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Година XI Нови Сад, новембар 1962. Број 11

САСТАНАК БИРОА МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА
У БЕОГРАДУ

Извршни орган Међународне уније адвоката (Union intern, 
des avocats) Биро одржао је своју редовну седницу, прву после 
Конгреса који је одржан крајем јула 1962. године у Лисабону, у 
Београду дана 13. октобра 1962. године.

На састанку Бироа били су присутни, чланови Бироа; Еме- 
рих Хуна (Emerich Hunna), почасни председник Уније (Аустрија), 
др. Ханс Петер Шмид, (dr. Hans Peter Schmid), потпредседник 
Уније (Швајцарска), Ернест Арендт, (Ernest Arendt), ген. секретар 
Уније (Луксембург), Андре де Блитс, (Andre de Bluts), ген. секре- 
тар Уније (Белгија), Клод Лисан, (Claude Lussan), ген. секретар 
Уније (Француска), Ир де Браув, (Ihr de Brauw), потпредседник 
Уније (Холандија), М. Ајкхоф, (Mr-Eickhoff) члан Бироа (Бел- 
гија), др. Аурел Крстуловић, референт Савеза адв. коморе Југо- 
славије за међународне послове.

На проширеној седници Бироа, на којој су се расправљала 
начелна питања адвокатуре учествовали су у рше Адвокатске ко- 
море у Београду: Милован Јовановић, председник, Слободан Су-- 
ботић, заменик председника, Миодраг Павлићевић, члан Управ- 
ног одбора, Момир Николић, др. Ђока Миковић; у име Адвокат- 
ске коморе у ЉубЈвани: др. Владимир Гросман, a у име Адво- 
катске коморе у Новом Саду Милорад Ботић, председник, Олга 
Царић, секретар, Коста Хаџи, секретар Савета и Бора Стефано- 
вић, члан Управног одбора. Осим тога, рад пропшрене седнице 
Бироа пратио је још један већи број адвоката из Београда.

На првој, преподневној седници, Бироа расправљана су тех- 
ничка, административна и финансијска питања Међународне 
уније адвоката.

У 12 часова чланови Бироа примљени су били од стране 
Николе Срзентића, држ. подсекретара у Секретаријату за послове 
правосуђа Савезног извршног већа, коме је учињена куртоазна 
посета, којом приликом се водили разговори о проблемима адво- 
катуре уопште.



y  13 часова je Владимир Симић, председник Савезног удру- 
жбња правника примио чланове Бироа. Овом пријему су при- 
суствовали још и Брана Јевремовић, савезни јавни тужилац и 
Илија Дошен, председник Савезног врховног суда. И приликом 
овог пријема вођени су разговори у вези са општим питањима 
адвокатуре.

На проширеној седници Бироа, која је одржана после подне
13. октобра 1962. у сали за конференције Савезне трговинске ко- 
море у Београду, прво је ген. секретар Уније Клод Лисан изнео 
закључке последњег Конгреса Уније који је одржан, као што је 
већ наглашено, у Лисабону крајем јула ове године. Између оста- 
лих, овај Конгрес је донео закључке да се продуби проучавање, 
из свих аспеката у разним земљама, чланицама Уније, питања:
1. Улога адвоката у предузећима без обзира на карактер и осни- 
ваче истих; 2. Улога адвоката у раду и животу акцијских дру- 
штава; 3. Улога адвоката у синдикатима и разним професионал- 
ним rpynaipijaMa. Међутим, развијање разних питања адвокатуре 
у свету указује на потребу да се проучавању ових питаша до- 
даду још и питања: 1. Компатибилност адвоката у односу на 
управљање предузећима; 2. Проблем адвоката коме је поверена 
нека руководећа улога у једном трговачком друштву; 3. Адво- 
кати као ликвидатори предузећа. Већ обршзована Комисија треба 
да приступи свестраном проучавању, скупљањем материјала од 
свих чларица Уније, испитивањем посебних прописа, давањем 
предлога, мишл>ења и сугестија за што потпуније, a обухватно, 
решење ових проблема. Али, поставља се питање образовања је- 
дне Комисије која би имала да проучава питање; Заштита адво-. 
катске професије. Ова би Комисија имала да утврди положај, 
правни и фактични адвокатуре, у свим државама, да фиксира 
основне принципе који су потребни да би се могло сматрати да 
је адвокатура независна, слободна како у односу на клијента, 
тако и у односу на државу и друштво. Рад ове Комисије је од 
нарочитог значаја, јер се на све стране појављују тенденције 
које иду за тим да се адвокатура стави у измењен положај, који 
би у ствари могао да доведе у питање саму адвокатуру као ин- 
ституцију, али која би имала за неминовну последицу јаче за- 
грабљивање државе, предузећа итд. на саму независност и само- 
сталност адвокатуре.

По свим овим питањима вођена је врло опсежна и докумен- 
тована дискусија. У дискусији су суделовали сви чланови Бироа, 
a од стране југословенске адвокатуре посебно др. Аурел Крсту- 
ловић, Коста Хаџи, Михајло Аћимовић. Чланове Бироа је инте- 
ресовало питање, са законске стране, положаја адвокатуре у нас, 
па је констатовано да законски прописи у ФНРЈ регулишу адво- 
катуру на један врло напредан и одговарајући начин, како у од- 
носу на клијенте, тако и у односу на органе власти и нашег дру- 
штва.

После ове свестране дискусије закључено je да се питање 
заштите адвокатске професије упути на разматрање једној по-



себној Комисији, која he од свих чланица Уније затражити по- 
требне информације и податке, како о законском стању адво- 
катуре, тако и о евентуалним стремљењима у погледу измена 
постојећег стања. Ова ће Комисија имати да изради своје ела- 
борате, предлоге и закључке за идући Конгрес, односно свој из- 
вештај поднети Бироу Међународне уније адвоката, који ће дал>е 
поступити према указаним приликама и потребама.

14. октобра 1962. сви учесници састанка Бироа учинили су 
посету Адвокатској комори у АПВ, у Новом Саду. •

Саетанак Бироа Међународне уније адвоката у Београду 
још један је знак признања међународне адвокатуре Југословен- 
ској адвокатури, која од оснивања Међународне уније адвоката, 
1927. године, игра видну улогу у њеном животу, нарочито својим 
конструктивним предлозима по свим питањима која су била или 
јесу на дневном реду међународне адвокатуре.

Чланови Бироа истакли су своју нарочиту захвалност Са- 
везу адвокатских комора Југославије, као домаћину, у чије име 
се о потпуном успеху овог састанка посебно бринуо Момчило 
Митровић, админ. секретар Савеза.

Коста Хаџи

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
ПО ВАЖЕЋЕМ И БУДУЋЕМ КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

I.

Принципи усмености и непосредности

Законодавство и пракса с правом подвлаче да су усменост 
и непосредност незаменљива средства за изналажење објективне 
истине као крајњег циља поступка.

Ако доказ, према мерилима несавршеног л.удског сазнања, 
треба непознате околности да претвори у познате чињенице, при 
чему је довољна потпуна увереност, онда институт доказивања 
треба да је заснован на правилима који како уопште, тако и у 
појединим случајевима, дају највише изгледа за прибављање уве- 
рења о истинитости чињенрхца. При томе, не треба губити из вида, 
да институт доказивања стоји у  сржи кривичног поступка и да 
представља основ за одређивање његовог система.

Два елемента који чине основ овог института односе се на 
принципе усмености и непосредности. Ови принципи израсли су 
из сазнања, путем искуства, да је усмено расправљање жива бор- 
ба свих заинтересованих лица у поступку за изналажење мате- 
ријалне истине као и да су речи окривљеног, сведока и вештака 
важап фактор за пт^ибављање уверења о истинитости или не-



истинитости чињеница. Овоме треба додати и истовремени зах- 
тев, друштва, у чије се име правна изрека доноси, за јавношћу 
поступка. У принципу усмености садржана је и посебна правно- 
политичка страна која принцип слободне оцене доказа заоштрава 
обавезом образложења, дозвољавајући само оне разлога који се 
заснивају на усмено изведеним доказима на главном претресу. 
Овај принцип, према томе, присиљава на временску и месну кон- 
центрацију свих средстава доказивања (личних и стварних) на 
главном претресу. Оно што није било предмет усменог расправ- 
л.ања не може се узети за основ осведочења чишеницама — чл., 
327 ЗКП. Према томе, извођење доказа треба и дал>е проводити 
на главном претресу a сврха претходног поступка мора остати 
само прикупл>ање и обезбеђење доказа о делу и учиниоцу.

Поступак прогона, као део јавног кривичног права у ширем 
смислу, мора бити у складу са његовим циљем што бржег и што 
ефикаснијег начина сузбијања криминалитета. Убрзања ради 
треба дозволити извесна одступања од rope изнетих принципа 
и незнатне преступе окончати изузетно мимо принципа усмено- 
сти. Пракса је показала оправданим ово становиште с тим да се 
одступања од истог морају допустити само ако дејством прово- 
ђеша скраћеног поступка настану какве последице неправичних 
и  незаконитих одлука — чл. 412 ст. 3 ЗКП.

Другојаче је са окривљеницима у  бегству. Њихова осуда у 
одсутности је криминално-политички оправдана, обзиром да су 
они сами својим поступком онемогућили нормалан ток дејства 
правне заштите a друштвено-политички је оправдан, јер се де- 
латност правосуђа и заштита друштвених интереса не сме учи- 
нити зависним од ових лица. У оваквим случајевима ради се о 
друштвеној потреби — нужности која стоји испред права на пот- 
пуну одбрану окривљеног. Према томе, у погледу ублажавних 
претпоставки за вођење поступка противу лица у бегству не би 
се имало шта приметити — чл. 284 ст. 2 ЗКП.

Продужење поступка у случајевима одстрањеша окривље- 
ног са главног претреса, т.ј. повредом начела усмености, треба 
и  даље подржати обзиром да се окривљени незаконитим посту- 
пањем пред судом сам лишио права одбране — чл. 279 ст. 1 и 
2 ЗКП.

Насупрот поменутим изузетцима, треба смањити случајеве 
у  којима окривљени, по оцени суда, не мора присуствовати глав- 
ном претресу — чл. 412 ЗКП. Ова дозвола, под условом да при- 
суство окривљеног није нужно и да је пре тога био испитан, не- 
потребно крши принцип усмености a не може се оправдати ни 
процесним, ни економским или неким другим разлозима. За ово 
мишљење говори и чињеница да прибављању доказа служи и 
држаше окривл>еног на главном претресу и то као извор сазнања 
за  добијаше правилне слике суда о истинитости чињеница, па не 
би било основано лишити се овог елемента. При томе, непосред- 
ност представља јаче средство и искључује могућа лошија сред-



ства прибављања доказа ван главног претреса a за утврђивање 
материјалне истине.

Основ законом утврђене непосредности састоји се у дока- 
зивању, када је реч о личним доказима, кроз саслушање лица на 
главном претресу a не читањем ранијег записника о саслзчпању 
или заменом овог доказа писменом изјавом. С тога је прикази- 
вање раније проведених аката од стране председавајућег на глав- 
ном претресу на место саслушања сведока, по нашем мкшљењу, 
у принципу недопуштено.

Из овога не произилази да би принцип непосредности тре- 
бало схватити тако, да би се истим забрашивало указивање на 
противречности између изјава сведока на главном претресу и 
писмено датих изјава трећих лица у претходном поступку или 
пак да се читањем раније датих исказа не би могло, према за- 
хтеву случаја, потстаћи сведоково памћење.

У новије време, строгост принципа непосредности умањена 
је и на тај начин, што се дозвољава саслушаше органа унутра- 
шњих послова на главном претресу, који је у претходном по- 
ступку снимио записник о саслушању сведока a који сведок, чи- 
нећи употребу од права на одбијање сведочења, одбија да се са- 
слуша као сведок на главном претресу. Ове судске одлуке руко- 
воде се тиме, да се код коришћења права на одбијање сведочења, 
битне чињенице доказују саслушањем органа унутрашњих по- 
слова. У овим случајевима одлучујуће је да се принцип непо- 
средности таквом праксом не вређа обзиром да читање исправе 
не конкурира саслушању сведока у  смислу чл. 314 ЗКП.

Читање исправа треба да представља само помоћ у  памће- 
њу или разјашњењу противречности, увек је  допуштено, и под- 
лежи испитивању суда о одређеној доказној снази исказа лица 
и његовог држања пред судом у  односу на списе који се читају.

Питаше се поставља, да ли је сачувана доказна снага исказа 
вештака који је у току поступка умро a у вези принципа не- 
средности на главном претресу. На ово питање треба се придру- 
жити потврдном одговору законодавца, обзиром да принцип са- 
слушања на главном претресу важи само онда када постоји 
стварна могућност за саслушање лица које има какво сазнање 
о чињеницама — чл. 314 ст. 1 тач. 1 ЗКП. Изражено мишљење 
кроз закон и праксу одговарајуће је и представл>а равнотежу 
између нужног и практичног захтева за доказивање. Ако би кри- 
вични поступак садржавао одредбу о томе да непосредни докази 
иду испред посредних, вероватно је, да би многе грешке биле 
отклоњене. Међутим, непожељно је и штетно у односу на прин- 
цип слободне оцене доказа, стварати кроз нормативе какво пра- 
вило у том смислу, јер би оно могло представљати увођење фор- 
малне оцене доказа, противно правилима доказивања ирихваће- 
них у ЗКП-у и пракси. Потпуно је могуће да очевидац истине 
трећем лицу одмах после извршења дела да извештај јаче до- 
казне снаге од његове — сведокове непосредне изјаве на главном 
претресу a у цил>у на пример, да се кривац ослободи кривице.



При томе, код општег захвата свих доказних средстава треба 
поћи од тога, да неподобног доказног средства нема ни код лр1ч-  
ности, ни стварно. Свако друго схватање противило би се бити 
слободне оцене доказа, јер слобода оцене вредности доказа са- 
држи у себи и право избора доказних средстава. He сматра се 
нужним одступањем, када Закон одређена доказна средства за- 
брањује због мале сумше (одступање од заклетве код лица испод 
16 година, код неспособних за заклињање, код умно незрелих и 
умно слабих лица, код лица осумњичених за учешће у извршењу 
кривичног дела и сл.).

Рангирање доказних средстава у шиховом међусобном од- 
носу постоји само тамо, где долазе у обзир усмена излагања из- 
вештача и њихове писмене изјаве о истом исказу. Чл. 314 ст. 1 
тач. 1 ЗКП представља провалу принципа непосредности али је 
заблуда ово уопштити. Напротив, о овоме може бити речи само 
где је читање омогућено поред још могућег саслушања сведока 
или у случајевима у којима лице известилац не може више бити 
саслушано у коме случају нема ни конкуренције између читања 
исправе и изјаве известиоца, па нема ни повреде непосредности.

Нема повреде непосредности ни у случа:јевима када се до- 
звољава доказ исправама поред исказа сведока ако доказ испра- 
вом не може бити замењен исказом сведока. Пример за ово пружа 
читање записника са расправе у грађанском или привредном 
спору a  у поступку кривоклетства сведоку по питању, какав је 
обим и садржину имала наводна нетачна изјава дата под заклет- 
вом пред грађанским односно привредним судом.

II.

Подношење захтева за доказивање и рок подношења

Евентуални захтев за отклањање или провођеше принципа 
диспозиције странака који важи у Грађанском парничном поступ- 
ку (за утврђивање чињеница) без нарочитог је значаја за бит кри- 
вичног поступка, јер овај поступак не познаје странке. Насупрот 
томе, у кривичног поступку важи право на постављање захтева 
за доказивање, које се право приближно остварује као и оно у 
Гр. п. п.-у.

Обзиром, да правосуђе своје задатке не може извршавати 
независно од основног политичког облика друштвених збивања, 
то из овога произилази, да је друштво једино позвано за спрово- 
ђење кривичног поступка, што опет изазива питање: да ли уво- 
ђење института диспозиције странака и завођење захтева за до- 
казивање противуречи или не овом схватању? Мишљеше, да кри- 
вични поступак признаје за основ материјалну истину, истовре- 
мено потврђује да су посебни захтеви за доказивање одређених 
тврдњи коришћењем извођења одређених доказних средстава (не 
и обавештења) сувишни, јер је подизање свих потребних доказа 
омогућено путем суда — чл. 9 и 10 у вези чл. 304 ЗКП. Овом



следи и правило да окривл.еном све мора бити доказано. Међу- 
тим, овом мишЈвењу насупрот стоји важећи поступак који је 
прихватио практично-психолошко решење овог проблема слобод- 
ним прибавл>ањем доказа, па судији допушта не само да прове- 
рава чињенице засноване на вероватноћи, већ и да о неким спро- 
ним чињеницама затражи и доказе.

На основу важећих правила усмености за главни претрес 
'суд узима само оне захтеве за доказивање који му се укажу до 
завршетка главног претреса на редован начин, у усменом по- 
ступку. Пре главног претреса писмено допуњени захтеви за из- 
вођење доказа могу остати нерешени ако их је председник већа 
претходно одбио и ако на главном претресу не буду усмено по- 
ново стављени.

Према томе, сматра се повредом закона ако суд не поступи 
по непосредно предатим захтевима за доказивање и то тако што 
има да заузме став по свим доказима у поднесцима и у  претход- 
ном поступку, па и онда када захтев није поновљен на главном 
претресу a није у претходном поступку одбијен.

Ш.

Могу ли учесници у поступку бити сведоци

Законик делимично одговара на ово питање и онемогућује 
саслушавање као сведока; 1) лице које би својим исказом по- 
вредило дужност чувања службене или војне тајне, док га над- 
лежни орган не ослободи те дужности и 2) браниоца окривљеног 
о ономе што му је окривљени као свом браниоцу поверио.

Пракса је на горње питање дала негативан одговор и у од- 
носу на окривљеног и саокривл>еног ако се главни претрес обавља 
и противу овог последњег.

У односу на супружника окрршљеног, судију, јавног тужи- 
оца, записничара и заступника приватне тужбе не даје се ника- 
кав одговор. Међутим, чињеница је да судећи судија, јавни ту- 
жилац задужен по предмету не могу бити сведоци, као и да осу- 
ђени саокривљеник или бранилац који се одрекао одбране, или 
јавни тужилац који се ослободи дужности јавног тужиоца за 
одређени предмет, могу то бити. Горњој чињеници стоје насупрот 
практични захтеви који траже прецизније решеше овог питања 
у будућем законику (на пример код случајева признања окрив- 
Јвеног у четири ока ван главног претреса).

IV.

Закл.учак

1) Основна линија важећег и будућег кривичног процесног 
система доказивања треба да је одређена принципом слободног 
доказивања.



2) Слободном прибављашу доказа одговара слободно кори- 
шћење свих доказних средстава. Према томе, наше кривично про- 
цесно право не треба и у будуће да зна за неподобне доказе a за 
одступање од овог пришцша нема разлога.

3) Принцип непосредности ограничава стварну блискост до- 
казних средстава предмету доказивања и полази од тога да ме- 
ђудокази немају исту важност као непосредни докази. Међутим, 
евентуални захтев за избор или рангирање доказних средстава 
онемогућава принцип слободе доказивања.

4) Непосредност има доказно-правну снагу коју пружа усме- 
но казивање лица већу од читања писмене изјаве или записнич- 
ког казивања о истом предмету доказивања. Оно има даље и 
политичку страну доказивања која се огледа у избору редоследа 
доказних средстава, па се може препоручити само као предност 
непосредног доказивања.

5) Читање писмена као помоћног средства при неком саслу- 
шању лица у основни није супротно начелу непосредности. Опа- 
сност, да ће се помоћу тог помоћног средства недопуштен доказ 
исправом преобући у изјаву лица, која не жели да то буде, област 
је чињеница.

6) Принципу слободе доказивања одговара захтев за утвр- 
ђивање материјалне истине по службеној дужности. Према томе 
ни по важећем праву a ни у будућем праву захтев за доказива- 
њем не противуречи овлашћењима председавајућег на главнол 
претресу.

7) Принцип усмености временски обухвата доказивање и: 
месно је повезан са јединственим усменим главним претресом. 
Ослабити ову везу оправдава само државна и криминално-поли- 
тичка нужност. Ослобођење окривљеног од присуства главном 
претресу не сме бити проширивано.

8) Олакшано утврђивање чињеница кроз службено изја- 
шњење наместо изјава сведока неспојиво је са принципом непо- 
средности и строгости доказивања, уколико се ради о основним 
елементима бића кривичног дела (кривици и казни).

Пракса судова у многоме је већ допринела да се принципи 
непосредности и усмености изражени у важећим прописима пра- 
вилно ограниче и да се да што већа слобода доказивању, која 
слобода иде у прилог принципу истине и правном схватању дру- 
штва у одређеном времену. Будући поступак, верујемо да ће о 
овоме водити рЗчуна и да ће у односу на доказни поступак на 
главном претресу допунити оне празнине које су у међувремену 
настале.

Др Љубомир С. Вагнер



ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

Уговори се закључују, да би произвели једно одређено 
правно дејство међу уоговорним странкама. A према околностима 
да служе и другим корисницима. Да би уговор могао да произ- 
веде дејство, непходно је да га странке изврше. У вези с трш 
разумљиво је да је поштовање, односно извршење уговора основ- 
но у уговорним односима. Поред тога, сигурност правног саобра- 
ћаја у знатној мери зависи од извршења уговора, који се у ве- 
ликом броју свакодневно закључују у разним областима робно- 
новчаним и других односа.

Међутим, за време важности и трајања дејства уговора могу 
понекад настати изванредни догађаји, које странке нису могле 
да предвиде у доба закључења уговора. Непредвиђени, изван- 
редни догађаји могу имати и ту последицу, да услед њих извр- 
шење уговора постане претерано отежано за једну странку, или 
би странка могла своју обавезу да изврши само са претерано ве- 
ликим губитком. Логично је и правично, што уговорно право под 
овакврш околностима омогућава измену или раскид уговора. На- 
равно, свака било каква промена околности не може да доведе 
и да оправда измену или раскид уговора. Промене околности 
морају бити битне и да претерано отежавају извршење уговора.

Овде се не мисли на накнадну објективну немогућност испу- 
њавања уговорених обавеза, која доводи до престанка облигације, 
него на случајеве када је упркос промењеним околностима испу- 
њење уговорних обавеза још увек могуће, али је због промењених 
околности престала сврха уговора, односно дужнику би се испу- 
њењем обавезе наметнуле несразмерно тешке жртве. Питање, да 
ли због таквих промена околности треба дати странкама право 
да уговор раскину, односно да га измене, постало је врло акту- 
елно после првог светског рата, када је долазило до великих про- 
мена околности са којима се при закључењу уговора није ра- 
чунало.

Промењене околности, као и други услови за њихову при- 
мену, могу се предвидети споразумно међу самим странкама и 
у  самом уговору, a могу се предвидети и диспозитивно, тј. за- 
конским прописом. Томе у прилог говори и одредба члана 126 
ЗОН-а о могућности измене или раскидању уговора о доживот- 
ном издржавању, на захтев једне или друге стране уговорнице. 
Током времена након закључења уговора о доживотном издр- 
жавању прилике се могу толико променити, да извршење уго- 
вора постане знатно отежано. У том случају даје одредба члана 
126 став 1 ЗОН-а могућност свакој страни, да од суда тражи ново 
уређење њихових односа из уговора о доживотном издржавању 
или да суд тај уговор раскине водећи при томе рачуна о свим 
околностима (Rebus sic stantibus). Према томе, суд може право 
примаоца издржавања да преиначи у доживотну ренту, ако то 
одговара једној и другој страни. Мишљења смо, да је наведеном



законском одредбом пружена још једна могућност и пут да уго- 
вор о доживотном издржавању раскину и у случају кад се при- 
лике толико измене, да извршење уговора постаје објективно 
отежано или немогуће. To значи: да се признаје странкама уго- 
ворницама да су оне при закључивању уговора имале у виду оно 
стање и оне околности које су постојале у време закључења 
уговора и да су оне тај уговор закљзгчиле у уверењу, да ће такве 
прилике и околности остати за све време трајања тога уговора. 
Међутим, ако су се те прилике измениле, као што је речено, 
правилно је да се и са тих разлога може да тражи раскид уго- 
вора. To је начело познато још у Римском праву, где је речено 
Rebus sic stantibus.

Тако, на пример: ако' је прималац издржавања по уговору 
оставио у наслеђе даваоцу издржавања најамну зграду по уго- 
вору који је закл>учен пре ступања на снагу Закона о национа- 
лизацији, a ступањем на снагу овог закона та је стамбена зграда 
национализована и дотадашњем власнику остављен само један 
стан, онда су у таквом случају настале промењене прилике које 
странке уговорнице нису могле имати у виду. Тада, разуме се, 
давалац издржавања може тражити раскид уговора о доживотном 
издржавању, с обзиром да он неће добити ни приближан екви- 
валент ономе што би могао издати на примаоца издржавања до 
краја његовога живота. Ово у толико пре, што даваоци издржа- 
вања понајчешће калкулишу са алеаторношћу, тј. са тиме да 
ће њихово давање бити знатно или донекле мање од вредности 
имовине, коју ће по смрти примаоца издржавања добити.

Промењене околности могу настати услед велике разлике у  
вредности давања у натури и вредности, које су постојале у вре- 
ме закључења уговора, или ако је давалац издржавања запао у  
немогућност да своју обавезу извршава у натури, па му је веома 
тешко да је преиначи у новчано давање с обзиром на велику 
разлику у промени цена односно вредности, или пак из којих 
других разлога. Последица промењених прилика даје право на 
одустајање од уговора, односно на раскидање истог a у неким 
случајевима, и под одређеним претпоставкама и овлашћење су- 
дији да може уговор у одређеном смислу изменити. И код уго- 
вора о доживотном издржавању може се у изложеном смислу 
ценити да ли је промена прилика таква да је неиспуњење уго- 
вора постало знатно отежано или немогуће.

У вези са тим, суду су одредбама члана 126 ЗОН-а, осим 
овлашћења на раскидање уговора, остављена и друга два врло 
значајна овлашћења, уместо раскидања уговора суд може: а) 
односе између странака наново уредити; и б) право примаоца из- 
државања преиначити у доживотну ренту.

Није прецизирано, када ће се определити за једно од наве- 
дених решења, као што се не види ни на који се начин имају 
изнова уредити односи међу странкама. У свему томе оставл>ено 
су суду слободне руке осим што мора: „водити рачуна о’ свим 
околностима“, да и то одговара једној и другој страни (код пре-
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иначења доживотног издржавања у доживотну ренту). Јасно је, 
међутим, да је суд дужан узети у обзир посебне прилике стра- 
нака и правилно оценити њихове обостране интересе, a за раски- 
дање уговора, као крајњу меру, одлучити се само ако другачије 
уређење односа односно одређивање доживотне ренте не би било 
у интересу контрахирајућих страна.

To значи, да суд може да раскине заједницу живота, као и 
да измени натурално давање у обавезу даваоца издржавање на 
одређене новчане износе са којима ће се прималац издржавања 
задовољити на место онога што је по уговору о доживотном издр- 
жавању добивао односно требало да добије.

У таквом случају, обавеза примаоца издржавања остаје не- 
промењена, a и право даваоца издржавања из уговора о дожи- 
вотном издржавању, јер се овде ради о преиначењу предмета 
давања, тј. сва давања односно све обавезе даваоца издржавања 
претварају се у одређене новчане износе и тако давање пред- 
ставља дал.е извршење обавезе даваоца издржавања до краја.

Спорно је само, да ли ће се захтев по члану 126 став 2 
ЗОН-а расправљати и одлучивати по начелима парничног или пак 
по ванпарничном поступкз'', али се претпоставља да he се рас- 
прављати и одлучити по парничном поступку с обзиром на саму 
правну природу овог захтева.

У примени члана 126 ЗОН-а пракса је наишла на питање, 
да ли само давалац издржавања, ако је испуњење уговора по- 
стало отежано, може тражити, да се односи изнова уреде, или 
то може тражити и прималац издржавања. Пракса је дошла до 
тога питања, јер члан 126 ЗОН-а, „да се односи уреде“ полаже 
тежиште на околност да је испуњење уговора знатно отежано. 
Испуњење уговора може бити знатно отежано само на страни 
даваоца издржаваша, па је логично и нормално, да давалац из- 
државања тражи смањење давања.

Претпоставка за примену одредбе члана 126 став 1 ЗОН-а 
су промењене прилике, које знатно отежавају испуњење уговора
0 доживотном издржавању. Промењене прилике могу наступити 
не само објективно, али морају знатно отежавати испуњење уго- 
вора о доживотном издржавању. Промењене прилике из става
1 члана 126 ЗОН-а 'су факултативан разлог за разрешење уговора 
о доживотном издржавању и није везан за услов заједничког 
живота уговарајућих страна.

Текст закона је овде уопштен, па зато под њим треба суп- 
сумирати промене како економских, тако и личних прилика су- 
контрахената.

Уколико давалац издржавања било из кој«јх разлога дође 
у немогућности да испуњава своју обавезу из уговора, онда је 
ван сутиње, да обе странке имају право захтевати, да се уговор 
раскине, и у таквом случају свака странка задржава право да 
тражи од друге странке накнаду, која јој припада по прописима 
оштих правила имовинског права.
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Према изложеном био би закључак, да само давалац издр- 
жавања услед знатног отежања испуњења обавеза из уговора 
може тражити да се њихови односи изнова уреде. Такав закЈву- 
чак поткрепљује и чињеница, да се уговор о доживотном издр- 
жавању склапа под клаузулом „Rebus sic stantibus”.

Промењене околности, због којих се однос може међу стран- 
кама наново уредити или уговор раскинути, односно место издр- 
жавања одредити доживотна рента, одлучне су и код уговора 
о доживотном издржавању у корист трећег лица само, кад се 
односе на међусобне обавезе контрахирајућих страна из закљу- 
ченог уговора, a не и на однос који постоји између трећег лица 
и стипуланта. Отишло би се далеко, ако би се ближе упуштали у 
ово питање, али се може рећи да трећи ни на који начин не 
може на основу свог стеченог права довести у питање право уго- 
ворних страна да тражи ново уређење односа, односно раскид уго- 
вора због промењених околности. Нарочито се трећи не може су- 
проставити одређивању доживотне ренте место права на издр- 
жавање. Према томе код просуђивања, да ли су се прилике на- 
кнадно промениле, цениће се по томе да ли је промена настала 
у односу на обавезу издржавања и имовину коју стипулант као 
накнаду оставл>а дужнику.

Поставља се само сада питање, да ли ће треће лице, уко- 
лико само није скривило промену прилика, моћи у случају рас- 
кидања уговора остварити свој захтев из односа који постоји 
између њега и стипуланта, односно тражити накнаду штете, a 
у случају новога уређења односа или одређивања доживотне нов- 
чане ренте накнаду за евентуалну разлику.

Мишљења смо, да му то овлашћење припада.
У пракси се, међутим често јавља и такав уговор о дожи- 

вотном издржавању, који је супротан одредбама из чл. 122—127 
Закона о наслеђивању, тј. према коме имовина примаоца издр- 
жавања прелази у својину даваоца издржавања у моменту за- 
кл>учења самога уговора. Овакав уговор се не сматра уговором 
о доживотном издржавању, који је регулисан Законом о насле- 
ђивању, него обичним грађанскоправним уговором, који није за- 
брањен нашим позитивним прописима који регулишу ову уго- 
ворну материју. To би у ствари био уговор о доживотном издр- 
жавању sui generis. За његово регулисање вреде општа правила 
о облигационим уговорима, a не она која су предвиђена у Закону 
о наслеђивању.

Начелно схватање Савезног врховног суда бр. 8/57 о уго- 
ворима 0 доживотном издржавању, који су склопили уговарачи 
у облику тзв. уговора о предаји имовине, допушта примену ана- 
логије члана 126 ЗОН-а у случају ако су се после закључења 
овог уговора прилике толико промениле да је њихово испуњење 
постало знатно отежано.

Када ти разлози постоје, суд је овлашћен да применом 
члана 126 ЗОН-а путем аналогије на захтев једне и друге стране 
њихове односе изнова уреди или их раскине, водећи рачуна о
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сврш околностима. Посебно суд може да применом одредбе става 
2 члана 126 ЗОН-а да преиначи издржавање у доживотну ренту, 
ако то одговара једној и другој страни. Мишљења смо, да се 
прпмена ове аналогије члана 126 ЗОН-а неби уопште могла при- 
менити на ову врсту уговора о доживотном издржавању, већ 
правна правила имовинског права. Но, ако би се допустила при- 
мена ове аналогије, она би се евентуално могла и примени- 
ти, али само на уговоре о преда1и имовине склопл>ене након 
ступања на снагу Закона о наслеђивању, док за такве уговоре 
склопљене пре овога закона на основу правних правила имовин- 
ског права примена аналогије овог законског прописа не може 
се претпоставити, с обзиром да у време склапања оваквих уго- 
вора није ни постојао, a становиште је начелног схватања, да се 
примењују правна правила имовршског права на овакве старе уго- 
воре о ггредаји, те се самим тим искључује и примена одредаба 
члана 126 ЗОН-а у оваквим случајевима.

На крају истичемо, да смо овим излагањем обухватили један 
део спорних питања, која се односе на промењене околности и 
извршење уговора о доживотном издржавању, остављајући при 
томе на страну друга питања, која заслужуЈу посебну пажњу и 
обраду у овом веома важном правном институту. Овде нам је био 
циљ, да укажемо за неке од најзначајнијих правних проблема 
који нарочито за праксу могу бити од посебне важности и веро- 
ватно у примени представл>ати и извесне тешкоће, a са којима 
је потребно да се позабаве правници практичари, који се несум- 
њиво са њима веома често сусрећу, a у цил>у њиховог правилног 
решавања у складу са одредбама Закона о наслеђивању које ре- 
гулишу ову правну материју.

Коста М. Месаровић

О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПРАВА НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

Право оштећеног лица на накнаду штете од штетника услов- 
љено је и благовременим поставл>ањем захтева за накнаду штете. 
Захтев оштећено лице мора поставити код суда у строгом року 
одређеном у закону, a пропуштање тога рока, даје право штет- 
нику да се ослободи одговорности истичући приговор застаре- 
лости.

По Закону о застарелости потраживања (даље ЗОЗП — Сл. 
лист ФНРЈ 40/54) потраживање накнаде штете застарева за три 
године од момента када је оштећени дознао за штету и за лице, 
које је штету учинило — чл. 19 ст. 1 односно за десет година од 
када је штета настала — чл. 19 ст. 2.

Рок од три године је редован рок за застарелост права на 
накнаду штете, док је рок од десет година крајњи рок у коме се
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штета може остварити и то је тзв. апсолутни рок застарелости 
потраживања из основа накнаде штете.

Овај апсолутни рок застарелости права на накнаду штете 
долази у обзир само у случају када оштећени није могао сазнати 
за учиниоца штете одмах, већ много доцније. Тада се штета може 
остварити ако је захтев поднет у року од три године од дана 
сазнања за учиниоца штете, али и ако није прошло десет година 
од дана када је штета проузрокована. Ако је у време сазнања за 
учиниоца штете и подношења захтева за накнаду штете — тужбе 
суду, већ прошло више од десет година од када је штета настала, 
онда је овакав захтев застарео, јер је наступила апсолутна заста- 
релост права на накнаду штете.

Поред редовног рока за застарелост права на накнаду штете 
из чл. 19 ЗОЗП, постоји и посебан рок тзв. дужи рок застарело- 
сти одређен у чл. 20 ЗОЗП. Овај рок по своме трајању је дужи 
од три године и односи се на случајеве накнаде штете настале 
кривичним делом, за чије је гоњење одређен рок застарелости 
дужи од три године. Дужи рок застарелбсти одређује се према 
року одређеном у кривичном закону за гоњење односног кри- 
вичног дела.

Пропис чл. 20 ЗОЗП текстуелно гласи:
„Кад је штета цроузрокована кривичним делом, a за 

кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости, за- 
хтев за накнаду штете застарева кад истекне време одре- 
ђено- за застарелост кривичног гоњења.

Прекид застаревања кривичног гоњења повлачи за со- 
бом и прекид застаревања захтева за накнаду штете.

Исто вреди и за спречавање застаревања.“
Тумачећи овај пропис онако како он гласи, може се усво- 

јити, да је за примену рока застапелости права на накнаду штете 
дужег од три године потребно, да се испуне следећи услови;

— да је штета причињена кривичним делом,
— да је за кривично гошење предвиђен рок застарелости 

дужи од три године.
Према томе, да би се могло позвати на дужи рок застаре- 

лости потраживања предвиђен у чл. 20 ЗОЗП потребно је, да су 
испуњена оба ова услова — кривично дело и рок застарелости за 
кривично гоњење дужи од три године. Разуме се, да ово све под 
претпоставком, да се одговорност за накнаду штете заснива на 
кривици учиниоца тј. када се ради о деликтној одговорности, која 
се мора утврдити у кривичном поступку.

Ако би се радило о штети причињеној кривичним делом за 
чије гоњење је предвиђен рок застарелости краћи од три године, 
као што је случај са кривичним делима која се гоне по приватној 
тужби и предлогу, — онда се рок за застарелост накнаде штете 
не би могао рачунати по чл. 20 ЗОЗП, јер је за примену овог рока 
потребно, да је за кривично гоњење предвиђен рок застарелости 
дзгжи од три године. У таквом случају рок застарелости имао би 
се рачунати по чл. 19 ЗОЗП без обзира што је штета причињена
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кривичним делом, јер је редован рок за застарелост штете три 
године од дана када се сазнало за штету и учиниоца. Редован 
рок застарелости може се скратити само ис\ричним законским 
прописом, a у чл. 20 ЗОЗП редован рок застарелости од три го- 
дине из чл. 19 ЗОЗЦ је продужен, jep се говори о дужем року.

Значи, да се дужи рок застарелости из чл. 20 ЗОЗП може 
применити само када се ради о штети причињеној кривичним 
делом, за чије је кривично гоњење предвиђен рок застарелости 
дужи од три године. У сваком другом случају, и ако је рок за- 
старелости за кривично гоњење краћи од три године, има се при- 
менити редован рок за застарелост одређен у чл. 19 ЗОЗП.

У пракси међутим, ово питање судови неједнако решавају, 
a no једном становишту, за примену рока застарелости из чл. 20 
ЗОЗП довол>но је само ако је  штета причињена кривичним де- 
лом, без обзира на основ по коме се штета остварује и лице од 
кога се штета остварује. Тако, у једном конкретном cлvчajy, ре- 
шавајући захтев тужиоца М. за накнаду штете настале у сао- 
браћајном удесу на дан 15. 12. 1955. г. у коме је тужилац повре- 
ђен од моторног возила, — Окружни суд у Б. у пресуди П.5141/60 
заузео је став, да је захтев за накнаду штете застарео, јер je ту- 
жба поднета суду после протека времена дужег од три године од 
дана причињене штете и сазнања за учиниоца.

Тужилац је, поводом истакнутог приговора застарелости 
потраживања, указивао на чл. 20 ЗОЗП налазећи, да се у кон- 
кретном случају има узети овај дужи рок застарелости, јер је 
штета причињена кривичним делом. Првостепени суд је  стао на 
гледиште, да се захтев за накнаду штете заснива на принципу 
објективне одговорности и остварује према туженом као власци- 
ком моторног возила, a не као учиниоцем кривичног дела, те да 
се на такав случај не може применити дужи рок застарелости из 
чл. 20 ЗОЗП.

Тужилац је тужбу поднео суду 3. 12. 1960. год., a штета се 
догодила 14. 12. 1955. г. Тужбом је тражена накнада штете и од 
возача, који је у кривичном поступку био осуђен за кривично 
дело угрожавања јавног саобраћаја, али је пред судом у току 
спора тужбу повукао према возачу, и остао при тужбеном за- 
хтеву само према власнику моторног возила, којим је штета при- 
чињена као опште опасним средством.

По уложеној жалби Врховни суд НРС у решењу Гж. 2784/61 
заузео је становиште, да је за примену дужег рока застарелости 
лз чл. 20 ЗОЗП одлучујуће, само да је штета причињена кри- 
вичним делом, па је жалбу уважио и пресуду првостепеног суда 
укинуо. После оваквог става Врховног суда НРС првостепени 
суд је донео пресуду, којом је уважио тужбени захтев, a приго- 
вор застарелости потраживања оценио као неоснован, налазећи, 
да се у конкретном случају има применити дужи рок застарело- 
сти из чл. 20 ЗОЗП, јер је штета причињена кривичним делом.^)

1) спор још није коначно решен, те се не зна став Савезног врх. суда.
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Овакво становиште сматрамо неправилним, јер се дужи рок 
застарелости из чл. 20 ЗОЗП може применити само, када се као 
основ накнаде штете појављује кривично дело за чије је гоњење 
предвиђен дужи рок застарелости тј. када се обавеза на накнаду 
штете заснива на деликтној одговорности лица, које је извршило 
кривично дело. Овај дужи рок застарелости не може се приме- 
нитиг на случај, када се ради о накнади штете, која се остварује 
по неком другом основу и независно од постојања кривичног д^ла 
и од лица, које није извршилац кривичног дела.

Само кривично дело, како смо напред указали, у сваком 
случају, не даје право оштећеноме да користи дужи рок заста- 
релости из чл. 20 ЗОЗП, ако је рок за кривично гошење краћи 
од три године. Ако је то тако, онда је извесно, да је законодавац 
као рацио легис овог прописа узео, да се дужи рок застарелости 
из чл. 20 ЗОЗП може користити само у случају, када се захтев 
за накнаду штете заснива на кривичној одговорности учиниоца 
штете.

Према томе, за оцену примене застарног рока из чл. 20 
ЗОЗП није одлучујуће, само да је штета причињена кривичним 
делом, већ и да се одговорност за накнаду штете заснива на кри- 
вичном делу и остварује према лицу, које је извршило кривич- 
но дело.

Када тужилац свој захтев за накнаду штете, која му је на- 
нета од моторног возила приликом саобраћајног удеса, поставља 
према власника моторног возила по принципу објективне одго- 
ворности, — онда се не може позивати на дужи рок застарелости 
из чл. 20 ЗОЗП само зато, што је приликом саобраћајног удеса 
возач непрописно поступао и извршио кривично дело. Овај дужи 
рок застарелости права на накнаду штете може се истицати само 
код захтева према возачу, као учиниоцу кривичног дела, али 
према власнику моторног возила, који за штету одговора по прин- 
ципу објективне одговорности и независно од постојања кри- 
вичног дела, такав захтев, по нашем мишљењу, мора се ставити 
у року одређеном у чл. 19 ЗОЗП.

Нема разлога, да неко, ко Je одговоран за накнаду штете 
по принципу објективне одговорности, јер је моторно возило 
средство са повећаном опасношћу за људе и околину, — чека 
дуже време од три године и буде у неизвесности, да ли оштећени 
поставити према њему захтев за накнаду штете, само зато, што 
је приликом наношења штете, треће лице учинило и кривично 
дело. Ово и нарочито, што је грађанска одговорност за накнаду 
штете причињене моторним возилом власника моторног возила 
независна од постојања кривичног дела и кривичне одговорности 
непосредног учиниоца штете — возача.

Није нам познато да ли је по овом питању решавао Саве- 
зни врховни суд и какво је његово становиште, али нам је по- 
знато, да је Врховни суд НРХ, решавајући један конкретан 
случај, стао на становиште, да оштетни захтев за накнаду штете 
од моторног возила, коју штету је проузроковао шофер камиона.
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који је и осуђен од кривичног суда, — застарева по чл. 20 ст. 1 
тач. 1 ЗОЗП у року застарелости кривичног гоњења, али да за 
застарелост оштетног захтева против власника моторног возила, 
који за штету одговара каузално, вреди редовни застарни рок из 
чл. 19 став 1 ЗОЗП.‘)

Неједнакост судске праксе код примене чл. 20 ЗОЗП ука- 
зује, да је потребно да се ово питање изнесе на дискусију и за- 
узме јединствен став.

Милорад В. Кукољац

ПИТАЊЕ ДОПУСТИВОСТИ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ РЕШЕЊА 
ДРУГОСТЕПЕНОГ СУДА КОЈИМ СЕ УКИДА 

ПРВОСТЕПЕНО РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ 
ПОСТУПКА И ОДБАЦУЈЕ ТУЖБА

I Првостепени суд је решењем одредио прекид поступка до 
правомоћног окончања управног поступка.

Другостепени суд, поводом жалбе, решењем својим укинуо 
је првостепено решење и тужбу одбацио, јер да решеше спорног 
питања по пропису чл. 34 Закона о стамбеним односима спада у 
надлежност општинске арбитражне комисије.

Тужиља је уложила ревизију коју је врховни суд одбацио 
са разлога, што не стоји ни један случај када се може изјавити 
ревизија — чл. 380 у вези са чл. 368 ЗПП. Само ако је другосте- 
пени суд одлучио, да се укине првостепена пресуда и одбаци ту- 
жба може се против таквог другостепеног решења изјавити реви- 
зија, уколико су за случајеве из т. 1 и 3 сл. 1 чл. 380 ЗПП испу- 
њени и ошпти услови за улагање ревизије против другостепене 
пресуде из чл. 368 ЗПП. Одлука пак коју је тужиља жалбом 
напала није донета у облику пресуде, већ у облику решења.

II Истакнути разлози формално су тачни. Ревизија се из- 
јављује против односних решења (т. 1, 2 и 3 ст. 1 чл. 380 Зпп) 
које је другостепени суд донео, одлучујући о жалби против прво- 
степене пресуде — чл. 380 Зпп.

Постоје, међутим, случајеви, као што je и случај под I овог 
чланка, који се не могу од речи до речи подвести под т. 1 ст. 1 
чл. 380 Зпп, али који се по садржини и својој правној природи 
не разликују од случаја из т. 1 ст. 1 чл. 380. Зпп. У таквој ситу- 
ацији о томе, да ли је или није дозвољена ревизија не може се 
решавати искључиво на основу чл. 380 Зпп без везе са његовом 
материјалном суштином и његовом повезаношћу са осталим од- 
редбама Закона о парничном поступку.

1) одлука цитирана од Др. Бориса Визнера у  његовој књ изи — Гра- 
ђанеко тграво у теорији и пракси — 1962. стр. 564.
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y  поменутом примеру другостепени суд је решењем укинуо 
лрвостепено решење о прекиду поступка због апсолутне ненад- 
лежности суда налазећи да је за предметно спорно питање над- 
лежна општинска арбитражна комисија. На такву ненадлежност 
(односно битну повреду одредаба парничног постугаса из чл. 343 
ст. 2 т. 3 Зпп) суд пази по службеној дужности у току целог по- 
ступка — првостепени суд од момента пријема тужбе, виши суд 
поводом жалбе односно ревизије (чл. 14 ст. 1 и 2, 271 ст. 1, 277 
ст. 1, 290 ст. 1, 343 ст. 2 т. 3, 357 ст. 2, 370 т. 1 и 379 Зпп), a дру- 
гостепени суд још и у непобијаном делу првостепене пресуде 
(чл. 353 ст. 4 Зпп). Најзад, ако је поступак правоснажно завршен, 
одлуком апсолутно ненадлежносг суда, по предлогу савезног јав- 
ног тужиоца, може да укине Савезни врховни суд (чл. 15 ст. 
3 Зпп).

Апсолутна надлежност суда је, дакле, основна процесна 
лретпоставка за покретање, спровођење и окончање парничног 
поступка односно за донолЈвње мериторне одлуке, a недостатак 
те претпоставке доводи до укидања спроводених лроцесних рад- 
њи и одбачаја тужбе. Такво нормирање изложених правила у јав- 
ном је интересу, ради сигурности лравног саобраћаја. Зато је суд 
обавезан, да се увек, кад утврди предметну ненадлежност, огласи 
ненадлежним (уколико није постао везан тим својим радњама 
односно коначном одлуком — пресудом или решењем — чл. 323 
ст. 1, 332 ст. 3 Зпп) и да одбаци тужбу — чл. 15 ст. 2 Злл.

Председник већа првостепеног суда приликом претходног 
испитивања тужбе или на припремном рочишту одбацује тужбу, 
-ако утврди да решавање о тужбеном захтеву не спада у судску 
надлежност — чл. 271 ст. 1, 277 ст. 1 и 2 у вези са чл. 15 Зпп. 
На главној расправи такво решење доноси првостепени суд — 
чл. 290 Зпп. Против ових решења дозвољена је жалба — чл. 364 
ст. 1 Зпп.

Према цитираним прописима, одлука о одбачају тужбе због 
апсолутне ненадлежности суда доноси се у форми решеша и за 
странку, често има исту важност као и мериторна одлука о ту- 
жбеном захтеву, односно као и пресуда. Тенденција је закона да 
о одбачају тужбе поводом редовног правног лека у свакој при- 
лици решава и виши суд (који цени лоред основаности разлога 
у жалби и законитост лрвостепеног односно другостепеног ре- 
шења). О таквнм решењу првостепеног суда (чл. 271 ст. 1, 277 
ст. 1 и 290 Зпп) по жалби одлучује другостепени суд чије је 
решење правоснажно — чл. 28 ст. 4, 30 т. 1, 364 ст. 1 и 366 Зпп. 
О ревизији против другостепеног решења о одбачају тужбе одлу- 
чује коначним релгењем надлежан врховни суд — чл. 30 т. 2, 
32 т. 1, 368, 369 и 380 Зпп.

Тежиште је, као што се види на одбачају тужбе и на не- 
важности спроведених радњи у поступку (које се укидају — чл. 
15 ст. 2, 357 ст. 2, 379 Зпп), a не на облику одлуке о којој је по- 
водом жалбе одлучивао другостепени суд. Стога се појављује као 
основано гледиште према којем је дозвољена ревизија и против
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другостепеног решења о одбачају тужбе, ако су испуњени услови 
из чл. 368 Зпп без обзира на то, што је другостепени суд такво 
решење донео поводом жалбе против решења о прекиду поступка, 
односно што је решио да се укида првостепено решење и одба- 
цује тужба. Супротно тумачење прописа чл. 380 ст. 1 т. 1 Зпп, 
иако на први поглед исправно, не би могло да се усклади са прав- 
ним карактером повреде из чл. 343 ст. 2 т. 3 Зпп, односно са 
ништавошћу сваке одлуке апсолутно ненадлежног суда (па и ре- 
шења, a не само пресуде) нити са самом логиком ствари при тео- 
ретском објашњењу у вези са осталим и сродним прописима.

У конкретном случају одбачајем ревизије као недозвољене, 
другостепено решење о одбачају тужбе постало је коначно, одно- 
сно правоснажно, иако није било предмет оцене вишег суда (о 
апсолутној ненадлежности суда као о повреди из чл. 343 ст. 2 т. 
3 Зпп одлучивао је једино другостепени суд), што је неспојиво са 
одредбама о жалби и ревизији, будући да нема довољно гаран- 
ције да је суд другог степена правилно одбио да одлучује о осно- 
ваности жалбе. У ствари за питаше оваквог одбачаја тужбе ире- 
левантно је да ли је другостепено решење донесено поводом жал- 
бе против пресуде или решења, јер се и у првом и у другом 
случају првостепена одлука укида и тужба одбацује са истих 
разлога — са разлога битне повреде одредаба парничног поступка 
из чл. 343 ст. 2 т. 3 Зпп.

Сем тога, некад нормирана правила за пресуду, важе и за 
решења и без изричног прописа о томе. Тако у чл. 336 Зпп није 
поред осталих одредаба о пресуди означена и одредба о право- 
снажности пресуде (чл. 322 ст. 1 и 2 Зпп). Посредно, пак, из дру- 
тих прописа, a напосе из прописа чл. 367 у вези чл. 343 ст. 2 т. 
9 и 357 ст. 2 Зпп, према којем се на правоснажност решења пази 
по службеној дужности, произилази, да се чл. 322 ст. 1 и 2 Зпп 
има применити и на решења (оешење или део решења који се 
побија постају, као и код пресуде правоснажни). Слично овоме, 
пропис чл. 380 ст. 1 т. 1 Зпп има се применити и када је одбачају 
тужбе претходило решење, с обзиром да и такво решење, као 
и првостепену пресуду, другостепени суд испитује, пазећи по слу- 
жбеној дужности на повреду из чл. 343 ст. 2 т. 3 Зпп, 357 ст. 2 
и 367 Зпп.

Када се све ово има у виду, a нарочито околност, да закон 
даје већи значај повреди из чл. 343 ст. 2 т. 3 Зпп него осталим 
битним повредама одредаба парничног поступка и да је суд овла- 
шћен и дужан, да се приликом тумачења и примене одредаба 
Закона о парничном поступку у случају потребе служи како ло- 
гичним тЈпиачењем тако и аналогијом, онда је јасно, као што је 
већ подвучено, да нема никаквог правног значаја, да ли је пред- 
метна првостепена одлука пресуда или решење.

Следствено наведеном образложењу, ревизија се може изја- 
вити против решења другостепеног суда не само у случају, када 
је  другостепени суд, одбацујући тужбу, решио да се укида прво-
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степена пресуда, него и у случају ако је другостепени суд због 
апсолутне ненадлежности односно због битне повреде одредаба 
парничног поступка из чл. 343 ст. 2 т. 3 Зпп укинуо првостепено 
решење, a све ово под условима из чл. 368 Зпп, пошто се без 
ових услова питање допустивости ревизије не може ни поставити 
— чл. 380 ст. 1 т. 1 и ст. 2 Зпп.

Даница С. Китић

НЕОВИСНА И УСЛОВЉЕНА ДИСПОЗИЦИЈА СТРАНАКА 
И СУДА У ПАРНИЦИ

За парницу је карактеристично, да настаје по вол>и једне a 
изнимно по вољи обе странке исте парнице. Овај изнимни случај 
је омогућен по чл. 56 ст. 2 Основног Закона о браку, када оба 
брачна друга могу тражити споразумно развод брака.

Према одговарајућим одредбама Закона о парничном по- 
ступку (ЗПП) странке могу бити ограничене у погледу слободног 
располагања захтевима, које су ставиле у току поступка но с тим, 
да суд неће уважити располагање странака у следећим случа- 
јевима:

а) Ако су ова располагања у противности са принудним про- 
писима о управл>ању и располагању друштвеном имовином иг 
другим принудним прописима;

б) Ако су ова располагања у противности са одредбама ме- 
ђународних уговора;

в) Ако су у противности са јавним моралом. — (Чл. 3 ЗПП).
Надаље треба истаћи одредбу према којој ће суд свакој

странци пружити могућност да се изјасни о захтевима противне 
странке, осим у случају када је  суд на основу прописа овлашћен 
да одлучи о захтеву о коме се противна странка није изјаснила 
(чл. 5 ЗПП).

Ако апстрахујемо већ поменуте одредбе ст. 3 чл. 3 ЗПП, 
када суд неће уважити располагање странака, можемо издвојити, 
с једне стране. оне важније парничне радше једне странке у пар- 
ници, које резултирају правно дејство без обзира на понашање 
друге странке, од парничних радњи исте странке, које задоби- 
јају CBoiy правну перфекност тек уз пристанак друге странке. — 
Затим ваља поменути оне парничне радше које могу предузети 
само обе странке заједно, те оне које свака од странака исте пар- 
нице може сама предузети.

Најзад морамо споменути она законска овлашћења суда у 
парници, на темељу којих може да одлучи о појединим проце- 
суалним питањима независно од жеље и захтева странака.

За предња разматрања је од значаја, пре свега, истаћи прав- 
но правило, да се парнични поступак покреће тужбом (чл. 173
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ЗПП) и да парница почиње да тече достављањем тужбе туженоме 
(чл. 182 ЗПП).

На основу напред реченог настојаћемо да ниже извршимо 
класификацију тих парничних радњи:

I) Након што је тужба поднета суду тужилац у односу на 
ток парнице има следећа овлашћења у смислу одредаба ЗПП, 
без обзира на став тужене стране:

1) Да диспонира са тужбом у том смислу, којем суду да се 
проследи на поступање — дотле —, док суд, коме је тужба под- 
нета, не закаже припремно рочиште, a ако се ово не одржава, 
онда до заказивања главне расправе (то се да закључити на ос- 
нову чл. 2 у вези са чл. 19 ЗПП);

2) Да повуче своју тужбу, — пре него што се т>>-жени упу- 
стио у расправљање о главној ствари (ст. 1 чл. 181 ЗПП), осим у 
бракоразводној парници, где ју  може без пристанка туженог по- 
вући док поступак није правоснажно довршен;

3) Да се одрекне тужбеног захтева до закључеша главне 
расправе, — у ком случају се сматра, да је и тужба повучена 
(ст. 3 чл. 181 ЗПП);

4) Да преиначи тужбу док иста није достављена туженику 
(ст. 1 чл. 178 ЗПП);

5) Да све до закључења главне расправе преиначи тужбу 
тако што, услед околности које су наступиле после цодизања 
тужбе, захтева из истог основа други предмет или новчани износ 
(ст. 1 чл. 178 у вези са ст. 2 чл. 179 ЗПП);

6) Да уместо првобитног туженог тужи друго-»лице, док се 
тужени још није упустио у расправљање, — но само ако на то 
пристане лице које треба да ступи у парницу на место туженог 
(ст. 1 и 2 чл. 180 ЗПП);

7) Да поднеском преко парничног суда, — све док се пар- 
ница правоснажно не доврши обавести треће лице о парници, да 
би се тиме засновало извесно грађанско правно дејство према том 
лицу (чл. 200 ЗПП);

8) Да предложи доношење пресуде због изостанка ако су 
испуњени услови за то предвиђени у чл. 321 ЗПП и

9) Да у случају неоправданог изостанка туженог са расправе 
предлолжи мировање поступка (чл. 205 ЗПП).

II) Након што је тужба поднета суду тужилац у парници 
може са правним дејством извршити следеће парничне радње 
само уз пристанак тужене стране:

1) Да изврши преиначење тужбе, и ако је она већ уручена 
туженом, — но стим да суд може дозволити преиначење и кад 
се тужени противи ако сматра да би то било целисходно за ко- 
начно решење односа међу странкама (ст. 2 чл. 178 ЗПП);

2) Да уместо досадашњег туженог, који се већ упустио у 
расправљање, тужи друго лице, — при чему је потребан и при- 
станак тог лица које треба да ступи у парницу на место туженог 
(ст. 1 и 2 чл. 180 ЗПП);
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3) Да повуче своју тужбу све до закључења главне распра- 
ве, иако се тужени већ упустио у расправљање о главној ствари 
(ст. 1 чл. 181 ЗПП);

4) Да своју тужбу, до закључења главне расправе, под усло- 
вима из ст. 1 чл. 184 ЗПП, прошири и на друге тужене (ст. 2 
чл. 184 ЗПП);

III) Након што је тужба поднета суду туженик може без 
приволе тужиоца извршити самостално следеће парничне радње, 
које могу утицати на ток и обим парнице:

1) Да, након што прими тужбу па до окончања припремног 
рочишта, a ако се ово не одржава, онда док се не упусти у ра- 
справљање о главној ствари на главној расправи, приговори ме- 
сној надлежности суда (чл. 19 ЗПП);

2) Да до закључења главне расправе пред судом поднесе 
код истог суда противтужбу под условима из чл. 177 ЗПП, тј. 
под условима, да је захтев противтужбе у вези са тужбеним за- 
хтевом, или да се ти захтеви могу пребити, или да се протутуж- 
бом тражи утврђење неког правног односа или права од чијег по- 
стојања или непостојања зависи у целини или делимично одлука 
о тужбеном захтеву и да је за противтужбу стварно надлежан 
исти суд (чл. 177 ЗПП);

3) Да у случају неоправданог изостанка тужиоца са при- 
премног рочишта или рочишта за главну расправу предложи ми- 
ровање поступка (чл. 205 ЗПП).

IV) Парничне радње, које обе странке могу правовал>ано 
предузети с ^ п н о  или свака засебно без да би их суд могао спре- 
чити, — осим ако би ове биле у противности са већ поменутим 
одредбама ст. 2 чл. 3 ЗПП, a те су:

1) Свака странка може тражити изузеће судије, судије по- 
ротника или записничара због разлога наведених у чл. 65 ЗПП 
чим сазна да постоји разлог за изузеће, a најдаље до завршетка 
расправљања пред првостепеним судом, a ако није било расправ- 
љања онда до доношења одлуке (ст. 1 и 2 чл. 67 у вези чл. 65 и 
70 ЗПП);

2) Обе странке се могу споразумети пре закључења главне 
расправе да поступак мирује (чл. 205 ЗПП);

3) Свака странка може тражити изузеће вештака због раз- 
лога наведених у чл. 65 ЗПП чим сазна да постоји разлог за изу- 
зеће a најдаље пре почетка извођења доказа вештечењем (ст. 1 
и 2 чл. 243 ЗПП);

4) Свака странка може у току целе главне расправе изно- 
сити нове чињенице и предлагати нове доказе (ст. 2 чл. 288 ЗПП);

5) Странке могу у току целог поступка пред парничним су- 
дом првог степена закључити поравнање о предмету спора (суд- 
ско поравнање), које поравнање се може односити на цео туж- 
бени захтев или на један његов део (чл. 310 ЗПП);

6) Свака од странака има право да уложи жалбу на пре- 
суду донету у првом степену у законом одређеном року, рачуна- 
јући овај рок од дана преузимања преписа пресуде. Тако може
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поступити и против решења првостепеног суда, ако у ЗПП-у 
није предвиђено да жалба није дозвољена (чл. 337 и чл. 364 ЗПП);

7) Свака странка има право под условима предвиђеним у 
чл. 368 и 380 ЗПП изјавити ревизмју против пресуде, односно ре- 
шења донетим од стране другостепеног суда;

8) Странке — супружници могу споразумни предлог за раз- 
вод брака повући док поступак није правоснажно завршен (ст. 2 
чл. 410 ЗПП). “

V) Парничне радње које суд предузима без обзира на став 
странака:

1) Да не уважи располагање странака:
— Која су у противности са принудним прописима о упра- 

вљању и располагању друштвеном имовином и другим 
принудним прогшсима,

— Која су у противности са одредбама међународних уго- 
вора,

— Која су противна јавном моралу — (ст. 2 чл. 3 ЗПП);
2) Да током тделог поступка по службеној дужности пази 

на то, да ли решавање конкретног спора спада у судску надлеж- 
ност (ст. 1 чл. 15 ЗПП); да у току целог поступка по службеној 
дужности пази да ли је за суђење надлежан редовни, поивредни 
или војни суд (ст. 1 чл. 16 ЗПП); да у току целог поступка пази 
на своју стварну надлежност (ст. 2 чл. 16 ЗПП), те да изриче 
своју месну односно стварну надлежност, но са напоменом да се 
окружни суд не може, ни поводом приговора ни по службеној 
дужности, огласити ненадлежним за предмете из надлежности 
среског суда ако је већ одржао припремно рочиште, или ако ово 
није одржано пошто се тужени на првом рочишту за главну ра- 
справу већ упустио у расправљање о главној ствари (ст. 3 чл. 16 
ЗПП);

3) Да доноси решење о управљању парницом као и одлуке 
са којима одлучује о судбини самог тужбеног захтева;

4) Да после достављања тужбе туженом дозволи преина- 
чење тужбе тужиоцу. и ако се туженик томе противи (ст. 2 чл. 
178 ЗПП);

5) Да искључи јавност за целу расправу или њен део, ако 
то захтевају интереси чувања службене, пословне или личне 
тајне, интереси јавног реда, разлози морала, па и у случају кад 
се мерама за одржавање реда предвиђеним у Закону о парничном 
поступку не би могло обезбедити несметано одржаваше расправе 
(чл. 269 ЗПП);

6) Да у току целог поступка по службеној дужности пази, 
да ли већ тече друга чарница о истом захтеву међу истим стран- 
кама (чл. 182 ЗПП) и да по службеној дужности пази да ли се 
води парница о предмету о коме је раније било закључено по- 
равнање (чл. 312 ЗПП), те да у  потврдним случајевима одбаци 
тужбу;

7) Да исправи погрешке у именима и бројевима, као и друге 
очигледне грешке у писању и рачунању, недостатке у облику
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и несагласност преписа пресуде и решеша са изворником (чл. 331 
ЗПП у вези са чл. 336 ЗПП) и

8) Да одбаци неблаговремене и не дозвољене предлоге за 
повраћај у пређашње стање (ст. 1 чл. 109 ЗПП), неблаговремену 
или не дозвољену жалбу (ст. 2 чл. 346 ЗПП), неблаговремену или 
не дозвољену ревизију (чл. 373 ЗПП), као и неблаговремене или 
не дозвољене приговоре против платног налога (чл. 431 ст. 1 
ЗПП).

Разврставајући важније парничне радње на предњи начин 
може се слободно истаћи да су оне овако више уочљиве, лакше 
се дају запамтити и лакше пронаћи, у случају потребе, у тексту 
Закона о парничном поступкЈ'^ (ЗПП).

Колика је нужност за правника — практичара, нарочито 
судију, да се зна брзо и правилно оријентисати у процесуалним 
ситуацијама парничног поступка, те да правилно примени одго- 
варајуће одредбе ЗПП на конкретну ситуацију, потврђује чиње- 
ница, да међу разлозима због којих се сама пресуда може по- 
бијати, прво место заузимају битне повреде одредаба парничног 
поступка, које су у чл. 343 ЗПП сврстане у 11 тачака.

Побол>шању рада правника — практичара би требало да 
послужи и овај приказ парничних радњи, које у парници пре- 
дузимају странке неовисно једна од друге, условл>ено сагласно- 
шћу воље друге, заједнички, као и сам еуд неовисно од става 
странака.

Торма Геза

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВ. КОМОРА
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Председништво Савеза адв. комора Југославије одржало је 
8. и 9. октобра 1962. године седницу у Загребу.

Председништво је размотрило извештаје комисија које су 
по питању реорганизације адвокатуре обрадиле питање удруже- 
них канцеларија, питање комуналних Комора и питање контроле 
прихода адвоката. Извештаји комисија су примл>ени стим што 
се израђена Правила удружених адвокатских канцеларија при- 
хватају у целости и нацрт правила упућује на разматрање и одо- 
брење Пленуму Савеза, као и свим Коморама. Друга питања по 
реорганизацији адвокатуре упућују се посебној студијској групи 
Савеза на даљи рад.

Председник Савеза др. Шукље упознао је председништво 
са темом: „Адвокатура у новом Уставу“, коју је обрадио за ди- 
скусију по нацрту устава.

Узето је на знање да ће Биро међународне уније адвоката 
одржати своју редовну седницу у Београду 13. и 14. октобра 1962.
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године те су предузете потребне мере ради организовања ове 
седнице. Улогу домаћина су преузеле Адвокатске коморе у Бео- 
граду и Новом Саду.

Одлучено је да у будуће часопис Савеза „Југословенска ад- 
вокатура“ и надаље излази у Београду, као седишту Савеза, да 
у будуће излази двомесечно и да поклања већу п аж ту  профе- 
сионалним питањима, као и извештајрша о раду Савеза и Комора, 
уз публиковање стручних чланака и судске праксе. Констато- 
вано је да je лист постигао велики стручни ниво али да се рад 
Савеза у листу није могао пратити пошто је часопис излазио 
тромесечно. Одлучено је да председништво Савеза непосредније 
учествује у уређивању овог часописа, a у редакциони одбор су 
изабрани: Милован Јовановић, адвокат из Београда, као главни 
и одговорни уредник, Момчило Митровић, секретар Савеза као 
уредник, a Драгослав Трнинић адвокат из Београда и Милорад 
Ботић, адвокат из Новог Сада, као чланови.

Расправљана су и друга текућа питања.
Пленум Савеза предвиђен је за другу половину новембра 

1962. године у ЈБубљани. Дневни ред Пленума утврдиће се на 
идућој седници председништва.

М. Б.

Др НИКОЛА БЕРГЛ

25. октобра 1962. године, умро је изненада, др. Никола Бергл, 
адвокат у Сомбору.

Гршназију је завршио у Сомбору, Правни факултет у За~ 
гребу, где је и дипломирао 1930. године.

После приправничког стажа у суду и адв. канцеларијама, 
од августа 1936. године био је адвокат у Бајмоку, све до рата. 
За време рата био је прогоњен, a затим у разним логорима, где 
је дочекао Ослобођење.

Од 1946. године наставља адвокатуру у Сомбору, па све до 
смрти.

Као правник и адвокат био је  цењен и због свог знања, нај- 
коректнијег опхођења са колегама, и странкама.

Слава му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Уговор васледника са лицем које 
није наследник о уступању наслед- 
ства занључен пре деобе пувоважан 
је правни посао тражбено-правног 
карактера и он обавезује наследника 
да по извршеној деоби преда свој део 
сауговорачу, али се тај уговор не мо- 
ж е зеил>. вњижно спровести пре из- 
вршења физичке деобе наслеђа. — 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1043/962).

I. ст. пресудом одбијен је  тужбени 
захтев да се брише укњижба извр- 
шена на некретнинама у вези утово- 
ра о уступању наслеђа сштоопљеног 
између једног наследника и трећег 
лица.

Тужитељица -је уложила жалбу, 
која је делимично уважеиа, I. ст. 
пресуда преиначеиа у погледу туж - 
беног захтева ради брисања згкњиж- 
бе, одређено то брисање, док је  туж - 
ба у погледу утврђивања да је  уго- 
вор без правне важности, одбијена, a 
из разлога:

Према одредбама чл. 149 ст. 1 Зак. 
о наслеђивању сваки наследник мо- 
ж е пре деобе пренети свој наследни 
део, потпуно или делимично, само на 
наследника. To значи да наследник 
на треће лице тј. на лице које није 
наследник не може пренети ни свој 
идеални део наслеђа. Неправилно је  
схватање I. ст. суда да је  решењем 
о предаји оставине изв!ршена и део- 
ба наслеђа. Под деобом се у смислу 
цит. прописа подразумева ф изичка 
деоба наслеђа којом наследници на 
определ>еним физичким деловима 
постају власници. Све дотле они су 
сувласници наследства у обиму на- 
следног права декларисаног реше- 
њем о наслеђивању.

Међугим, пре.ма ставу 3 истот чла- 
на, уговор на1следника са лицем које 
није наследник о уступању наслед- 
ног дела само обавезује наследника 
да по извршеној деоби (физичкој де- 
оби) преда свој део сауговорнику; 
њиме сауговорник до деобе не добија 
никакво друго право. To значи да је 
уговор који  се напред помиње пу- 
новаж ан правни посао и да он обаве- 
зује наследника само што такав у- 
говор све док се међу наследницима 
не изврши ф изичка деоба наслеђа, 
иема стварно-правни већ само траж - 
бени учинак.

Према томе уговор је ваљан, али 
треће лице се до ф изичке поделе на-

слеђа није могло земљ. кн>ижно у- 
кевижити на утовором уступљени део 
наслеђа.

Када радни одиос треба да преста- 
не на основу правомоћног решења о 
отказу, овда неоиравдано изостајање 
радника са посла увутар отказног 
рока од вајмање 7 дава, ве може в- 
мати за последицу преставак радвог 
одвоса по освову самовољвог вапу- 
штан>а посла. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 681/1962).

I. ст. пр>есудом обавезано је туж е- 
но предузеће да исплати раднику от- 
премнину у износу од 115.076 динара, 
са каматама и трошковима.

На ж албу предузећа О кружни суд 
је уважио жалбу, тужитеља са туж - 
бом одбио, па је  туж илац уложио 
ревизију, која је основана, пресуда 
Окр. суда преиначена, и  потврђена 
пресуда Среског суда, a из разлога:

I. ст. пресудом је утв-рђено да је  
раднику правослажно отказано, да је 
он имао зжупно преко 20 година рад- 
ног стажа, да је решењем предузећа 
радни однос престао 11. јула 1961. го- 
дкне з ^ г  самовољног напуштања 
посла неоправданим изостанком са 
посла дуже од 7 узастопних дана.

Из ових утврђених чпњеница Окр. 
суд је извео неправилан закључак. 
Наиме, када радни однос треба да 
престане на основу правомоћног ре- 
шења о отказу, онда неоправдани 
изостанак радника са посла унутар 
отказног рока од највиш е 7 даиа, 
не може имати за последицу пре- 
станак радног односа по основу са- 
мовољног посла (чл. 317. ст. 1, тач. 
2 Зак. о радн. односима). Овакав 
изостанак не може имати за послс- 
дицу ни губитак права на оторем- 
нину ко ја  је стечена на основу rrpa- 
вомоћно отказаног радног односа. Не- 
оправдано изостајање са посла уну- 
тар отказног рока само овлашћује 
привр. организацију да може рад- 
ника разрешити дужности и rrpe 
истека отказног 'рока. Међутим, ако 
се привредна организација овимпра- 
вом не користи онда неоправдани 
изостанак са посла м ож е имати за 
последицу губитак принадлежности 
за време за које је радник изостао.

У конкр. случају тужиохц?^ је пра- 
вомоћно отказан радни однос па
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обзиром на признати радни стаж 
виш е од 20 година, припада му у 
смислу чл. 307 пом. закона правр 
на четворк)месечну отпремнину. Н е- 
долазак тужиоца на посао унутар 
отказног рока тј. од 1. јула 1961. 
год. па до истека отказног рока, као 
што је то напред изнето, не може 
утицати на његово стечеио право 
на отпремнину на основу ггравомоћ- 
но отказног радног односа, нити је 
због тога унутар отказног рока мо- 
гло доћи до пр>естанка радног од- 
носа у смислу чл. 317. ст. 1. тач. 2. 
Закона о радним односима.

Недолазак туженика на расправу, 
иако је уредно позван, ве може има-- 
ти такав значај, да туженик при- 
знаје и висину накнаде неимовин- 
ске пггете, како ју је тужилац у 
тужби навео. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1026/962).

Тужилац је  поднео тЈгжбу у ко- 
јој је  тражио накнаду за имовин- 
ску штегу у износу од 91. 900 ди- 
нара, ренту у износу ад 9.000 дин. 
месечно и на име неимовинске пгге- 
те 2,500.000 ди«. Тужени, иако уред- 
но позван, на расправу није дсипао, 
па је  I. ст. суд донео пресуду због 
изостанка.

Тужени је уложио жалбу, која је 
делимично оснрвана, I. ст. пресуда 
у  погледу тужбеног захтева за не- 
имовЈшску штету у износу од
2.500.000 дин. укинута, о ссталом 

делу жалба је одбијена, a из раз- 
лога:

ТужиггеЈБ у свом захтеву тражи и
2.500.000 дина. на име накнаде за 
неимовинску штету (претрпљени 
страх, болови, унакаженост од га- 
ж ењ а аутобусам). По мишљењу Врх. 
суда АПВ нису се у  конкр. случају 
отекли услови из чл. 321. ст. 1 тач. 
4 ЗПП за изрицање пресуде због 
изостанка, a у вези тужбеног захте- 
ва т50кил>е ради досуђивања неимо- 
винске штете. Н едолазак туженика 
на расправу, иако је  на исту уред- 
но позван, не може имати такав 
значај да он признаје и висину на- 
кнаде неимовинске штете, како је 
ту висину тужиља у  својој тужби 
навела.

Висина неимовинске штете не за- 
виси искључиво од тужиље, која је 
ту штету претрпела. Напротив, ви- 
сину неимовивске штете треба у 
сваком случају да одреди суд при-

меном прописа чл. 212 ЗПП узима- 
јући у обзир све релевантне окол- 
ности конкретног случаја. Према 
гоме, одлука суда о висини неимо- 
винске штете мора бити образложе- 
на, јер је  једино суд овлашћен да 
уз уваж ењ е свих релевантних окол- 
ности ту виоину одреди. Висину не- 
Ј-шовинске штете може туж илац у 
својој тужби да одреди, али та ви- 
сина «е  везује туженика-оштетиоца, 
тако да њвгов изостанак не може 
имати такав значај да тзгженик 
признаје и висину неимовинске ште- 
те, како ју  је  тужилац у тужби 
навео.

Према правилном схватањ у про- 
пјиса чл. 321. ст. 1 тач. 4 ЗПП пре- 
ма коме има места изрицашу пре- 
суде због изостанка ако осиованост 
тужбеног захтева произлази из чи- 
њенице наведених у тужби, осно- 
ваност тужбеног захтева се тиче не 
само правног оонова туж бе већ и 
висине саме штете. У погледу ви- 
сине неимовинске штете, која спада 
у ону категорију накнаде штете чи- 
ја  се висина не може утврдити 
услед чега постоји законско овла- 
шћвње суда да ту висину у  смислу 
чл. 212 ЗПП одреди по слободној 
оцени, у надлежности суда је да 
коначно по слободној оцени одреди 
висину неимовинске штете у оним 
видовима у којима је  иста истакну- 
та у тужбеном захтеву, тако да се 
у опште не може говорити о томе, 
да би за висину такве штете била 
меродавна она висииа ко ју  је  ту- 
ж илац у конкр. случају у  својој 
тужби навео.

За штету ванесену грађавима у 
везн са коришћењем зграде ве може 
одговарати овштива, већ во пра- 
вилу, стамбева зграда као врачво 
лице. (Врховни суд АПВ, бркзј Гж. 
1214/962).

Туж илац је поднео туж бу против 
Стамбене зграде, Општине и стана- 
ра једне зграде ради накнаде имо- 
винске и неммовинске штете. I. ст. 
суд је тужбени захтев према свим 
туженима уважио. И туж ена Оп- 
штина је поднела жалбу, па је ж ал- 
ба Општине уважена, I. ст. пресуда 
у одиосу на Огаптину преиначена, 
тужба одбијена. a из разлога;

Према чл. 7 Закона о стамбеним 
односима стамбена зграда под дру- 
штвеним управљањем има својство 
правног лица у погледу права и о-
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бавеза који настају у вези са ко- 
ришћењем те зграде, a органи дру- 
штвеног управљ ањ а те зграде као 
правног лица јесу скуп станара и  
кућни савет. To исто произлази из 
члана 62. истог закона.

По чл. 64. тач. 1 и 2 Закона о 
стамб. односима, скзш станара бира 
кућни савет и  поједине његове чла- 
нове, и  опозива члана кућног савета 
који не врши или неуредно врши 
дужности члана кућног савета.

Према томе, за  штету нанесену 
грађанима у вези са коришћењем 
зграде не може одговарати општи- 
на, већ, по правилу, стамбена згра- 
да као правно лице. Из ових раз- 
лога је I. ст. суд погрешном при- 
меном материјалног права обвезао 
општину да накнади спорну штету 
тужитељу.

Раднику се не може отказати од- 
нос ако је на специјализацији или 
стручном усавршавању само онда 
ако га је његова привредна оргави- 
зација упутила на исто. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 776/1962).

I. ст. пресудом одбијен је  тужбе- 
ни захтев радника да се утврди да 
је  отказ неосноваио дат од стране 
привредне организације.

Тужилац се, између осталог жали, 
на I. ст. пресуду, јер  да му није 
могао бити дат отказ, обзиром да је 
на специјализацији и  усавршавању, 
Ж алба је неоснована, и 0|;^и!јена, a 
из разлога:

HeocHOBaiH је и онај жалбени на- 
вод, да није било места отказиван.у 
радног односа јер је  зато постојала 
сметња из чл. 305. тач. 6 Закона о 
радним односима, наиме, за време 
док се радник налази на стрЈчшом 
усавршавању или специјализацити. 
По мишљењу Врх. суда АПВ та би 
сметња посто.1ала само у том слу- 
чају, да је  привредна организација, 
код које се тужилац налазио у  рад- 
ном односу, упутила тужиоца на 
стручно усавршавање или onenn.ia- 
лизацију. Међутим, тужилац не твр- 
ди да је од с т р ан е . привр. орган. 
био ш слат на стручно усавршавање 
или специ.1ализаци1у, тако да та чи- 
њеница што се евент. тужилац на- 
лазио на неком стручном усаврша- 
вању — похађање стручне школе — 
не може бити лод околностима кон- 
кретног случаја сметњом за отка- 
зивање {мдног односа тужитељу.

Опомена за плаћање таксе нема 
значај судског решења и против 
исте није дозвољена жалба. (Врхов- 
ни привредни суд, Сл. бр. 1948/62).

Странка је против пресуде при- 
вредног суда изјавила ж албу поби- 
јајући ову пресуду у  погледу одлу- 
ке о тркипковима. За  ж албу је пла- 
тила изнсус таксе из става 4 Tap. 
броја 1 Тансене тариф е Закона о 
судоким таксама тј. у једноструком: 
износу. Међутим, поступајући суд 
је сматрао да се у кошсретном слу- 
чају ради о жалби против пресуде, 
без обзира што се жалбом побија 
само одлЈЧса о трошковима, која и - 
ма карактер решења, па је  отога 
опоменом за плаћање таксе позвао 
жалиоца да накнади м ањ ак таисе, 
јер је и  овом случају такса имала 
бити плаћена по ставу 3 Tap. броја 
1 тј. у двоструком износу.

Опомену за плаћање таксе стран- 
ка је  побијала посебном жалбом у  
којој је изнела да није дужна да 
плати траж ену разлику у  такси, a  
првостепени суд је  поднесену ж а л - 
бу одбацио као недопуштену.

Поводом жалбе таксеног обвезни- 
ка на ово решење другостепени суд 
је ж албу одбио и побијано решење 
потврдио из следећих разлога:

Кад преко поште прими подиесак 
за који није такса плаћена или је 
плаћена недовољно, суд he no чл. 
38 ст. IV Закона о судеким таксама 
послати подноисоцу onoM ei^ да пла- 
ти таксу у року од 15 дана од дана 
доставе опомене и упозориће га на 
последице неплаћања таксе у том 
року (чл. 40).

У кошсретном случају суд је при- 
мио ж албу и, сматрајући да није 
довољно такоирана, послао ж алио- 
цу опомену по наввденој законској 
одредби да плати мањак.

К ако у Закону иије предвиђено 
право странке на правни лек оро- 
тив опомене (опомена нема значај 
судског решења из члана 41 Зако- 
на, против кога је ж алба дспзчпте- 
иа), странка је  дужна да у остав- 
љеном року удовољи судском пози- 
ву, a как '0 му у овом случају ту- 
жени ниЈе удовол>ио већ  уложио 
жалбу, првостепени суд ie правилно 
поступио кад је жалбу 01дбацио као 
недопуштену.

У овом случају требало је да ту- 
жени плати таксу ко ју  је  суд од 
њега траж ио опоменом, па да се — 
ако је  сматрао да није био дуж ак
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да ]у плати у траженом износу — 
послужи правом из чл. 43. ст. I З а- 
кона, a наиме да траж и повраћај. 
Уколико би пак првостепени суд до- 
нео решење у смислу чл. 41. Закона 
о судским таксама, таЕсени обвез- 
ник би п1К)тив тог решења имао 
право жалбе Врховном привредном 
суду.

Исплатом главнице поверилац ве 
туби право на наплату камата и ако 
то  право није иридржао код испла- 
те главвице (Врх. привр. суд Сл. 
бр. 1618/62).

Тужвни је издати платни налог 
побијао ориговорима између оогалог 
и о делу захтева који се односи на 
ллаћањ а камата доцње на већ ра- 
није исплаћену главницу. У приго- 
ворима је изнео да му туж илац по- 
сле исплаћеие главнице није посеб- 
но обрачунао камате нити је кама- 
ту на други начигн тражио, па ради 
тога сматра да је  туж илац изв.рше- 
ним пребојем неправилно наплатио 
спорни износ на име камата доцње. 
Из тога разлога тужени је  за озна- 
чени опорни износ истакао приго- 
вор урачунавања истог у износ ту- 
жбеног захтева.

Првостепени суд је  ове приговоре 
туженог одбио и издати платни на- 
лог поврдио, a поводом жалбе ту- 
ж еног против ове п1>еоуде другосте- 
лени суд је  ж албу одбио из следе- 
Ћих разлога: ^

„Тзгжени сматра да му је тужи- 
лац путем пребоја извршеним у 1959 
тодини погрешно наплатио износ о- 
брачунатих камата за неблаговреме- 
но плаћене рачуне из 1957 гадине, 
с обзируом да је тзгжилац изгубио 
право на наплату камата пошто при 
пријему дуга није задрж ао право 
на 'наплату камата. Овакво станови- 
ште туженог је  погрешно. Према 
тач. 208. Општих узанси за промет 
робом дужник који је  у задоцњењу 
са плаћањем новчаних обавеза ду- 
ж ан  је плаћати камату за све време 
задоцњења односно трајаш а доцње. 
Међу странкама «и је спорно да је 
туж ени са исплатом рачула запао 
у доцњу, па стога туж илац има пра- 
во да траж и камату. Тзгжилац то 
своје право није изгубио самим тим 
што је  примио истлату главног ду- 
га a није обавестио туженог да за- 
^ ж а в а  право на наплату камата, 
jep  TO није ни дуж ан улинити.

Неосновано се тзгжени позива на 
тач. 198 Општих узанси за  промет 
робом, с обзиром да, уколико би ту- 
ж илац од зшлаћеног износа прво 
наплатио камату, па затим главни- 
цу, и у том слзгчају би туж ени ду- 
говао тужиоцу спорни износ.

Исто тако неоснована су  разма- 
трања туженог да накнадном напла- 
том камата може доћи до 1>емвћен>а 
финансијских планова предузећа, с 
обзиром да је  тужени морао знати 
да је  са иоплатом дуга запао у доц- 
њу и стога првдвидети новчана сред- 
ства за исплату камата.“

Поступак за  повраћај плаћене ре- 
довне таксе не спречава наплату 
казнене таксе (Врх. привр. суд Сл. 
бр. 2086/62).

Првостепени суд је  решешем од- 
редио принудну налпату изиоса ка- 
знене таксе од таксеног обвезника 
из разлога што износ редовне таксе 
није плаћен у року од 15 дана при- 
јема опомене за плаћањ е ове таксе 
a у смислу одредбе чл. 38 Закона о 
судским таксама.

Странка је  ово решење побкјала 
благовременом жалбом наводећи да 
је износ редовне таксе платио исти- 
на са закаш њењем, али д а  је код 
надлежног управног органа покре- 
нуо постзтаак за повраћај ове таксе, 
јер  сматра да исту није био дужан 
платити, 'па како постоји могућност 
да са овим захтевом успе, налази 
да није било места доношешу реше- 
н>а о принудној наплати казнене 
таксе из члана 40 став 3 Закона о 
судским таксама.

Другоствпнеи суд је ж албу таксе- 
ног обвезника одбио a побијано ре- 
ш ењ е потврдио из следећих разлога:

Према доставници у спису, туж е- 
ни ј€ судску ооомену да доплати из- 
нос редовне таксе на ж албу (8.500 
дин.) примио дана 29 јзша 1962 го- 
дине, a исту је  платио у  таксеним 
маркама (са дин. 100 за опомену) 
дана 12. септембра 1962 године, да- 
кле после протека рока предвиђеног 
у  члану 38 Закона о судским так- 
сама.

С обзиром на ове чињенице прво- 
степени суд је  у смислу чл. 41 по- 
менутог закона правилно одредио 
принудну наплату казнене таксе.

Чињеница што је  ж алилац  покре- 
нуо поступак за  враћање таксе не- 
ма утицаја на оцену правилности 
побијаног реш ењ а.“
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора АК у АПВ која је  одржана 
дана 23. октобра 1962. године донесена су следећа решења:

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

2. Узет је на знање извештај председника о седници Пред- 
седништва Савеза адв. комора, као и о седници Бироа Међ. уније 
адвоката, која је одржана 13. и 14. октобра 1962. у Београду.

3. Заказан је састанак представника Радних одбора, чланова 
Управног одбора ове Коморе за 11. нов. 1962, с тим да се дневни 
ред објављује посебно.

4. Одлучено је да „Гласник“ Адв. коморе у АПВ излази и 
у 1963. године с тим да висина претплате остаје 1.200 д. годишње,

5. Решењем бр. 340/1962. уписује се у именик адв. приправ- 
ника АК у АПВ Примовић Живко, на адв. припр. вежби код 
Примовић Јована, адв. у Срем. Карловцима, a са даном 23. окто- 
бра 1962. године.

6. Решењем бр. 342/1962. брише се из именика адв. припр. 
Павлов Димитрије, на адв, припр. вежби код Павлов Славка, адв. 
из Новог Сада, са 1. октобром 1962. год. услед одласка на одслу- 
жеше редовног војног рока.

7. Решењем бр. 187/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ Гардашевић Стеван, адв. из Зрењанина, у вези пресуде 
редовног суда.

8. Решењем бр. 337/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 5. октобар 1962. год. Вучинић Владимир, адв. из 
Оџака, обзиром да је засновао радни однос, a за преузиматеља 
његове адв. канц. одређен је др. Анојчић Стеван, адв, из Оџака.

9. Решењем бр. 200/1962. узет је на знање извештај да је 
Галечић Александар адв. из Б. Паланке преузео адв. канц. др. 
Мироницки Ивана, б. адвоката из Бач. Паланке.

10. Решењем бр. 167/62. узет је на знање извештај да је Bo
rah  Милорад, адв. аз Новог Сада преузео адв. канц. Јегдић Jo- 
вана, б. адвоката из Новог Сада.

11. Решењем бр. 316/62. узет је на знање уговор о пружашу 
правне помоћи између адв. Салонтаи Адолфа из Новог Сада и 
Посл. удруж. грађевин. из Новог Сада од 3. септембра 1962. год.

12. Решењем бр. 322/62. брише се из именика адвоката АК 
уАПВса даном 29. септ. 1962. Анкић Божа, адв. из Зрењанина, 
услед пензионисања, a за преузиматеља његове адв. канц. одре- 
ђен је др. Лозанић Славко, адв, из Зрењанина, уједно се узима 
на знање да је Анкић Божа задржао чланство у Фонду посмрт- 
нине.

13. Решењем бр. 311/1962. брише се из именика адвоката 
АК у АПВ са даном 1. октобар 1962. услед пензионисања, Ме-

30



теЈБСки Сергије, адв. из Новог Сада, за преузиматеља се одре- 
ђује Џетерка Јосип, адв. из Новог Сада, a узима се на знање 
изјава Метељски Сергија да задржава чланство у Фонду посмрт- 
нине.

14. Решењем бр. 336/62. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ Божовић Саво, адв. из Панчева, услед одрицања вршења 
адвокатуре са даном 5. октобар 1962. године, a мимоилази се по- 
ставлење преузиматеља.

15. Решењем бр. 318/62. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 30. септ. 1962, услед пензионисања, Кузмановић 
ЗлатоЈе, адв. из Руме, a за преузиматеља његове адв. канц. од- 
ређује се Коларовић Радован, адв. из Руме.

16. Решењем бр. 312/62. брише се из именика адв. АК у 
АПВ Грбић Даринка, адв. из Бечеја, са даном 1. октобар 1962. 
услед заснивања радног односа, a за преузимател.е њене адв. 
канц. одређује се адвокат Радић Ђорђе, из Бечеја.

17. Решењем бр. 288/1962. разрешава се дужности преузи- 
мател>а адв. канц. Микетић Милана, на молбу др. Клокочар 
Драгутин, адв. из Новог Сада, a за преузиматеља се одређује 
адвокат Молдован Стеван, из Новог Сада.

18. Решавано је уписима у именик адвоката, као и осталимг 
текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се адвокати да је 25. окт. 1962. преминуо 
др. Бергл Никола, адвокат из Сомбора, па се позивају да уплате 
400.— дин. на име доприноса за Фонд посмртнине.

2. Позивају се сви адвокати-дужници да уплате дужну чла- 
нарину, 1% допринос Комори, све рате за Фонд посмртнине, нов- 
чане казне итд. пошто се ближи крај пословне године.

3. Све уплате за Комору врше се на тек. рач. Адвокатска 
комора, у АПВ бр. 151-13-5-3347., a умољавају се адвокати да на 
уплатници-извештају специфицирају сврху дознака.

Кшиговодство Коморе.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ „ГЛАСНИКА“

На својој седници која је одржана дана 23. октобра 1962.- 
године, Управни одбор АК у АПВ је донео одлуку да ће „Гла- 
сник“ излазити, и у 1963. години, с тим да је претплата за годину 
дана 1.200 динара као и досада.
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Умољавамо наше претплатнике да нас известе да ли евен- 
туално отказују претплату за 1963. годину, и то најкасније до
15. децембра 1962.

Адвокати и адв. приправници наше Коморе примаће „Гла- 
сник“, као и досада, преко Радних одбора, a не као појединачни 
претплатници.

Претплата на „Гласник“ врши се на тек. рачун Адвокатска 
комора у АПВ бр. 151-13-5-3347, а 'н а  полеђини треба назначити 
за „Гласник“.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА“

п о з и в
на Конференцију представника Радних одбора адвоката и 

адЕОкатских приправника Адвокатске коморе у АПВ у Новом 
Саду, која ће се одржати дана 11. новембра 1962. године у про- 
сторијама Адвокатске коморе у Новом Саду, Змај Јовина бр. 20/1 
са почетком у 10 часова.

Д н е в н и  р е д :
1. Нека питања реорганизације адвокатуре,

а) Адвокатура у преднацрту Устава, референт М. Ботић,
б) Децентрализација организације адвокатуре, референт 

Олга Царић,
в) Колективна и индивидуална форма адвокатских кан- 

целарија, референт Андрија Шарчевић,
г) Контрола прихода адвоката, референт Ст. Молдован;

2. Дискусија по рефератима;
3. Стање адвокатуре у Војводини — референт Андрија Шар-

чевић.
4. Дискусија по реферату Андрије Шарчевића;
5. Разно.
Представници Радних одбора (по могућности председници 

лли  секретари) долазе на терет Коморе, a препоручује се Радним 
одборима да на свој трошак изашаљу по једног члана како би на 
конференцији присуствовало што више адвоката, обзиром на 

важност питања на дневном реду.
Из седнице Управног одбора одржане дана 23. октобра 1962.

Председник 
Милорад Ботић, с. р.

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговарни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне барнке 151-13-5-3347 / Ш ташза „Будућност", погон књ ига и брошура
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