у свом раду не примењује, a од радника не 
тражити познавање тих прописа, те претпостављеном и нигде 
прописаном дужношћу познавања прописа условљавати поје- 
дина права службеника из радног односа. Питање је да ли су 
руководиоци тужене, који су на огшсани начин одредили пре- 
ковремени рад, познавали те прописе. С тим у вези, тужиља 
није била дужна, чак и да је познавала одређене прописе, тра- 
жити интервенцију вишег органа управљања односно инспекције 
рада, да се поступи по закону. To је било само њено право везано
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за радни однос a не и дужност. У противном, произилазило би да 
се одредбе о ограничености радног времена не могу ни повре- 
дити (иако је оваква повреда санкционисана као прекршај одно- 
сно кривично дело), јер свако ко се у таквој ситуацији нађе у 
могућности је и дужан је да се одупре. Нормално је да лица у 
радном односу имају поверења у органе привредне организаци- 
је. Тужилза би била дужна одбити наредбу органа привред- 
не организације само онда кад би извршењем исте она сама 
чинила прекршај или кривично или дисциплинско дело, и тек 
овде је непознавање прописа не би извињавало. Обављањем на- 
ређеног прековременог рада тужиља није извршила никакву не- 
дозвољену радњу.

Заснивање и престанак радног односа заснива се на принципу 
доброволзности, али се то не може рећи за радни однос у целини и 
за прековремени рад у целини. У смислу чл. 132 ст. I ЗРО, сту- 
пајући у радни однос радник се уклапа у општу, статусну правну 
ситуацију одређену прописима — законима, подзаконским нор- 
мативним правним актима које доносе државни органи и прави- 
лима и разним правилницима привредне организације. He може 
се тврдити да је тужиља прековремено радила добровољно, јер 
је утврђено да то није истина. Пошто се повиновала наредби да 
ради прековремено, она се тиме није сагласила и да ради бес- 
платно.

У смислу чл. 177 ст. 1 ЗРО, сваки рад извршен ван редов- 
ног радног времена у току радног дана сматра се прековременим 
радом, осим случаја из чл. 170 истог Закона, a no чл. 182 ст. 1 за 
прековремени рад припада лични доходак увећан за 50®'о по од- 
ређеним основима. Повезујући пропис чл. 170 ст. 1 са прописом 
ст. 2 истог члана, не може се закључити да је прековремени рад 
само онај рад који је наређен писмено од стране директора или 
другог за то овлашћеног лица на основу правилника о радним 
односима односно одлуке радничког савета. Истина, не може се 
сваки прековремени рад наградити увећаним личним дохотком 
из чл. 182 ст. 1, например добровољни рад или рад „наређен” од 
очигледно неовлашћеног лица или прековремени рад који очи- 
гледно није нужан и користан. Али, из наведених разлога, треба 
третирати као прековремени рад и усмено, фактички од дирек- 
тора привредне организације и других овлашћених лица наређен 
и контролисан нужан и користан прековремени рад,

Будући да је једва могуће само прокњижити, без обраде до- 
кументације, 225 ставки за 8 часова редовног радног времена, a 
тужиља је радила истовремено и друге послове који су по обиму 
већи од прокњижавања, произилази по становишту споменуте 
пресуде да тужиља за свој прековремени рад уопште нема право 
на награду, чак ни као за рад извр.шен у редовном радном вре- 
мену. Према тој пресуди, зависи од вол>е привредне организације 
да ли he или неће исплатити. Ово је међутим директна повреда 
наведених основних начела нашег радног права. За такав свој 
рад, за случај да нема прописа нашег напредног радног права, 
тужиља би могла да оствари награду применом правила гра-

22



ђанског права (читај: буржоаског грађанског права), иако као за 
рад извршен у редовном радном времену.

Овде не би могло да дође до примене правила грађанског 
права. Иако се радно прЉо (али на основу својих прописа) до- 
пуњује извесним правилима и прописима грађанског права, ипак 
не може да дође до паралелне примене прописа односно правила 
радног и грађанског права на материјалне односе између субјеката 
радноправног односа, јер су питања личног дохотка регулисана 
позитивним прописима р^дног права. Радно право, са системом 
својих прописа и друштвеш-ix односа које регулишу, чини по- 
себну грану, једну заокругљену целину.

Б ра н ко М аљ ковић

НЕКЕ НАПОМЕНЕ ПОВОДОМ ОТКАЗА ЗБОГ НЕПЛАЋАЊА
СТАНАРИНЕ

Под горњим насловом расправља се у броју 8 „Гласника” , 
за август 1962. године, питаше отказа стана због неплаћања на- 
јамнрше, примени чл. 136 ст. 1 т. 3 Закона о стамбеним односима 
и писац овог чланка заступа мишљење, да не би било места от- 
казу најамног односа, ако би корисник стана у сваком троме- 
сечном периоду, пре истека тромесечног рока платио најамнину 
за последњи — трећи месец најамнине. У том случају би, по ми- 
шљењу писца тог написа, морао поново протећи тромесечни рок, 
неплаћања најамнине, да би власник стана могао захтевати раз- 
решење најамног односа. Према мишљењу писца тог чланка, мо- 
гао би корисник стана течајем једне године плаћати најамнину 
свака три месеца за један месец, дакле у години дана само за че- 
тири месеца, a да давалац стана на коришћење не би могао кори- 
стити своје право, да таквом најамнику-кориснику стан не може 
отказати најамни однос.

Ово схватање писца горњег чланка није тачно и није у скла- 
ду са законским прописом члана 136 ст. (1) т. 3 Закона о стамбе- 
ним односима.

Цитирани законски пропис предвиђа два случаја разлога за 
примену чл. 136 ст (1) т. 3; (1) први је случај да корисник стана 
не плати најамнину кроз три УЗАСТОПНА месеца и (2) ако ко- 
рисник кроз дуже време, више од три месеца у ма ком времен- 
ском периоду не плаћа најамнину.

У овом другом случају може власник стана отказати најамни 
однос, ако корисник стана заостане са плаћањем најамнине ДУ- 
ЖЕ од три месеца са прекидима, у било ком периоду коришћења 
стана.

Законодавац доносећи закон, не доноси прописе, који не би 
били логични и који би омогућавали заинтересоване странке, да 
злоупотребљавају своја права на штету других лица. Законода-
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вац је хтео, да заштити Законом о стамбеним односима кориснике 
станова (станаре), али није предвидео, да би станари могли зло- 
употребљавати своја права из тог закона, да би шиканрфали да- 
ваоце станова и власника стана на начин, како би корисник стана 
могао да чини, ако би поступао, како то писац горњег чланка 
предвиђа у датом случају, да станар-корисник стана, у сваком 
тромесечном периоду, плати најамнину за последњи месец тро- 
месечног периода.

Сматрала сам да је потребно б]^о, да се исправи нетачно 
схватање писца горњег чланка, па сам зато дала своје тумачење 
горњег прописа закона.

Јелена Георгијевић

КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА У ЛИСАБОНУ

Међународна унија адвоката одржала је свој редован XIX 
Конгрес у Лисабону у данима од 22—27 јула 1962. године.

Главна конгресна тема била је „Адвокати у 'привреди” . Ова 
тема је обрађена по шеми: 1) Улога адвоката као правног савет- 
ника предузећа — у свакодневном животу и раду предузећа — 
у правној реферади предузећа — његов професионални статус. 
Ген. известилац; др Жак Гује, Швајцарска (Dr Jacques Guyet), 2) 
Улога адвоката у економским групацијама (групације послода- 
ваца, службеника, радника. Ген. известилац: Раул Сервантес Аху- 
мада, Мексико (Raoul Cervantes Ahumada), 3) Адвокати и живот и 
рад друштва —  улога адвоката код оснивања друштва — улога 
адвоката при управи друштва. Ген. известилац; Хајнц Роведер, 
Немачка (Heinz Rowedder), 4) Улога адвоката у ликвидацији и сте- 
чају друштва. Ген. известилац; др А. Ланца, Италија (Dr A. 
Lanza).

Адвокатске организације земаља чланица Уније доставиле 
су ген. известиоцима своје реферате, на основу којих су изра- 
ђени генерални рапорти за конгресну тему. Интересовање чла- 
ница је било велико, тако да је велики број реферата пристигао. 
За Савез АК Југославије реферат су сачинили Шиматовић Слав- 
ко, адвокат из Загреба и Ботић Милорад адвокат из Новог Сада. 
Констатовано је да је ангажовање адвоката у привреди све шире 
и да стално расте улога и утицај адвоката у економском животу 
у разним видовима. Уводну реч за ген. рапорт и дискусију дао је 
ген. секретар Уније Клод Лисан, Француска (Claude Lussan).

Сем расправљања главне конгресне теме Конгрес је радио и 
по сталним секцијама. У секцији за социјална питања др Аурел 
Крстуловић, адв. из Загреба изнео је уговор о соц. осигурању 
адвоката у Југославији.

Свечане и радне седнице одржаване су на Правном факул- 
тету у Лисабону. На свечаној седници отварања говорили су: 
председник Уније Аделино да Палма Карлос, адвокат из Лисабо-
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на и проф. права, декан Правног факултета, председник адво- 
катске организације Португалије и Министар правде. Учесници 
Конгреса су примљени од Министра правде и Министра спољних 
послова.

Адвокатура у Португалији ужива висок углед у јавности, па 
је Конгрес био видно запажен.

На Конгресу је изабран за новог председника Уније ГЕОРГ 
ВИРЦ (Georg Wiirz). адвокат из Келна, досадашњи први потпред- 
седник Уније. Др Вирц се истакао досадашњим радом у Унији, 
познат је адвокат и правник, у време нацистичке ере у Немачкој 
антршациста, интелектуалац велике културе и' широких погледа.

М. Ботић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВ. КОМОРА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Председништво Савеза АКЈ одржало је 8. и 9. септембра сед- 
ницу у ЈБубљани.

Размотрен је рад Пленума у Београду 23. и 24. јуна 1962. год. 
и резултат рада комисија по задужењима за спровођење одлука 
Пленума, a посебно по питањима реорганизапије адвокатуре Про- 
дискутован је преднацрт Правилника заједничких канцеларија 
сачињен од посебне комисије Савеза^ који је примљен у начелу, 
док се за израду коначног текста нацрта Правилника одређује 
посебна Комисија у саставу: Беденко др Рудолф, адвокат из За- 
греба, Шарчевић Андрија, адвокат из Суботице, Трнинић Драго- 
слав, адвокат из Београда, Булић Жарко, адвокат из Сарајева, 
Велков Марко, адвокат из Скопља и Шифрер Марјан, адвокат 
из Љубљане, која има да поднесе нацрт Савезу до наредне седни- 
це председништва. Претресано је питање децентрализације ор- 
ганизације адвокатуре, па је формирана комис;ија да изради ко- 
начан предлог на основу резултата дискусије, у саставу; Ботић 
Милорад, адвокат из Новог Сада, Јовев Трајко, адвокат из Ско- 
пља и Булатовић Слободан, адвокат из Београда.

Председништво је посебном пажњом размотрило питање кон- 
троле прихода адвоката и начина опорезивања, обзиром на широ- 
ко захваћено преиспитивање опорезивања адвоката (делом на по- 
грешној основи) у Србији, Македонији и БиХ, не;само од стране 
финансијских органа него и органа гоњења. Прбдседништво је 
одобрило меморандум Савеза поднет од стране потпредседника 
М. Јовановића, надлежним органима поводом ових појава и за- 
тражило одговарајући састанак ради разјашњења ставова из ме- 
морандума. Питање ефикасне и одговарајуће контроле прихода 
адвоката поверено је на проучавање студијској групи коју ће 
формирати Шиматовић Славко, секретар АК Хрватске.
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Саслушан је и одобрен извештај делегата Савеза на Конгре- 
су Међународне уније адвоката одржаног у Лисабону од 22—27. 
јула 1961.

Расправљана су и друга текућа питања.
Идућа седница заказује се за дан 7. окт. 1962. у  Загребу. На 

овој седници се има утврдити датум и дневни ред наредног Пле- 
нума.

М. Б.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Ако је реч о испоруци семенске 
робе онда испоручена класа семен- 
ске робе мора одговарати кзалитету 
1>ејона у коме се сеје. (Врх. суд 
АПВ. бр. Рев. 70/962.)

Тужена Зем. задруга обвезана је 
да плати тужиоцу отштету за испо- 
ручено кудељно семе, које није би- 
ло одговарајућег квалитета. Туже- 
на је уложила жалбу, која је од- 
бијена, a и ревизија је одбијена, 
из следећих разлога:

Налазом вештака је утврђено да 
је тужена испоручила кудељно се- 
ме тзв. „средн>еруског” типа, које 
се може, међутим, са пуно успеха 
сејати само у северозападним де- 
ловима наше земље, по налазу ве- 
штака. Услед овога је гужилац и- 
мао знатио мањи принос од оног 
који би ршао да му је испоручено 
тзв. „италијанско” кудељко семе, 
које даје пун принос у нашии кра- 
јевима. За мањи прииос који је до- 
био тужилац иррала је одсутну у- 
логу чињеница да је  тужиоцу испо- 
ручено семе које у нашим крајевима 
доноси мањи принос, па је тужени 
дужан да накнади штету, јер се се- 
ме има да испоручује да би оно 
одговарало квалитету терена на ко- 
ме се сеје.

У спору ради отказа стана мора 
да учествује и брачни друг који 
није партнер у уговору о коришће- 
н.у стана. (Врх суд АПВ бр. Рев. 
662/61).

I. ст. суд је одбио тужбвни зах- 
тев ради отказа стана. II. ст. суд 
је одлуку потврдио. Тужилац је у-

ложио ревизиЈу, ко]а је уважена, 
ниже одлуке укинуте, a из разлога: 

Ревизија је основана, али не из 
разлога ваведених у р>евизији. Ни- 
жи судови донели су своје пресуде 
битном повредом одредаба ЗПП, без 
обзира што је тужилац био засту- 
пан адвокатом. Наиме, суд је био 
дужан скренути пажњу тужиоцу да 
прошири тужбу и против брачног 
друга туженика, имајући у виду да 
ако је у питању нужно и једин- 
ствено супарничарство за прошире- 
ње тужбе није потребан његов при- 
станак (чл. 184 ЗПП). Пошто је I. 
i:rr. суд пропустио да поступи по 
предњем тј. није постзчјио по ч л . 
89 ЗПП, a због тога тгресуда има 
надостатака који се не могу испи- 
тати јер не решава материјално 
правни од|Нос странака мада постоје 
сви услови за такву одлуку.

Накнада штете за унакажено ко- 
лено је неимовинска штета, a иа- 
кнада за трајно смањење радне 
способности је имовинска штета, па 
се накнада штете захтевана по ова 
два различита правна основа не 
може досудити у једвом глобалном 
износу. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
949/61).

I. ст. пресудом обавезано је ту- 
же«о предузеће да исплати тзгжиоцу 
на име одштете за ПЈ>етрпљене бо- 
лове 200.000 дин. a за унакажење 
колена и трајно емањење радне спо- 
собнсхгги даљих 300.000 динара.

Тужено предузеће је уложило 
жалбу, која је делимичио основана, 
I. ст. пресуда укинута у делу о до- 
суђивању 300.000 дин. до« је жалба 
одбијена у осталом, a из разлога:
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Код захтева за 300.000 дин. у пи- 
ташу су два различита основа. V  
једном случају, код унакажености 
колена је у питању неимовинска 
штета, a захтев за накнаду штете 
због трајног смањеша радне способ- 
насти је имовинска штета. Према 
томе, у  овом другом основу био је 
I. ст. суд дужан да утврди оне кон- 
кретне околности од којих зависи 
виоина ове накнаде. Погрешно је 
становиште I. ст. суда да тужиоцу 
припада накнада по оонову смање- 
ња радне способности због тога што 
он није само службеник који ради, 
већ и човек који жели да се после 
радног времена разоноди, прошета 
итд. Смањење могућности разоноде 
итд. спадало би у неимовинску ште- 
ту, a тужбеним захтевом изричито 
се тражи накнада штете по основу 
<а«анЈен>а радне способности. Код 
одлучивања о накнади штете због 
смашења радне способности. треба 
утврдити све околности од којих за- 
виси одлука о томе, као што су 
евент. примања из основа соц. оси- 
гурања, егвариу штету пропуштену 
зараду коју тужилац трпи због сма- 
њрња његове радне способности.

I. ст. суд је глобално досудио tj'-  
ж)иоцу 300.000.— динари и за унака- 
женост колена и за трајно умањење 
радне опособности Врх. суд није био 
у могућности да преиспита одлуку 
о накнади за унакаженост колеиа.

Правоснажношћу пресуде обухва- 
ћена је само изрека, a ве и разлози 
пресуде <1Врх. привредни суд Сл. 
1174/62).

Тужилац је од туженог дана ■ 27 
IV  1061 године КЗЧ1ИО бетовнско гвож- 
ђе са роком испоруке одмах с тим 
да тужилац нуповну цену плаги из- 
давањем барираног чека одмах по 
пријему закључнице. Тужилац је 
туженом у омислу ове уговорне од- 
редбе одмах доставио барирани чек, 
па како тужени испоруку робе није 
извршио, тужилац је тужвном оста- 
вио накнадни рок, али како тужени 
ни у том року испоруку није из- 
вршио, тужилац је тужбом код ок- 
ружног 'приврвдног суда тражио од 
туженог да му накнади насталу 
штету због неизвршења уговора a 
која се састоји у разлици између 
утоворвне 'цене и повећане це«е по 
којој је робу набавио на другој стра- 
ни. Овај поступак је ггравоснажно

оканчан одбијањем тЈчкиочевог за- 
хтева јер да није дошло до право- 
вал>аног одустанка од закљученог 
уговора.

Посебном тужбом коју је  тужи- 
лац покренуо код вишег привред- 
ног суда тужилац је захтевао да му 
тзгжени врати наплаћену протувред- 
ност робе коју је наплатио на осно- 
ву п{>едатог барираног чека, a после 
накнадне испоруке робе од стране 
туженог, јер да је тужилац од уго- 
вора одустао, па је испорзтса која 
,ie после тога извршена, извршена 
без правног основа. —

Предњи тужбени захтев је  прво- 
степени суд одбио из разлога што 
је на правоснажан начин у спору 
вођеном код окружног привредног 
суда утврђено да је уговор из.међу 
странака сстао у праввој важности, 
па да је према томе тужени, и ако 
са закашњење.м, испоруку ваљано 
извршио, те да има право на на- 
плаћену куповну цену на основу 
барираног чека. —

По жалби тужиоца ову прееуду 
је другостепени суд укинуо из сле- 
дећих разлога:

„Исправно се у жалби истиче да 
је правоснажношћу првсуде обу- 
хваћена само изр>ека пресуде, a не 
и разлози пресуде. Пресудом се од- 
лучује о Т5окбе«ом захтеву и само 
оно што је било предмет тужбеног 
захтева и о чему је изреком пресу- 
де одлучено, захваћено је право-> 
снажношћу пресуде. Утврђења суда 
садржана у р>азлозима пресуде. уко- 
лико нису предмет тужбеног захте- 
ва и изреке пресуде, нису предмет 
тужбеног захтева и изрека пресуде, 
нису захваћена правоснажношћу. —

У парници вођеној код окружиог 
привредног суда захтев тужбе је 
био управлЕ>ен само на накнаду ште- 
те и пресудом је одлучено само о 
том захтеву, a то значи да ie само 
у погледу тога захтева за накнаду 
штете ствар правоснажно пресзгђе- 
на. Питање, да ли је тужилац осно- 
вано одуотао од уговора или није, 
тј. да ли је уговор раскинут или је 
остао на снази, то питање није било 
предмет тужбеног захтева, нити је 
о том одлучено изреком наведене 
пресуде, па доследно томе у односу 
на то гтатање ствар није правоснаж- 
но пресуђена, нити утвр^на садр- 
жана у разлозима те пресуде у од- 
носу на то питање вежу суд у овом 
спору о коме се сада суди.”
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Наплата разлике у цени грађевин- 
ског материјала може се основаво 
тражити тек у  поступку колауда- 
ције (Врх. прив. суд бр. Сл. 2929/61)

Тзгжилац је за рачун туженог a 
на основу закл>ученог уговора о гра- 
ђењу изводио грађевинске радове 
на изградњи већег објекта. У гоку 
изцрадње дошло је до промене од- 
носно повећашем цена неких грађе- 
винских материјала. Нарше, тржи- 
пгае цене грађевинског материјала, 
који је тужилац набављао у току 
градше, биле čy веће од цена по ко- 
јима је тзгжилац преузео грађење 
односно веће од уговорених цена, па 
је  тако тужилац морао да би на 
време удовољио свајој угврној оба- 
вези, плаћати веће цене. Ради тога 
је  тужилац покренуо спор за на- 
плату настале разлике између уго- 
вор>вних цена и цена које су влада- 
ле на тржишту у времеиу набавке 
материјала a у току извођеива ра- 
дова, a ову је тужбу поднео пре He
ro што је преузете радове на из- 
градњи целог објекта окончао. —

Тужени је оспоравао висину ту- 
жбеног захтева a уједно истакао 
да се поставл>ени захтев може ос- 
тварити тек након окончања свих 
радова и после обављеног ноступка 
колаудације. —

Првостпени суд је уважавајући 
тужбени захтев нашао да се у кон- 
кретном случају радило о захтеву 
за измену утовора услед промење- 
них околно<;ти. —

Поводом жалбе странака друго- 
степени суд је ожалбену ггресуду 
укинуо и предмет вратио на понов- 
но суђење из следећих разлога:

„Тужилац остварује тужбом зах- 
тев за исплату иЗ)Носа који, у од- 
носу пре.ма уговореној цени, пред- 
ставља разлику у ценама основних 
инвестиционих материјала и тран- 
спортшгх услуга, које су се према 
иаводима тужиоца нагло повећале 
у 1960 години. Позвао се на начело 
„rebus sic stantibus” , a посебно и на 
одредбе Правилника о изменама и 
допунама Правилника о уступању 
на извођење грађевинских објеката 
и радова (Сл. 1. ФНРЈ бр. 42/60). He 
упуштајз^ћи се «а  овом месту у оце- 
ну питаша, да се тужбени захтев 
има оценити на основу клаузуле 
„rebus sic stantibus” и цитираног 
Правилника (како то хоће тужи-

лац) или на основу уговора (како 
то хоће тужени) и питања, како се 
ти прописи односно утоворна ута- 
начења имају у конкретном случају 
гфотумачиши, овај суд утврђује, да 
се, разлике у  ценама (ако постоје 
остале предпоставке) могу узети у 
обзир како онда када је у питању 
повећање цена,тако и у случају ка- 
да се ради о паду цена. За оцену 
да ли су те промене у ценама пре- 
шле ову границу, која је  одлучна за 
оцену оправданосги одступања од 
првобитио уговорених цена, потреб- 
но је да се читав утоворни однос 
сатледа у целини, да би се тако мо- 
гле узети у обвир све промене цена 
до којих је дошло у току извођења 
радова. To је  пак Morylie оценити, 
тек када су грађевински радови на 
односном објекту приведени крају 
икад се односне цене обрачунавају 
у окончаној ситуацији. Евентуално 
повремено повећање цвна у току 
извођења радова, које би било ком- 
пензирано падом цена у  другом пе- 
риоду извођења ЈЈадова, не би наи- 
ме могло служити као оправдан 
разлог за захтев за повећање' це- 
на.”

Посредничком предузећу припа- 
да право на провизију чии су стран- 
ке закл>училе праввш посао ради 
којег је дат валог за посредован>е.
(Врх. привредни суд Сл. 1540/62).

Тзгжилац је тужбом захтевао да 
му тужени исплати накнаде (про- 
визије) за посредовање односно до- 
во^ њ у  у везу у закл>згчено.м угово- 
ру између туженог као купца и гре- 
her лица као продавца одређене 
робе. —

Тужвни је захтев тужбе оспорио 
у целости наводећи да пооредова- 
њем тужиоца није дошло до закљу- 
чења његовог уговора са трећим ли- 
цем. —

Првостпени суд је  тужбени зах- 
тев одбио јер у току проведене ра- 
справе није могло бити доказано да’ 
је тужилац као посредничко преду- 
зеће стварно посредовао приликом 
довођења у везу туженог са њего- 
вим продавцем односно да је до за- 
кључења односног уговора купопро- 
даје дошло услед пооредовања ту- 
жиоца, јер тзгжилац је према посто- 
јећи-м прописи.ча био дужан да bo-
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ди мешетарски дневник у који се 
има уписати сваки посао посредова- 
ња, a такав дневник тужилац није 
Бодио нити је уговорним стран- 
кама о извршеном посредовању из- 
дао мешетарски лист. —

Поводом жалбе тужиоца друго- 
степени суд је ухииуо предњу пре- 
суду из следећих разлога:

„Погрешно је схватање првосте- 
пеног суда да тужилац, као посред- 
ничко предузеће, може успешно о- 
стваривати свој захтев за посред- 
ничку провизију (награду) само он- 
да ако је у смислу члана 10—16 У- 
редбе о приврвдним организацијама 
за трговинске услуге (Сл. л. ФНРЈ 
број 6/54) уредно водио дневник о 
пасредовању (мешетарски дневник) 
и ако је издао уговорним странка- 
ма обавест о посредовању (мешетар- 
ски лист). —

Посао до кога је дошло посредо- 
вањем посредничког предузећа скла 
па се као и сваки други посао са- 
гласном вољом странака. Према t o 
m b , правна валзаност посла закљу- 
Ч0НОГ између странака, које је до- 
вело у везу посредничко предузеће, 
не зависи од уредног вођења меше- 
тарског дневника и издања меше- 
таЈкжог листа, нити њихово вођење 
и издавање не представља услов за 
остварење пооредничке провизије, 
већ само служи као један од дока- 
за о извршеном пооредовању и скло- 
пл>еном послу. —

Посредничко предузеће је наиме 
извршило добивени налог чим су 
странке, које је оно довело у везу, 
закључиле посао ради кога су дове- 
дене у везу и тада му ггрипада пра- 
во на накнаду (провизију).”

Ако је од малолетног детета при- 
чињена штета последица рђавог ва- 
спитања или недостатка надзора за 
штету одговара и вавбрачни отац 
без обзира на то да ли је у моменту 
причиње&а штете жизео у заједни- 
ци са малолетним и његовом мај- 
ком или не. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1226/1961).

I. ст. пресудом обвезан је тужени 
да плати штету проузроковану од 
стране његовог малолетног ванбрач- 
ног детета. Тужени је уложио жал- 
бу, која је уважена, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога;

I. ст. суд треба да утврди да ли је 
нанесена штета последица рђавог 
васпитања малолетног од странеро- 
дитеља, који су били дужни да га 
правилно васпитавају, или је штета 
последица непосрЈедног надзора над 
малим дететом и да ли је за то е- 
вевтуално рђаво васпитање крив и 
тужени — ванбрачни отац —- у ком 
би случају и он одговарао за спор- 
ну штету, односно да ли је за недо- 
статак надзора крив и ванбрачни 
отац без обзира да ли је у време 
почињене штете живео у заједници 
са дететом и његовом мајком или не.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
31. августа 1962. год. донесена су следећа решења;

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. Прихваћен је правилник Радних одбора који ће се са пре- 
чишћеним текстом доставити Радним одборима.

3. Решењем бр̂  189/962. a на основу Чл, 65— 67, те 13. т. 7 
ЗОА и чл. 6. т. 1— 2 и чл. 9 Статута АК у АПВ уписује се у име- 
ник адв. приправника са даном 31. августа 1962. Цвејић Вера, на 
адв. припр. вежби код адвоката Цвејић Бранка из Руме.

4. Решењем бр. 191/962. узима се на знање да адвокати Бабић, 
Милан и Бабић Олга из Беле Цркве воде заједничку адв. канц^ 
ларију.
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5. Решењем бр. 192/962. узет је на знање извештај адвоката 
Подградски Јосипа из Зрењанина да је преузео предмете адв. 
канц. др. Несторов Драгољуба.

6. Решешем бр. 193/962. узет је на знање извештај пенз. адво- 
ката др. Секулић Милована, да је списе адв. канц. др. Прерадо- 
вић Прерада и неке списе адв. канц. др. Моч Александра предао 
Тангл Золтану, адв. из Новог Сада као преузиматељу његове адв. 
канцеларије.

7. На основу правомоћне пресуде Дисц. суда АК у АПВ бри- 
ше се из именика адвоката Каназир Милан, адв. из Жабља, a за 
преузиматеља његове адвокат. канц. одређује се Васић Ђорђв; 
адв. из Жабља.

8. Решењем бр. 199/962. узима се на знање извештај др. Ми- 
ковић Данила адв. из Алибунара, да је ликвидирана адв. канц. 
пок. др. Зестријан Милете, адв. из Алибунара.

9. Решењем бр. 248/962. оболелом адвокату Милић Станими- 
ру из Новог Сада, одређен је за привр. заменика Тодоровић Ра- 
дршој ,адвокат из Новог Сада.

10. Решавано је о молбама ради уписа у именик адвоката, као 
и 0 осталим текућим и админ. питањима.

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
19. септембра 1962. године, донесена су следећа решеша:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. Позвани су сви адвокати дужници Коморе да дугове од- 
мах измире под последицама дисциплинског поступка.

3. Решењем бр. 278/62. брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Милан Микетић, адв. из Н. СадЗ; услед одрекнућа од вр- 
шења адвокатуре, и то са даном 1. октобра 1962, a за преузи- 
матеља његове адв. канцеларије одређује се адвокат др. Драг. 
Клокочар, из Н. Сада.

4. Решењем бр. 292/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 1. септ. 1962, због заснивања радног односа Бо- 
шко Петрићевић, адвокат из Оџака, a за преузиматеља његове 
адв. канц. одређује се Владимир Вучинић, адвокат из Оџака.

5. Решењем бр. 296/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 30. септ. 1962. г. због заснивања радног односа, 
Јован Секељ, адв. из Зрењанина, a за преузиматеља његове адв. 
канц. одређује се др. Јосип Варади, адв. из Зрењанина.

6. Решењем бр. 280/962. уписује се у именик адвоката АК у 
АПВ, са седиштем адв. канц. у Иригу Владимир Јовановић, a на 
основу чл. 41. ЗОА, услед преселења седишта адв. канц. са под- 
ручја друге Коморе.
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7. Решењем бр. 302/962. брише се из именика адв. приправ- 
ника, са даном 1. септ. 1962. услед заснивања радног односа, Вла- 
димир Субаков, на адв. припр. вежби код Здравка Субакова, адв. 
у Бечеју.

8. Решењем бр. 312/1962. брисана је из именика адвоката 
АК у АПВ услед заснивања радног односа, са даном 1. окт. 1962. 
године Грбић-Марцикић Даринка из Бечеја, a за преузиматеља 
се.одређује др. Милош Влаовић, адв. у Бечеју.

9. Решењем бр. 311/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ услед пензионисања, Матељски Сергије, адв. из Новог 
Сада, са даном 1. окт. 1962. a за преузиматеља његове адв. канц. 
одређује се Петерка Јосип, адвокат из Новог Сада.

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

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Савет Адвокатске коморе у АПВ одржао је своју седницу 27. 
септембра 1962. године на којој је разматрао „Нека питања у ве- 
зи са реорганизацијом адвокатуре” , те решавао о молбама ради 
уписа у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ.

Савет Адвокатске коморе у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Пошто су се оба органа Адв. коморе у АПВ, који одлучују 
о упису у именик адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили 
да постоје сви услови за упис, a на основу чл. 93. т. 4. и 87. т. 3. 
те чл. 13. т. 1—7. и 23, Закона о адвокатури, те члана 6. т. 1—2. 
и 7. Статута Адв. коморе у АПВ, уписују се у именик адвоката 
Адв. коморе у АПВ, са даном 27. септембар 1962. године, и то:

1. Решењем бр. 141/1962. Вишацки Миленко, са седиштем 
адв. канцеларије у Вршцу;

2. Решењем бр. 142/1962. Узон Никола, са седиштем адв. кан-
целарије у Суботици; _

3. Решењем бр. 305/1962. Оташевић Јован, са седиштем адв. 
канцеларије у Новом Саду;

31



4. Решењем бр. 306/1962. Митровић Радослав, са седиштем 
адв. канцеларије у Бачу;

5. Решењем бр. 284/1962. Јовановић Грожђанка, са седиштем 
адв. канцеларије у Панчеву.

Адвокатска комора у  АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да 1. октобра 1962. године до- 
спева обавеза исплате IV. четврти чланарине за 1962. год. која 
износи 3.000 динара, те се позивају да тај износ исплате, као и 
све раније обавезе. Уједно доспева и исплата 1% ком. доприноса 
за III. четврт 1962. који исто треба одмах уплатити. Уплате се вр- 
ше на тек. рачун 151-13-5-3347.

Књиговдство АК у  АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Умољавамо све претплатнике-дужнике да исплате дужну 
претплату за 1962. годину.

Претплата се уплаћује на Тек. рач. Адвокатске коморе у АПВ 
број 151-13-5-3347.

Уређ. одбор „Гласника”

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уреднг-ж: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне барнке 151-13-5-3347 / Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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