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ГОДИШЊИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РАДНИХ ОДБОРА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Више од 10 година се одржавају, сваке јесени, редовни годи- 
шњи састанци представника Радних одбора адвоката и адв. при- 
правника Адвокатске' коморе у АПВ на којима се претресају нај- 
актуелнија питања адвокатуре. Ови су састанци врло корисни, јер 
између две скупштине омогућују органима Коморе да се непо- 
средно упознају са мишљењима, схватањима, a захтевима, пред- 
ставника наших Радних одбора адвоката и адв. приправника са 
целог подручја Коморе, тј. већине наших адвиката и адв. приправ- 
ника. На овај начин Управни одбор Коморе, a и сви други органи, 
не само што стичу непосредна сазнања о тим мишлзвњима, него 
у гледиштима Радних одбора налазе и подршку, сугестију о да- 
.’вем раду саме Коморе.

Овогодишњи састанак, који је одржан у недељу, 11 новембра 
1962. године, имао је нарочити значај због важности питања која 
су  била стављена на дневни ред, a то су: 1. Адвокатура у пред- 
нацрту Устава (референт Милорад Ботић), 2. Децентрализација 
организације адвокатуре (референт Олга Царић), 3. Колективна 
ти индивидуална форма адвокатске канцеларије — Стање адво- 
катуре у Војводини (референт Андрија Шарчевић) и 4. Контрола 
прихода адвоката (референт Стеван Молдован).

Тако обиман и врло актуелан дневни ред имао је за последицу 
да су се сви Радни одбори заинтересовали за овај састанак, комР 
су присуствовали у великом броју путем својих представника. Би- 
ли су присутни: Станко Кромпић и Томислав Милић (Нови Сад), 
др. Душан Радоман (Сомбор), Золтан Корхец (Суботица), Миливо! 
Плавшић (Сента),*др. Милош Влаовић и Коста Дудварски (Бечеј), 
др. Аладар Дебрецењи (Бач. Топола), Александар Галечић (Бач. 
Паланка), др. Ђура Руп (Ст. Пазова), др. Никола Шијак (Рума), др. 
Федор Араницкр^и Војислав Рашовић (Ср. Митровица), Сава Гру- 
јић и Паја Павковић (Зрењанрш), Илија Јарковачки, Трифун За- 
рија, Душан Ербес, Драгољуб Јовановић (Панчево), Дејан Попо- 
вић (Ковачица), Лука Мијајев (Ковин), Никола Брашован (Вршац),
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Ромулус Васић (Бела Црква), др. Јеремије Златар (Н. Бечеј), Дра- 
гољуб Зиков (Н. Кнежевац), Исак Дражић (Кикинда), др. Еде Ло- 
шонц и др. Јожеф Рекецки (Кањижа), Блажо Павићевић (Кула), 
Будимир Бајац (Врбас), Мирко Борјановић (Оџаци), Фрања Сич 
(Пачир), Прока Бороцки (Бач), Рада Ковачевић (Ада). Састанку су 
присутвовали Милорад Ботић, председник Коморе, Андрија Шар- 
чевић, зам. председника, Олга Царић, секретар, те чланови Управ- 
ног одбора; Золтан Тангл, Ненад Јовановић, Бора Стефановић, 
Стеван Молдован, Бог. Стојковић, др. Јосип Варади, Емил Кузма- 
новић, затим др. Јулије Кениг, предс. Дис. суда, Стеван Рончевић, 
дисц. тужилац и др. Војин Мијатовић, пред. Комисије за преглед 
фин. пословања Коморе.

Били су још присутни: Миливој Рацков, начелник Управе 
за правосуђе АПВ, др. Иван Мелвингер, председник Савета АК 
у АПВ, Коста Хаџи, секретар Савета и Вера Рапајић, председник 
Удружења адв. припр. АПВ.

Састанак је у 10 часова отворио председник Коморе Милорад 
Вотић, који је поздравио све присутне, као и госте, те указао на 
ванредан значај овог састанка, па су референти поднели своје 
реферате.

После поднесених реферата отворена је дискусија у којој су 
суделовали: Вогољуб Стојковић (Панчево), Павле Павковић (Зре- 
њанин), др. Федор Араницки (Ср. Митровица), Мирко Ворјановић 
(Оџаци), Милорад Вотић (Нови Сад), па је састанак донео следеће

3 А К  Љ У Ч К Е

1) Да се предложи надопуна преднацрта Устава тако да се 
поред обезбеђене правне заштите грађанима обезбеди и правна 
помоћ. У том циљу члану 55 Преднацрта треба додати још и сле- 
дећи став:

„Грађани имају право на правну помоћ, a Закон одређује кад 
могу остваривати то право из друштвених средстава”

Сем тога потребно је у нацрту Устава обележити адвокатуру 
као уставну — друштвену службу за пружање прзвне помоћи и 
повезати је са институцијама правосуђа. У том циљу треба надо- 
пунити наслов шесте главе Преднацрта како следи:

„Судови, јавна тужилаштва, јавно правобранилаштво и ад- 
вокатура” .

Иза члана 134 Преднацрта треба додати нови члан: 
„Адвокатура је самостална и независна друштвена служба 

за правну помоћ грађанима и организацијама ради остварења за- 
штите њихових слобода, права и интереса заснованих на Уставу и 
Закону” .

2) Да се у будућем Закону о адвокатури као основне органи- 
зационе јединице у организацији адвокатуре предвиде општинске 
Коморе са Саветом као органом друштвеног управљања.



3) Да се у будућем Закону о адвокатури омогући и форми- 
рат&е удружених адвокатских канцеларија на принципу органи- 
зације и рада „Радне организације” , које предвиђа нови Устав, a 
које би се формирале на основу подобног споразума адвоката пу- 
тем Адвокатских комора.

4) До измене Закона о адвокатури и законског регулисања 
оснивања удружених адвокатских канцеларија на принципу ра- 
дних организација препоручује се Радним одборима да, уколико 
за то има услова и потребе, помогау удруживање адвоката на ос- 
нову израђених правила о Удруженим канцеларијама од стране 
Савеза адвокатских комора Југославије, те да пораде на тсме да 
комуне овима обезбеде друштвена средства.

5) Констатује се да је у јавности изражено неповерење у од- 
носу на стицање прихода адвоката које се формирало једним де- 
лом због неодговорног иступања извесног броја адвоката у напла- 
ћивању несразмерних хонорара, као и непоштовање прописа о 
вођењу књига и пријављивању пореза. a другим делом услед не- 
познавања положа1а и рада адвоката и лошег третмана адвоката 
као приватних занатлија a не интелектуалних и друштвених рад- 
ника, што је изазвало извесне акције одговарајућих органа и сро- 
завање угледа адвокатуре. Све ово је унело неспокојство и за- 
буну међу члановима услед чега је настало видно осипање редова 
адвоката и адвокатских приправника па је тако 40 адвоката у 
кратком року затражило брисање, што осетно смањује број адво- 
ката, тако да се озбиљно угрожава могућност пружаша правне 
помоћи. Констатује се да све ово наноси озбиљну штету адвока- 
тури као јавној служби, па се предлаже органима Коморе да пре- 
дузму потребне мере са своје стране као и Савезу адвокатских 
комора Југославије, те умољавају одговорни друштвени и држав- 
ни фактори да са своје стране предузму мере у циљу отклањања 
узрока овог неповерења, као и у циљу заштите угледа адвокатуре 
каб друштвене службе.

Потребно је између осталог појачати активност Коморе и 
Радних одбора у односу на контролу прихода адвоката и друштве- 
них давања с једне стране, a с друге стране порадити на отклања- 
њу узрока који доводе до проби1ање тарифе и до непријављивања 
прихода у циљу опорезивања. Тарифа је превазиђена и нееконом- 
ска, те је треба хитно ревидирати. Порески систем и начин опо- 
резивања треба изменити тако да се на адвокате не примењују 
одредбе пореза на доходак, него одредбе о порезу на лични приход 
грађана.

Поводом измене и допуне Уредбе пореза на доходак од 17. ок- 
тобра 1962. године преко Савеза адвокатских комора затражити 
званично тумачење надлежног органа да се ова измена и допуна 
не односи на адвокате. Надаље, преко Савеза адвокатских комора 
Југославије дати тумачења шта се у раду адвоката сматра и када 
извршеном услугом. Општински прирез на приходе адвоката уки-



нути, те у том смислу преко Савеза адвокатских комора ставити 
одговарајуће предлоге.

6) Констатује се да су препоруке неких народних одбора при- 
вредним организацијама да се не служе адвокатима у застУпању 
и пружању правне помоћи овима штетно деловале не само на 
адвокатуру него и на рад ових предузећа., односно привреде. Са 
задовољством се констатује да већи број народних одбора није 
инсистирао на овим препорукама a и знатан број привредних ор- 
ганизација није отказао своје уговоре са адвокатима. Поново се 
изражава и подвлачи убеђење да је адвокатура најпогоднија фор- 
ма за пружање правне помоћи привредним организацијама, јер 
су правне службе ових организаци1а оптерећене посебним органи- 
зационим слабостима, директне повезаности у апарату привредне 
организације, да јавна правобранилаштва имају претежни карак- 
тер органа државне управе, a да општинске правне службе ни 
организационо ни кадровски нису дорасле овом задатку. Комора 
и Савез адвокатских комора треба да настоје да се штетне после- 
дице ових препорука и мишљења на основу којега су препоруке 
дате што пре отклоне.

7) Осипање броја адвокатских приправника, поред лошег по- 
ложаја адвоката и слабог угледа адвокатуре, наступило је и услед 
потешкоћа које се у току годрше појавиле по питању издржавања 
судског стажа, пошто комуне нису обезбедиле одговарајућа сред- 
ства, a исто тако и услед прописа по којима се плаћа социјални 
допринос на адвокатске приправнике, па се умрљава Савет адво- 
катске коморе да помогае Комори и Радним одборима, да комЈше 
новим буџетима предвиде средства за стажирање адвокатских 
приправника код суда, a да Савез адвокатских комора Југосла- 
вије хитно предузме мере да се плаћање доприноса за социјално 
осигурање адвокатских приправника поеебно регулише и да се 
изда тумачење да се за адвокатске приправнике не плаћа порез 
на туђу радну снагу.

8) Радни одбори треба да се више активирају на решавању 
локалних питања адвокатуре и рада адвоката, те ефикасније 
укључују и повезују у друштвени живот комуна- што ће допри- 
нети јачању угледа адвоката, лакшег сагледавања проблема ад- 
вокатуре на нивоу комуне a што ће све скупа повољно деловати 
на општи положај адвоката и адвокатуре.”

Закључци су усво1ени једногласно, и упућени свим заинте- 
ресованим органима, као и Савезу адвокатских комора.

Овај састанак био је плодан, и верујемо да ће донети ствар- 
но побољшање адвокатури. Многобројни адвокати из Новог Сада 
и Војводине, који су, поред службено ангажованих, пратили рад 
овог састанка вратили су се у своја седишта са осећајем појачаног 
задовољства.

Коста Хаци



Уставне промене у нашој земљи неминовно ће захватити и 
ср1стем правосуђа. Биће потребно да се усклади овај систем са 
потребама економског и политичког развитка нашег друштва. У 
првом реду мора доћи до извесних реорганизација правосуђа у 
погледу основања нових и реорганизације постојећих судова, из- 
мене у надлежностима, промена у процесним прописима и слич- 
но.

У вези са оваквим променама свакако ће се наметнути проб- 
лем ревидирања процесног права. Оваква ревидирања нужно ће 
обухватити све гране процесног права, па природно и управно 
процесно право.

Циљ овога написа јесте третирање неких принципијелних 
проблема у вези новелирања управног процесног права.

Као прво начелно питање јесте да ли остати при садашњој 
концепцији Закона о општем управном посутпку као општег по- 
саупка, који садржи сва правила поступка и по коме су дужни 
да поступају сви државни органи и самосталне установе и ор- 
ганизације када у управним стварима решавају о правима и оба- 
везама грађана и њихових организација или уместо општег управ- 
ног поступка прихватити концепцију посебних поступака.

Нема сумње да је наш ЗУП један од најкомплетнијих и нај- 
разрађенијих закона о управном поступку у свету. Тачно је стога 
да је његова материја прилично обимна и да су нека процесуална 
го[тања врло детаљно обрађена. Али, његови институти у складу 
су са данашњим степеном нашег друштвено-политичког уређења 
и уклапају се у правни поредак. Њихов цил. је да се у  што пу- 
нијој мери омогући грађанима и њеховим организацијама да ост- 
варе и заштите своја права у управном поступку, a с друге стране 
да се обезбеде и општи интереси друштвене заједнице.

Често се поставља питаше да ли материја ЗУП-а, можда, 
предвиђа превише процесних радњи, сувише процесних гаранти- 
ја, a на уштрб краткоће и лаке прегледности законских одредаба. 
Да ли, можда, све ово има за последицу спорост у примени и не- 
ефикасност, што у суштини отежава реализацију права странака. 
Стога намеће се питање да ли би концепција посебних управних 
поступака упростила и олакшала примену овог процеса права. 
Jep, у  систему посебних управних поступака управно процесно 
право било би расцепкано и нормирано у многобројним појединач- 
ним материјалним законима, већ према потребама сваке области 
управног права. Према томе, отпала би садашња обимност и сло- 
женост материје ЗУП-а. Сагласно овоме, материја управног по- 
стЈшка постала би можда лакша за примену.

Када се свестрано процени спорно питање, према свему из- 
гледа да треба остати код садашње концепције Закона о општем 
управном поступку.

У прилог оваквог схватања иду ови аргументи;
ЗУП представља кодификацију управног процесног права 

које је раније било расцепкано и разбацано у  појединим матери-
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јалним прописима. He виде се оправдани разлози зашто би тре- 
бало једно кодификовано право разбијати и ићи на систем пар- 
тикуларног законодавства. Пракса је увек и свуда показивала 
да се кодификовано право лакше и ефикасније примењује од пар- 
тикуларног.

У ЗУП-у доминантан положај припада странкама, грађани- 
ма и њиховим организацијама, a официјелна максима сведена је 
на нужну меру. Значи, основни смисао и циљ закона јесте обез- 
беђење права и слободе човека. У посебним поступцима ово на- 
чело не би могло бити уређено овако доследно и свеобухватно, у 
првом реду из објективне технике при доношењу партикуларног 
законодавства.

Концепција посебних поступака, најзад, могла би се свести 
на извесна понављања општих правила управног поступка, што 
би било неекомично и нецелисходно у законодавству. Или обр- 
нуто, у појединим материјалним законима могло би доћи до 
различитих процесних правила, што би отежавало рад органа 
односно установа и организација које воде поступак. С друге 
стране отежавала би се и оријентација странака у управном по- 
ступку.

Друго принципијелно питање јесте положај самоуправних 
установа и организација у управном поступку.

Овде се поставља питање примене ЗУП-а од стране само- 
сталних установа и организација којима је прописима поверено 
вршење одређених јавних служби, када су исте овлашћене да 
решавају о конкретним правима или обавезама грађана и њихо- 
зих организација. Све ово је тим актуелније што је наш друшт- 
вени развитак усмерен у правцу деетатизације и дал>ег преноше- 
ша појединих послова које су раније вршили државни органи на 
поменЈ̂ т̂е установе и организације. Док су о правима и обавезама 
грађана и њихових организација решавали само државни органи, 
ови су, када се радило о управним стварима, примењивали пра- 
вила управног постзчтка, те су на овај начин интереси лица о 
чијим се стварима радило били обезбеђени путем примене ових 
правила. Али, да не бе преношењем одређених послова са др- 
жавних органа на поменуте установе и организације лица у чи- 
јим правима и обавезама исте решавају дошла у неповољнији 
положај у погледу својих права у управном поступку, у цил.у 
заштите њихових права неопходно је обавезивање дотичних уста- 
нова и организација да поступају по правилима управном поступ- 
ка. Природно је да послови установа и организација о којима је 
реч нису искључиво решаваше у управним стварима, те се оба- 
веза на поступање по правилима поступка односи само на рад 
при решавању у управним стварима.

Од посебног је, међутим, интереса проблем у вези помену- 
тих установа и организација када се ради о праву жалбе против 
првостепених управних аката које оне доносе. Да ли би требало 
остати код садашњих одредаба ЗУП-а да се против решења ових



установа и организација може изјавити жалба државном органу 
који врши надзор над њиховим радом или би било прикладно и 
целисходније да се контрола законитости ових аката стави под 
директну контролу суда у управном спору. Код овога наравно 
ишло би се на то да се обезбеди двостепеност у решавању унутар 
саме установе односно организације.

У овом питању могуће је наћи неколико солуција.
Прва солуција јесте да би требало и даље остати при од- 

редбама члана 228 ЗУП-а. По жалби против решења самосталне 
установе и организације решава државни орган који врши над- 
зор над законитошћу рада установе односно организације у по- 
словима на које се решење односи, осим ако није законом или 
уредбом одређено да по жалби решава који други орган. Државни 
орган Koin решава по жалби има сва овлашћења која по ЗУП-у 
припадају другостепеном органу, осим ако је законом друкчије 
прописано — члан 244 ЗУП-а. Овде се ради, дакле, о управним 
пословима који су законом стављени у надлежност самосталне 
установе или организације у смислу члана 3. става 2. Закона о 
државној управи. Међутим, ако се ради о решењу које је донето 
на основу слободне оцене у ствари из посла пренетог у самостални 
делокруг самосталне установе односно организације, државни ор- 
ган не може поништити или изменити решеше само зато што 
сматра да је право слободне оцене нецелисходно искоришћено — 
чл. 244. став 2. ЗУП-а.

У прилог ове солуције могу се изнети аргументи да је овим 
путем најбржа и најефикаснија интервенција државе у -вршењу 
надзора над законитошћу рада самосталних установа и органи- 
зација које у вршењу јавне службе решавају о правима грађана 
и њихових организација. Jep, неспорно је да је друштвена за- 
једница као таква заинтересована да се све јавне службе уредно 
и законито врше, обзиром да сваки озбиљнији поремећај у врше- 
њу јавне службе изазива штете за друштвену заједницу. Према 
томе, у суштини интервенише друштвена заједница преко државе 
и њених органа (органа управе, судова и сл.). Обзиром да је нај- 
важнији елеменат функције управе да непосредно извршује зако- 
не и да се стара за правилно извршење закона, најцелисходније 
је да право надзора над радом самосталних установа и органи- 
зација буде поверено и стављено у надлежност органа државне 
управе.

Према другој солуцији код овога проблема требало би поћи 
од чињенице да су самосталне установе и организације о којима 
је реч изван склопа државне управе и да стога органи управе не 
могу према њима бити у односу редовних инстанционих органа. 
Сагласно овоме, не може бити говора о жалби као редовном прав- 
ном средству. Напротив, требало би увести институт захтев за 
поништење решења самосталне установе односно организације. 
По овом захтеву решавао би орган државе који врши надзор 
над радом установе и организације која је донела решење. Др-



жавни орган могао би решење поништити, укинути, или захтев 
одбити, a против решења државног органа могао би се непосредно 
покренути управни спор. Иначе, за захтев за поништење важиле 
би исте процесне одредбе као и за жалбу као редовно правно 
средство у управном поступку.

Као што се види државни орган не би могао да меша реше- 
ње самосталне установе и организације, као што то може да 
чини у редовном инстанционом надзору. На овај начин јаче се 
подвлачи организациона самосталност установе односно органи- 
зације у правном поретку. Државни орган не може супституирати 
у праву и обавезе ових установа односно ортанизација, што значи 
да не може уместо њих вршити послове јавне слугкбе које су 
им поверене, па ни у најмањим димензијама. Одређени послови 
из домета јавних служби су у  факту подруштвљавања дефини- 
тивно отуђени од државе као основне дрзчштвене организације у 
корист других самоуправних друштвених установа и организација 
рг стога не може никако више долазити до тога да државни органи 
супституирају у ове јавне службе.

Према томе, у вршешу права надзора функције државног 
органа имале би само касаторни карактер.

Према трећој солуцији самосталне установе и организације 
треба да саме решавају у управном поступку по правилу у дво- 
степеном решавању. Тамо где је то могуће, према организацији 
конкретне врсте установа и организација, по жалби решава уста- 
нова односно организација непосредно вишег степена, као што је 
случај код ствари из социјалног осигурања. Код других установа 
и организација где нема оваквих организационих форми као у 
служби социјалног осигурања, по жалби би решавао непосредно 
виши орган самоуправљања дотичне самосталне установе односно 
организације (управни одбор, савет и сл.). Лротив другостепеног 
решења овог органа вишег степена могао би се непосредно по- 
кренути управни спор.

Значи, по овој концепцији када самосталне установе и орга- 
низације решавају о правима и обавезама грађана и њихових ор- 
ганизација у управним стварима и по правилима управног по- 
ступка искЈвучена је свака интервенција државе и њених органа, 
осим контроле аката од стране суда. Наиме, законитост њихових 
утгравних аката цени суд у управном спору.

Имајући у  виду пут и перспективу нашег друшчвено-поли- 
тичког развитка ка даљем јачању начела самоуправл.ања и по- 
друц1твл>авања државних функци1а, о чему јасно говори Пред- 
нацрт новог устава, чини се да све околности говоре у  прилог ове 
треће солуције.

Као следеће принципијелно питање јесте проблем слободне 
оцене у управном праву односно у  управном поступку.

У управном поретку норме не могу регулисати у танчине 
све могуће варијанте друштвених односа. Законодавац стога при- 
лично често овлашћује извршиоца закона да одлучује по сло- 
бодној оцени шта је целисходно код доношења аката којима се
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решава о правима и обавезама грађана и њихових организација, 
обзиром на јавне интересе, интересе странке, као и обзиром на 
1Џ4ЈБ ради Kora је овакво овлашћење дато.

По члану 4 ЗУП-а у управним стварима у којима је орган 
законом или на законом заснованом пропису овлашћен да решава 
по слободној оцени, решење мора бити донето у границама овлаш- 
ћеља и у складу са циљем у коме је овлашћене дато.

По члану 207. ст. 3. ЗУП-а када је надлежни орган овлашћен 
да реши ствар по слободној оцени дужан је да у образложењу на- 
веде пропис и да изложи разлоге којима се при доношењу ре- 
шења руководио. Ови се разлози не морају навести када је то у 
јавном интересу законом или уредбом изрично предвиђено.

Намеће се питање да ли институт слободне оцене овако како 
је дат у ЗУПУ-у одговара нашем правном систему и да ли би ту 
требало нешто мењати.

Акт слободне оцене у нашем правном систему везан је пра- 
вилима управног поступка у погледу чињенршне подлоге за ре- 
шеше ствари, у погледу месне и стварне надлежности органа који 
решење доноси, као и у погледу обавезе да се морају изнети раз- 
лози који су били пресудни код доношења баш овакве одлуке која 
произлази из донетог решења.

Нема сумње да овако постављен институт слободне оцене 
представља материјално-правну и процесну гарантију за грађане 
и њихове организације да ће се она примењивати у складу са 
ДИЛ.0М ради кога је законодавац дао овакво овлашћење и да се 
решавањем по слободној оцени неће изродити у обичну само- 
вољу.

Стога, можда би било потребно једино надопунити одредбе 
става 3. члана 207. ЗУП-а утолико што се образложење за дискре- 
циону одлуку не мора изнети, осим ако странка то захтева.

Сличне прописе већ имамо. На пример, у члану 19. Закона 
о изменама и допунама Закона о јавним службеницима (Сл. лист 
ФНРЈ број 31/62) у образложењу решења којим се службенику 
отказује служба не стављају се разлози за отказ, осим ако служ- 
беник то захтева. Слична одредба налази се и у члану 322 Закона 
о радним односима.

У прилог оваквог схватања иде аргумент да је у неким слу- 
чајевима изношење образложења за решење штетно за заинте- 
ресовану странку, a може бити од штете и за јавне интересе. У 
вези третирања неких принципијелних питања у вези управног 
процесног права намеће се и проблем све чешће појаве у нашем 
законодавству да се у управним стварима одступа од битних ин- 
ститута управног постудка.

Овде ће се указати на неке случајеве.
По члану 114. Закона о стамбеним односима против решења 

о висини станарине не може се изјавити жалба нити се може во- 
дити управни спор. Заинтересоване странке могу у року од 30 да- 
на од дана доставе решења о висини станарине поднети захтев 
суду да утврди станарину. О овом захтеву решава срески суд
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y ванпарничном поступку. Против првостепеног решења среског 
суда може се изјавити жалба Окружном суду у року од 30 дана. 
Правоснажно решење суда о висини станарине замењује решење 
које је донето од стране стамбеног органа општинског народног 
одбора. Овакав захтев не одлаже извршење решења о висини 
станарине.

Према томе, овде је искључено двостепоно решавање у 
улравном поступку. Уколико странке нису задовољне са првосте- 
пеним управним актом обраћају се редовном суду да овај утврди 
шта је право тј. да утврди висину станарине.

После ступања на снагу Закона о стамбеним односима у 
поступку бодовања станова и утврђивања висине станарине било 
је прилично доста оваквих захтева. У пракси, међутим, ови зах- 
теви ипак су решени и окончани у управном поступку. Наиме, 
показало се да су неправилности и незаконитости првостепених 
решења биле углавном административно техничке природе, као 
што су погрешке у бодовању, у  обрачуну величине стамбене по- 
вршине и сл. Стога, да је по законским прописима била допуште- 
на редовна жалба првостепени орган би скоро све ове грешке сам 
исправио у смислу члана 234 ЗУП-а. Овако пак странке су се са 
захтевом о коме је напред реч обраћале редовним судовима. Али, 
када се уочило о чему се ради, у циЈву бржег и ефикасни1ег ре- 
шавања спорне станарине судови су, у договору са стамбеним 
органима, достављали ове захтеве на решавање по члану 266. 
ЗУП-а. И највећи део ових предмета окончан је овако у управ- 
ном поступку.

Закључак се сам по себи намеће: Одступања од института 
жалбе у управном поступку било је непотребно. Питаше висине 
станарине решавало би се и брзо и ефикасно у редовном управ- 
ном поступку односно у управном спору.

Други пример. По члану 1. Закона о изменама и допунама 
Закона јавним службеницима (Сл. лист ФНРЈ број 31/62), коми- 
сије за службеничке послове из члана 21. став 1. овога Закона 
Жомисије народних одбора) решавају о жалбама службеника про- 
тив решења о службеничким односима која доносе органи народ- 
ких одбора, као и против решења која доносе одговарајуће уста- 
нове и организације, која не подлеже претходном оцењивању за- 
конитости по члану 79. овога закона. Ако је у првом степену 
решавала поменута комисија или ако је решење донето у сагла- 
сности са том комисијом, службеник има право приговора истој 
корлисији, a решење донето по приговору је коначно и у управном 
лоступку.

Као што се види и овде се искључује институт жалбе и дво- 
степеност у решавању у управном поступку.

Поставља се питање да ли су овакве законске одредбе у 
складу са уставним гарантијама да грађани имају право жалбе 
и да је жалба везана за принцип деволуције, за принцип да по 
жалби не може решавати један исти орган који је донео и прво- 
степено решење.
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Изгледа стога да би било корисно у одредбама које се налазе 
у одељку основних начела ЗУП-а унети одређене и прецизне 
прописе о критеријуму када се и из којих разлога може изузетно 
одступати од основних института ЗУП-а.

Александар Вујин

НАКНАДА ШТЕТЕ У  СТАМБЕНОМ ПРАВУ

Стамбено право је ново право, које се односи на стамбену 
област. Односе у овој области регулишу 6 нових закона и то: 
Општи закон о стамбеним заједницама, Закон о стамбеним одно- 
сима, Закон о пословним зградама и просторијама, Закон о сво- 
јини на деловима зграда, Закон о стамбеним задругама и Закон 
о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта. 
Међутим, ни један од поменутих закона не говори ништа о на- 
кнади штете из ове облисти. Вероватно је остављено да Општи 
закон о накнади штете који буде донет обухвати и штету у  стам- 
беном праву.

Стамбено право као ново право још није теоретски обрађено 
те у стамбеној области поред многих других нејасних и спорних 
питања, пошто правни институти у стамбеном праву још нису 
детерминисани и објашњени, појављују се и многи нејасни пој- 
мови и спорна питања и код накнаде штете. Ради тога се даје 
овај прилог у циљу уочавања и расветл>авања неких спорних 
питања, која се односе на накнаду штете у стамбеном праву.

Захтев за накнаду штете у  стамбеном праву може се оснк- 
вати као и код накнаде штете уопште на закону или на уговору 
односно штета може бити уговорна и ван уговорна.

У стамбеном праву може бити речи само о материјалној 
штети, стварно претрпљеној штети или изгубљеној добити, a та- 
козвана нематеријална или морална штета не долази у обзир. 
Штета може бити проузрокована нечијом радњом или пропушта- 
њем. Радња се може састојати на пример у самовласном усеља- 
вању и коришћењу стана. Пропуштање се може састојати у не- 
давању у посед уговореног стана.

Обавеза на накнаду штете и у стамбеном праву се оснива 
на начелу; ко другоме причини штету дужан је да је накнади. 
Одговорност у стамбеном праву може бити одговорност физичког 
или правног лица, a нема одговорности за накнаду штете, коју 
је некоме причинило треће лице или животиња, док постоји од- 
говорност за накнаду штете коју некоме причини зграда ру- 
шењем.

У стамбеном праву се не може применити принцип објек- 
тивне одговорности односно накнада штете коју некоме причине 
опасне ствари, као на пример моторна возила и друга, сем изу-
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зетка када се зграда због не одржавања руши и том приликом 
неком нанесе штету.

Да би било речи о накнади штете у стамбеном праву као и 
код накнаде штете уопште потребно је да су испушени следећи 
услови: да постоји штета у стамбеном праву, да је штета про- 
узрокована радњом или пропуштањем штетника и да се та радња 
или пропуштање могу уписати у кривицу штетнику. Оштећено 
лице треба да докаже постојање штете и узрочну везу између 
штете и понашања лица од кога тражи накнаду и кривицу тога 
лица да би добило накнаду.

Штета у стамбеном праву може бити у онемогућавању ко- 
ришћења стана или дела стана, због чега оштећеник, лице коме 
стан припада, трпи имовински губитак.

Да би оштећеник могао да тражи накнаду штете и у стам- 
беном праву, потребно је да оштећеник није крив односно да 
није искл>учиво крив за насталу штету и да штета није настала 
услед случаја или више силе, већ да је за насталу штету искл>у- 
чиво или делимично крив штетник. Висина накнаде за штету 
зависи од степена кривр1це штетника. Ако је штетник причинио 
штету умишл>ајно или злонамерно (dolus), или ако је штету при- 
чинио нехотично (dolus eventualis), груби нехат (culpa lata), одговара 
и дужан је да накнади сву штету и то како стварко причињену 
штету (damnum emergens) тако и измаклу добит (lucrum cessans). 
Ако је штета причињена обичним нехатом (culpa levissima), одго- 
вара за измаклу добит.

У стамбеном праву нарочито долази до изражаја одговорност 
правних лица за накнаду штете, коју њихови органи проузрокују 
другоме неком радњом у вршењу својих функција. Поред прав- 
ног лица одговарају и она лица која су лично крива што је до 
штете дошло. Да би правно лице одговарало за насталу штету 
потребно је да је штету проузроковао неки орган правног лица 
вршећи своју функцију органа правног лица. Када оштећеник 
добије накнаду штете од правног лица не може да тражи накна- 
ду штете и од лица која су причинила штету.

Ако је правно лице накнадило штету оштећеном може тра- 
жити регрес од лица која су причинила штету, јер је правно 
лице одговорно за њих a не место њих.

Ова начела важе и за накнаду штете коју некоме причини 
држава и друге политичко територијалне јединице у смислу про- 
писа Закона о јавним службеницима.

Постоји мишљење да правно лице одговара у место својих 
органа и да нема право да тражи регрес, сем у случају када су 
органи причинили штету намерно или из крајње непажње. Одго- 
ворност правних лица за своје органе није одговорност за дру- 
гога, него је то одговорност за сопствену кривицу.

Штета у стамбеном праву може бити због некоришћења 
стана, код бесправног исељења или код расподеле станова због 
неусељења у додел>ени стан.
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Право на накнаду штете се базЈфа било на стеченом станар- 
ском праву, које се стиче даном законског усељења у стан на 
основу уговора о коришћењу стана или другог акта који пред- 
ставља пуноважан основ за усељење (чл. 23 ЗОСО), било на за- 
конском праву власника да може да се усели у свој празан стан 
односно у празан стан у својој стамбеној породичној згради, било 
на уговору, који је закључен у границама законског овлашћеша, 
на пример, уговору о купопродаји породичне стамбене зграде.

Накнада штете која се тражи на основу стеченог станар- 
ског права долази у обзир када носилац станарског права и чла- 
нови његовог домаћинства буду бесправно исељени из стана. Ви- 
сина штете зависи од протека времена некоришћења стана, на 
који се има стакарско право и од издатака учињених за стано- 
вање и смештај и чување ствари за то време, a не према висини 
станарине за тај стан. Ако би приликом бесправног исељења 
била уништена нека ствар исељеног лица накнада штете због 
уништене или оштећене ствари не би спадала у накнаду штете 
из стамбеног права, већ у накнаду штете из грађанског права.

Код бесправног усел1ења треба најпре утврдити да ли је 
усељеше било бесправно. Ако се два лица споре око права на 
један стан па се једно од тих лица усели у таЈ стан док још није 
утврђено ко има станарско право на спорни стан и то усељено 
лице буде принудно исељено, оно не може тражити накнаду штете 
због исел>ења и некоришћења стана и ако касније буде спор ре- 
шен у његову корист, јер се штета може тражити на основу по- 
вређеног станарског права a станарско право у овом случају је 
било спорно. Станарско право се стиче као што је напред речено, 
законским уселЈењем у стан a законито усељење у овом случају 
могло је настати тек на основу правоснажне и извршне одлуке 
и тек тада је стечено станарско право.

У ггракси се често дешава да се стамбени орган односно оп- 
штине туже за накнаду штете због тога што су наводно тужиоци 
бесправно исељени a станарска права се не доказују ни уговором 
о коришћењу стана нити којом другом исправом, која представља 
пуноважан основ за усељење, нпр. извршном судском пресудом 
или извршним решењем управних органа. У. овим случајевима 
не може бити речи о праву на накнаду штете због бесправног 
исел>ења и некоришћења стана.

Оправдане би биле нпр. ^ужбе супруга кога његов супруг 
истера из стана и не дозволи му коришћење заједничког стана 
или тужбе за накнаду штете у другим случајевима када није 
спорно станарско право и да је  дотично лице бесправно исељено. 
Ових случајева рша доста због оскудице у становима и због само- 
влашћа неких лица, која немају станове или због грубе грешке 
неких стамбених органа.

Накнада штете због спречаваша власника да се усели у своју 
зграду односно стан зависи од тога да ли је оштећеник власник 
стана и да ли је стан био празан, као и да ли је неко лице спре-
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чило, онемогућило власника да се усели у празан стан у својој 
згради, за извесно време.

Висина штете се утврђује било према разлици издатака 
које је власник имао због становања у другом стану или хотелу 
у односу на висину станарине у стану у који је хтео да се усели 
власник и коју је станарину власник примао. Ако је власник ста- 
новао у другој својој згради мора да наведе у чему се састоји 
штета, коју је пртерпео и колико иста износк због неусељења у 
стан. Штету ће накнадити оно лице које је, било бесправно ста- 
новало у стану власника било да је еамо онемогућавало власнику 
да се усели у свој стан.

Међутим, ако је била у питању замена стана онда се не може 
узети да је стан власника био празан и власник нема права да 
се усели у стан нити има права да тражи накнаду штете. Исто 
тако ако је у питашу сустанарски стан у коме слзгчају сустанар 
има прече право на проширење од права власника на усељење и 
власник ни у том случају нема право да тражи накнаду штете 
због неусељења у стан.

Најчешћи случајеви тражеша накнаде штете у  стамбеном 
праву оснивају се на уговору. Чести су случајеви да власници 
породичних стамбених зграда продају целу зграду или станове 
као делове зграде, као усељиве тј. празне и када треба да се ис- 
пуни уговор, власници нису у могућности да уступе празне ста- 
нове односно зграде и друга страна тражи накнаду штете због 
неуступања празног стана односно не коришћења стана за одре- 
ђено време. У судској пракси није рашчишћено да ли купци имају 
право на накнаду штете због неусељења у стан у основи a затим 
постоји тешкоћа како утврдити висину штете.

Овде се поставља питање да ли власници могу уговорити да 
продају усељив стан када стан није усељив односно да ли такав 
уговор има правну важност. Мислим да је такав уговор рушљив 
и да се може тражити поништај таквог уговора. Међутим, про- 
даја породичне стамбене зграде или стана као дела зграде, било 
да у стану има станара, било да у стану нема станара дозвољена 
је. Није забрањено уговорити да се продаје зграда односно стан 
неусељив или усељив. Али није дозвољено уговорити да се про- 
даје стан празан када стан није празан. Ако власник зграде или 
стана прода празан стан или зграду, a када треба да се изврши 
уговор, продавац не може да уступи празан стан, jep се покаже 
да у њему неко станује, купац може да тражи раскид уговора и 
накнаду штете или да чека да продавац испуни уговор тј. да ис- 
празни стан, исели лица која у њему станују, ако је то могуће, 
ако та лица станују бесправно и да тражи накнаду штете. Ако 
се је продавац по уговору који није противзаконит обавезао пре- 
ма купцу да му уступи у својину празан стан или зграду он је 
дужан то и да учини. Ако не може да испуни уговор о року и на 
начин како се је  обавезао a купац је измирио купопродајну цену, 
продавац је дужан да купцу накнади причињену штету. Исто тако 
ако продавац није у могућности да уогалте испуни уговор, који
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je  y  време закључења уговора било могуће испунити, дужан је 
да купцу накнади ггричињену штету. Питање висине штете зависи 
од стварно причињене штете и изгубљене добити, према степену 
одговорности. На пример, ако је продавац испунио уговор после 
уговореног рока односно купац је чекао док се испразни купљени 
стан и за то време је становао у  хотелу, јер није имао где, пошто 
је рачунао да ће да станује у купљеном стану и напустио ранији 
стан, продавац ће бити дужан да му накнади све издатке за ста- 
новање у хотелу па макар то био и луксузни хотел. Ако уговор 
није могуће испунити продавац ће бити дужан да врати прим- 
љену куповну цену, да плати евентуалну уговорну казну односно • 
дуплу капару и другу штету коју купац докаже да је имао.

Спорно је питање да ли купац има право да тражи накнаду 
штете у разлици вредности купљеног стана као неусељивог од 
стана усељивог какав је био купљен, ако уговор не буде раскинут 
a исти не буде могуће испунити и купцу уступити празан стан. 
На пример породична стамбена зграда са једним великим станом 
буде купљена као усељива за 5,000.000 динара и купац исплати 
куповну цену. Међутим, продавац не буде могао да уступи купцу 
празну зграду већ му уступи у својину ову зграду као неусељиву, 
са станарима у исто1, a таква зграда као неусељива се може ку- 
пити за 500.000 динара. Да ли je ггродавац дужан да врати купцу 
разлику у 4,500.000 динара. Исто тако станарско право и усељи- 
вост не могу бити предмет купопродаје, стамбене зграде се и по- 
дижу и купују у  циљу становања у њима и пошто је дозвољено 
купити празну зграду и ако се закл>учи уговор о куповини и rrpo- 
даји празне зграде a продавац не уступи празну зграду, мислим 
да је дужан да врати купцу разлику у вредности усељиве зграде 
према неусељивој. Дужан је да врати у наведеном случају раз- 
лику од 4,500.000 динара, јер се овде не ради о куповини станар- 
рког права као предмета купопродаје, већ о куповини празне 
стамбене зграде, о куповини права својине на стамбеној згради 
у циљу становања у тој згради на основу права власништва a да 
би се у тој згради могло становати, уселити се у купљену зграду 
ради становања, потребно је да је зграда празна.

Други случајеви који нису ретки су да државни органи, 
установе, привредне или друштвене организације подигну нову 
стамбену зграду и преко својих највиших органа изврше распо- 
делу станова на основу донетих правилника и решења својим рад- 
ницима и службеницима, али да услед разних узрока не дође до 
усељења падника и службеника у додељени односно предвиђени 
стан. Спорно је да ли у овим случајевима дотична лица имају 
ппаво да траже накнаду штете због неусељења у стан, у чему би 
се штета састојала и колико би износила.

У овим случајевима треба разликовати да ли је између да- 
валаца стана и прималаца стана на коришћење закључен уговор 
у писменом облику о додељивању стана и да ли се је  давалац 
стана на коришћење по томе уговору обавезао да уступи прима- 
оцу одређени стан на коришћење у одређено време или такав у-
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говор не постоји. У првом случају, ако давалац обавезе не испуни 
дату обавезу о року, други уговорник има право да тражи на- 
кнаду штете због неиспушења уговора. У другом случају, ако 
нема уговора у писменом облику не може бити ни речи о накнади 
штете. Потребно је да постоји писмени уговор јер уговор који 
није закљзгчен у писменом облику у стамбеном праву по чл. 130 
ЗОСО нема правне важности.

Нарочито не може бити речи о тражењу накнаде штете због 
не давања стана, ако постоји само обећање да ће се доделити 
стан када га буде било a не прецизира се ни стан ни време и 
ако није закл>учен никакав уговор.

Ако постоји писмени уговор у коме је тачно одређено који 
се стан има уступити примаоцу и у које време, па у то време 
прималац не добије стан и ако је то на основу уговора очекивао 
и на то рачунао, исти има право за накнаду штете без обзира да 
ли се је прималац стана на коришћење по истом уговору обаве- 
зао према даваоцу стана на неку против накнаду или услугу, на 
пример да ли је дао претплату на стан или не или се обавезао да 
ради одређено време у предузећу или не.

Висина штете се утврђује, као што је напред речено, према 
степену кривице за насталу штету односно због неиспуњења уго- 
вора према висини стварне штете. Кад нема других доказа о 
висини штете, висина ће се утврдити вештачењем или по сло- 
бодној оцени.

Спорно је да ли може бити речи о накиади штете због не- 
основаног отказа стана. Тако на пример носилац станарског права 
има намеру да изврши размену стана a власник зграде му от- 
каже стан и спречи га да изврши размену стана. Док се не оконча 
спор у коме тужбени захтев буде одбијен, носилац станарског 
права претрпи штету, јер лице са којим је хтео да изврши раз- 
мену стана изврши размену са другим лицем и носилац станар- 
ског права не добије жељени стан, са којим би решио друга своја 
питања и смањио издатке на пример за чување деце итд. Мислим 
да уколико носилац станарског права докаже пред судом да је 
због неоснованог отказа стана претрпео штету да би имао права 
да тражи накнаду штете од лица које му је штету причинило.

Војислав Булићевић

ПРИМЕДБЕ ЗА СЛУЧАЈ ИЗМЕНЕ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ
ПОСТУПКУ

Као што је познато, наш Законик о кривичном поступку 
ступио је на снагу 1. јануара 1954. године.

За време више од 8 година имали смо сви ми, који по позиву 
присуствујемо практичној примени закона, довољно прилике да 
се упознамо са детаљима. Анализирали и применили смо га како



ca становрпитва „ratio” тако и „ocasio legis.” Видели смо и to —  
како је то природно код сваког законика мање-више случај — да 
има прописа који би се евентуално могли допунити или изменити.

Изгледа да ће се у скорој будућности расправљати о изме- 
нама и допунама ЗКП, према томе, нека ми је дозвоЈвено да са 
становишта практичног правника, браниоца, чиним извесне при- 
медбе.

Наглашавам да се нећу осврнути на питање евентуалних 
промена организационо-начелне природе, промене стварне надле- 
жности, евентуално образовање комуналних судова и слично, јер 
сматрам да су то питања сувише тешка за обичног практичара.

Углавном, — a верујем да ће то бити мишљење огромне 
већине правника, — закон се у пракси показао као одличан. По- 
сматрајући га са становиштва браниоца, факат је да je наш по- 
ложај — осим мањих изузетака — изједначен са положајем јавне 
олтужбе и да нам, према томе, закон обезбеђује најшире могућ- 
ности при одбрани наших штићеника.

Ипак, верујем да би морали — уколико до измене дође, —  
извесне прописе закона променити да би тиме још више учврстили 
положај барниоца.

Ево неколико примера:
Према ставу 3. члана 73. ЗКП истражни, односно извиђајни 

орган може на „одређено време” забранити разговоре браниоца са 
окривљеним који се налази у притвору, односно у истражном за- 
твору, ако је то у инетересу успешног вођења, извиђања или 
истраге.

Пре свега појам „за одређено време” практично омогућава 
да се на дуже време — јер није фиксиран крајњи рок, — онемо- 
гућава додир браниоца са окривљеним и то чак до момента по- 
дизања оптужнице To наравно није у интересу идеалног облика 
одбране, a може да иде и на штету принципа материјалне истине.

Дал.е, цитирани пропис чини такорећи илузорним ст. 1. чла- 
на 73. ЗКП. по ко1ем начелно, ако је окривљени у притвору или 
у истражном затвору, a већ је испитан, бранилац може са њим 
разговарати.

Дозвољавам могућност да се могу појавити моменти који 
чине непожељним да у извесном стадијуму истраге или извиђаја 
окривл>ени говори са браниоцем насамо, у четири ока.

Но сматрам, да након што је окривљени испитан ни из ког 
разлога не треба онемогућити састанак браниоца са окривљеним.

Према чл. 150 ЗКП, став последњи, реченица последња, ако 
je окривљени у притвору, извиђајни орган ће одредити да ли је 
присуство окривљеног потребан приликом појединих радњи, као 
на пример разна вештачења, увиђај и слично.

Мени се чини да би окривљени обавезно морао присуствова- 
ти свакој судској радњи. He може се замислити успешан увиђај 
или вештачење без присуства окривљеног. Шта врше, уколико 
се ради о тежим деликтима, где ће у каснијем стадијуму поступка 
учешће браниоца бити обавезно, сматрам да би увиђајима и веш- 
тачењима обавезно морао и бранилац присуствовати.
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y  члану 255. и даље ЗКП, конституиран је принцип права 
приговора против оптужнице. Сматрам да се горњој важној инсти- 
туци1и у пракси не поклања довољно пажње и да би потребно’ 
било поступак око приговора у извесној мери изменити и овакб 
повећати значај горње, важне, процесуалне радње.

Искуство нас учи да је број уложених приговора мали, a да 
је број уважених приговора такорећи незнатан, и то чешће и у  
таквим случајевима где ће се касније донети ослобађајућа пресу- 
да или чак долази до повлачења оптужнице. Разлози оваквог 
стања су по мом мишљешу углавном следећи:

Законом предвиђени рок од 3. дана, колико бранилац има 
времена за улагање приговора, сувише је кратак. Адвокат мора 
често пре улагања приговора да се консултује не само са оптуже- 
ним већ и са његовом родбином, мора да тражи евентуалне доказе 
из даљњих места итд. Редовно, дакле, рок од 3 дана неће бити 
довољан за састав темељито образложеног приговора. Требало би 
даКле рок продужити бар на 8 дана.

Према чл. 256. ЗКП о приговорима — уколико исти не буду 
као неблаговремени од председника већа a лимине одбачени — 
веће решава по саслушању само јавног тужиоца.

Можда би бол>е било о приговорима решавати у виду ра- 
справе уз учешће и браниоца.

Понављам у пракси има доста случајева где су приговори 
одбијени, a после је донета ослобађајућа пресуда. Кад би закон 
омогућио расправљање приговора уз учешће окривљеног и бра- 
ниоца, верујем, да би у том случају добар део предмета који се 
касније свршава1у ослобађајућим пресудама или одустанком од 
оптужбе, свршио већ на самој расправи о приговорима.

Овако би судско-државном апарату уштедили знатно и вре- 
мена и трошкова, a с друге стране окривљеног не би изложили 
сувишној процедури главне расправе.

Даље, у пракси се често дешава да се и у већу који суди 
окривљеном, налази и који судија који је већ био у већу који је 
расправљао о приговору против оптужнице.

Сматрам да би то требало бити разлог за изузеће и да би могли 
допунити члан 38. односно 256 ЗКП, у правцу да се онемогући да 
судија који је већ био у већу које је расправљало о приговорима, 
касније суди по истом предмету.

Наиме, држим да је судија који је већ учествујући у распра- 
ви о приговорима одбијајући исте. у извесној форми изразио миш- 
љење да је оптужница начелно основана. Овако је заузео став 
у извесном правцу и касније када буде судио као члан већа није 
искључено да ће и нехотице у подсвести, бити пристрасан.

Према члану 293. ЗКП, уколико се искази оптуженог, све- 
дока и вештака и тд. слажу са наводима у претходном поступку, 
суд није дужан те исказе опширно и поново унети у записник 
главног претреса ” осим уколико садрже одступање или допуну 
ранијег исказа” . Горњи пропис је законска основа реченици коју 
ћемо наћи у великом делу I. степених кривичних списа, a која 
редовно гласи: „исказује као код извиђајног органа, односно
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истражног суди]е , или — стилизациЈа по мом мишљењу ]ош 
опаснија — „исказује као код извиђајног органа, са изменама и 
допунама” .

Горње реченице, односно овлашћења по чл. 293. ЗКП. главни 
су узроци непожељних размимоилажења између већа и одбране и 
верујем да стилизација у горњем смислу може да иде често на 
уштрб принципа материјалне истине.

Врло ie редак, наиме, случај, да саслушана лица на главном 
претресу баш исказују потпуно како у извиђајима или у истрази. 
Често се ти искази разилазе од раније датих исказа у привидним 
ситницама, у стилизацији, интерпункцији и сл.

Међутим, сличне, на први поглед, ситнице, често могу битно 
утицати на судбину процеса, односно окривљеног.

Стилизација, којој замерам бар пред очима жалбеног суда, 
који не слуша исказ оптуженог треба да значи да испитани у це- 
лој суштини дословце говорио на главном претресу оно исто што 
се налази у записницима о извиђајима односно истрази.

Услед горњих реченица, често доживљујемо парадоксну си- 
тЈ'^ацију да док је уводно у записнику речено да је дотично лице 
говорило као.у извиђајима и истрази, из каснијег текста записни- 
ка, нарочито након испитивања дотичних лица од тужиоца и бра- 
ниоца, утврдићемо из самог записника да је стварно речено много 
што-шта чак и у супротности са исказима у претходном поступ- 
ку.

Принцип непосредности нармиран у члану 327. ЗКП, по ко- 
јем се пресуда мора базирати само на чињеницама и доказима 
изнешеним на усменој расправи, тражи по мом мишљењу јаснију 
формулацију члана 293. ЗКП, обзиром на праксу како је горњи 
члан протумачен.

Најтежи ће бити проблем, о чему ће надлежни свакако до- 
бро размислити, требали de lege ferenda променити односно допу- 
нити жалбени поступак. Нарочито, није ли пожељно у извесним 
случајевима чинити обавезним јавну расправу пред жалбеним 
судом и није ли потребно пролшрити могућност жалбе на Ш. сте- 
пенк суд. Колико је мени познато бројни практични правници 
сматрамо да би свакако добро било омогућити веће учешће брани- 
оца у жалбеном поступку, повећањем слулајева где ће јавна жал- 
бена расправа бити обавезна. Исто тако верујем да би требало 
ироширити случајеве где je могуће уложити правни лек на суд 
Ifl, степена.

Члан 391. и даље, ЗКП, говори о захтеву о заштити зако- 
нитости.

По данас важећим прописима одбрана у горњем поступку 
нема ни најмањег учешћа. Окривљени, односно, бранилац у 99®/о 
слз'^чајева и не знају да је уложен захтев.

Држим да би требало допунити чл. 394. ЗКП, у  правцу да би 
суд дужан био поред тужиоца, и браниоца обавестити о седници 
на Koioj се расправља о захтеву, нарочито уколико се ради о те- 
жим кривичним делима. Уколико законодавац сматра да је то 
из практичних разлога немогуће или непотребно, тада би требало
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браниоцу, односно окривљеном бар доставжти, пре решавања о 
захтеву, предлог јавног тужиоца и овако и одбрани омогућити 
бар давања примедбе по принципу. „audiatur et altera pars.”

To би биле примедбе правника из праксе, третирано-понав- 
љам искључиво са становишта браниоца.

Др Густав Керпел

ЈЕДАН АСПЕКТ ПЛАЋАЊА СТАНАРИНЕ 

—  поводом пришера из праксе —
Тужилац је поднео тужбу због отказа из чл. 130 ст. 1. тач. 3. 

Закона о стамбеним односима —  Службени лист ФНРЈ Бр. 17 од 
25. априла 1962. год. (У даљем тексту Закона). Тужена се брани 
да је према уговору о коришћењу стана уредно платила станарину 
сопственику стамбене зграде у  грађивинској својини, a да њој 
није познато да је  тужилац купио ту зграду, све док са њом не 
закључи уговор о коришћењу стана, она није дужна да стана- 
рину плаћа тужиоцу. Суд је одбио тужбени захтев налазећи да 
тужена није учинила прекршај који повлачи отказ. Да ли је Закон 
правилно примењен?

За закл>учивање уговора о коришћењу стана и шегове из- 
мене прописан ie писмени облик (чл. 124 Закона) a сваки уговор, 
поред осталог, садржи податке о личним именима сопственика 
породичне зграде у грађанској својини (у дал>ем тексту ста- 
нодавац) и носиоца станарског права (у даљем тексту станара) као 
и о износу станарине и времену у коме се станарина има плаћати 
(чл. 122 Закона). Куповина и продаја стамбених зграда у грађан- 
ској својини, изузетих од национализације најамних зграда није 
забрањена. To је правни саобраћај у  оквиру стамбеног минимума 
за који важи режим Закона о промету земл>ишта и зграда, режим 
за стмцање и губЈвење непокретности пошто се зграда сматра не- 
покретношћу a у конкретном слзгчају са зградом продат је и плац.

Суд није извиђао да ли је према ранијем сопственику пре- 
стало прово својине a неспорно је да правни посао између тужи- 
оца и ранијег сопственика није финализиран јер су уговорачи по- 
сле споразума о ггредмету и цени тај уговор оверили код суда три 
месеца пре подношења тужбе, a у приватном сектору својина се 
самим уговором не преноси већ се само установљава тужбено пра- 
во. Ново право својине и код овог деривативног прибављања сас- 
тоји се из законског (правног) основа, у овом случају уговора о 
куповини и продаји, и законског начина тј. уписа права својине 
у земЛ)ИШне књиге када се својина коначно конституише. Ук- 
њижба на основу ваљаног уговора није ни могла да буде извршенз 
зато што се на подручју на коме се налази зграда не воде зем- 
љишне књиге, али је зато требало да ранији сопственик, који нема 
ни тапију, извади тапију која представља предуслов власти и ра- 
сполагаша, па да се затим пренос својине констатује на тој тапи- 
ји, a ако ранији соптвеник на то не би иристао да тужилац тај
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пристанак замени извршном судском пресудом, јер овако тужи- 
лац је сопственик по уговору о куповини и продаји a ранији соп- 
ственик наплатом станарине и даље искоришћава зграду у свом 
интересу. Поготову зато што имовински законик није донет a у 
теорији не постоји јединствен став и дефиниција о садржини, 
компонентама права својине, пажљив и савестан грађанин када 
купује зграду иде толико далеко да проверава и упис у земљи- 
шним књигама, у тој најпоузданијој јавној евиденцији непокрет- 
ности, да није погрешено приликом укњижбе или да зграда није оп- 
терећена или, што се дешава, да продавац није скривено пре тога 
продао исту зграду другом лицу. Својина се не исцрпљује у др- 
жавини али када се купопродајни уговор не спроведе кроз зе- 
мљишне књиге, КЈТтац настоји да одмах и што очигледније мани- 
фестује своје право да би се што пре уверио да случајно нема 
лица са неким можда и јачим правом од његовог. Тужилац према 
туженој злонамерно није преузео ниједну такву радњу у току 
крмтичног периода од три месеца, која би га представила као соп- 
ственика, како би злоупотребом свог права нанео туженој штету 
a непоштено уживање права законодавство не секционише. На- 
послетку тужена је могла и да сазна за постојаше уговора о ку- 
повини и продаји али то голо сазнање нема правног учинка јер је 
лренос својине стварноправни однос који делује према свима, ко- 
ји се обавештавају укњижбом, a уговор као правни акт делује 
само између одређених уговорача тако да његова публикација не- 
ма карактер уписа у земљишне књиге и зато на правну ситуа- 
цију уопште не утиче да ли је тужена, чак било како, сазнала за 
уговор и његову садржину (ако би аналогно чл. 38 Закона о сво- 
јини на деловима зграда и станару у згради која је у  грађевин- 
ском смислу један стан требало признати право прече куповине, 
тај моменат био би једино важан за расправљање о том праву).

За тужену (и њен ризик) битно је уствари да садањи уговор
0 коришћењу стана није промењен новим те је за тужену овлаш- 
ћен као станодавац сопственик из тог уговора. Стамбени орган је 
могао и само на бази купопродајног уговора да донесе ново реше- 
ње о одређивању висине стансфине и да за овим парничне стран- 
ке, у складу са Законом, закључе нов уговор о коришћењу стана, 
чиме би тек настао угворни однос између њих, обавеза тужене 
да плаћа станарину тужиоцу (Чл. 105 Закона) и право тужиоца 
да тражи отказ уговора због неиспуњеша те чинидбе (Чл. 130 ст.
1 тач. 3 Закона). Према томе, све док не буде поништен, стављен 
ван снаге постојећи уговор о коришћењу стана, за тужену је су- 
бјект права својине ранији сопственик, те самим тим тужилац 
није активно ни легитимисан било да захтева станарину било да 
даје отказ, јер поводом стана тек после треба да се успостави 
стамбени однос између парничних странака. Право тужиоца на 
отказивање стана треба да се заснива на уговору о коришћењу 
стана a такав уговор између њега и тужене није ни закључен ни- 
ти је начин плаћања станарине уређен. Важећи уговор о кориш- 
ћењу стана је извор узајамних чињења али само између тужене 
и ранијег сопственика као уговорача, чија се важност не може
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проширити и на парничне странке. Савезни врховни суд у пре- 
суди Гз 421/61 од 27. јануара 1962. год. заузео је становиште да 
,,и само коришћење стана, без потребног уговора, може дати пра- 
во кориснику на законску заштиту као да је носилац станарског 
права, ако је коришћење трајало више година на начин као што 
то чини корисник стана” , али фактички стамбени однос полази 
од презумпције да у тај однос ступају станодавац и станар уна- 
пред знајући за те своје функције, па зато нема ни места да се 
однос између парничних странака третира као такав однос, уто- 
лико пре што код фактичког стамбеног односа одређеност титулара 
својине, односно станодавца. не сме да буде спорна. Тужена је 
могла да плаћа станарину тужиоцу једино уколико би станода- 
вац из уговора о коришћењу стана писмено уступио то своје по- 
траживање тужиоцу, под претпоставком да је таква цесија доз- 
вољена, али ни тада тужилац и тужени неби били у  стамбеном 
односу. Стамбени однос признаје се као такав само ако је регу- 
лисан према стамбеним прописима. Тужилац иако свој положај 
Још није потпуно легализовао и иде за тим да се утврди да се 
тужена не придржава принудних одредаба Закона a код тренутних 
прилика тужилац је тај који те одредбе игнорише да би тужену 
лишио станарског права, једног од основинх грађанских права, 
права трајног стеченог на основу уговора о коришћењу стана (и 
условљеног дужношћу плаћања станарине) a примарна интен- 
ција законодавца је да то право осигура.

Сопственик породичне стамбене зграде у  грађанској сво- 
јини има право да се усели у своју зграду. Овај принцип односи 
се како на сопственике затечене на дан ступања на снагу Закона 
тако и на лица која то својство добијају доцније, али само у два 
случаја; ако је стан празан (Чл. 163 Закона) или путем замене за 
стан који користи у  својој или другој згради (Чл. 165 Закона). У 
породичној стамбеној згради коју је тужилац купио празног стана 
нема нити је тужилац понудио туженој замену за свој стан, из- 
гледа зато што је подстанар (исто тако поступају и лица која се 
доселе из других места), те му је стога и стало да пошто — пото 
исели тужену због неплаћања станарине је за таквог сопственика 
најповољније решење јер је много лакше станару обезбедити ну- 
жни смештај него одговарајући стан. Усељење је главни мотив 
.многих купопродаја стамбених зграда и станова. Продавац обе- 
ћава (односно обавезује се) да ће омогућити купцу усељење и, 
по правилу, та се клаузула нарочито стипулише (усмен споразум 
о томе био би без вредности). И уговар на који се тужилац пози- 
ва садржи такву одредбу и мада чињенице везане за тај уговор 
и његове угавораче пису претресане највероватније је да они 
један другог нису преварили и да су се свесно удружили про- 
тиву тужене само да је иселе, те јој зато нису ни саопштили про- 
мену сопствености.

И на крају, тужена поседује станарско право и Закон је бра- 
ни од сваке самовол>е и произвољног тумачења позитивног права. 
Номинално тужилац је на темељу уговора о куповини и прода1и 
лрибавио својину на згради у којој тужена станује и када би се
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ствар разматрала формалистички тужена је крива што тужиоцу 
није плаћала станарину (да је плаћала тужиоцу свакако да би от- 
казивалац био ранији сопственик) за протекла три месеца a чи- 
њеница што је за све то време редовно давала станарину рани- 
јем сопственику, доследно предњем, била би и релативна без об- 
зира из којих је побуда ранији соиственик тако поступао. Међу- 
тим, судови утврђују материјалну истину a стварно стање је дру- 
кчије, оно напротив потврђује да тужена није прекршила пуно- 
важан уговор о коришћењу стана. Плаћајући станодавцу — рани- 
јем сопственику тужена је ослобођена да ту исту станарину илати 
по другипут тужиоцу на чему овај инсистира. Уосталом, отказ је 
санкција за пропуштање a на страни тужене пропуштаваа није 
било, те би закључак био да је суд донео закониту одлуку, али, 
уколико изнета схваташа била неприхватл>ива, из свих околности 
конкретног случаја произилази да је тужена према тужиоцу из 
оправданих разлога заостала са плаћањем станарине (Ч. 133 ст. 1 
Закона). Борислав Раванић

ЈЕДАН ОСВРТ НА ПРИМЕНУ ЧЛ. 9. ЗАКОНА О ПРОМЕТУ 
ЗЕМЉИШТА И ЗГРАДА

Немам намеру да иРносим своје мишљење у погледу при- 
мене чл. 9. Закона о промету земљишта и зграда у случајевима 
спора око исплате цене када је ова усмено уговорена у другом 
износу од оног који je привидно означен у писмено саставл>еном 
уговору. По овом питању судска пракса је до сада показала 
знатно колебање због различитих ставова изражених у  Одлукама 
Врховних судова, што ствара приличне потешкоће у раду прво- 
степених судова, пошто спорови овакве врсте нису ретки. Сва- 
како је потребно ради стабилизације судске праксе и коначног 
решења овог значајног проблема у грађанском судовању, да 
Савезни врховни суд заузме начелно мишљење.

Према поменутом пропису уговор на основу кога се преноси 
землЈИште или зграда море бити писмен, a уговор који није за- 
кључен у писменом облику не производи никакво правно дејство. 
Да би уговор био писмен потребно је, да је његова садржина са- 
стављена написмено и да су га потписале обе уговорне странке. 
Судска пракса је стала на- становиште, да за писмени облик са- 
стављања уговора није неопходно потребно да се потписи уговор- 
них странака налазе на једно! исправи. На пример: потписана из- 
јава продавца којом нуди на продају неку непокретност и потпи- 
сана изјава купца којом прихвата понуду. У вези са потписом уго- 
ворних странака као једним од битних услова за закључење уго- 
вора у писменој форми , изложићу један, по мом мишљењу, ин- 
тересантан случај из праксе Среског суда у Р,

Тужитељица је тужбом тражила утврђење ништавносги ку- 
попродајног уговора због фиктивности по коме је уступила туже-
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ном воћњак, захтевајући истовремено и предају поседа воћњака, 
a као доказ тужби је приложила копију купопродајног уговора 
која је само од ње потписана.. Тужени се противио тужбеном зах- 
теву тврдећи да добијени уговор одговара стварној вољи странака 
и да је тужитељици исплатио уговорену цену, па је и он у доказ 
допринео суду оригинални примерак уговора који је такође био 
потписан само од тужител>а као продавца и чији је потпис лега- 
лизован код суда. Првостепени суд имајући у виду прописе чл. 9. 
Закона о промету земљишта и зграда, a неупуштајући се у испи- 
тивање каква је била права воља странака приликом закл>з^ења 
уговора, стао је на становиште, да у конкретном случају нема ни 
фиктивног уговора због недостатка потписа туженог. Наиме, пре- 
ма резоновању првостепеног суда и фиктивни купопродајни уго- 
вор мора бити закључен у писменом облику, као и уговор који 
одговара стварној и сагласној вол>и странака, па је стога тужбе- 
ном захтеву удовољио обавезавши туженог на предају спорног 
воћњака тужитељици. Поводом жалбе туженог Окружни суд у 
С. М. је побијану пресуду потврдио прихвативши у потпуности 
правно становиште првостепеног суда.

Мишљења сам, да је овај спор неправилно решен услед по- 
грешне правне оцене оба суда засноване на сувише уском и фор- 
малистичком тумачењу поменутог законског прописа. Правна 
норма садржана у наведеном пропису, као и свака друга норма 
социјалистичког имовинског права може да има своју пуну дру- 
штвену вредност и практични значај само онда, ако садржи у 
себи адекватна животна решења за слз^ајеве на које се приме- 
њује. Решење садржано у судској одлуци која се односи на изло- 
жени случај не може се ниуком случају сматрати животним, нити 
у суштини представља коначно мериторно решење спора. Без 
обзира дали је у  питању фиктиван уговор или не, судови су пре 
свега требали имати у виду, да се оригинални примерак уговора 
налази у поседу туженог, те да је стога овај био у могућности да 
га потпише и да на тај начин отклони недостатак свог потписа. 
Да је код туженог постојала и жеља да га потпише може се сас- 
вим поуздано закључити из тога, што се противио тужбеном за- 
хтеву тврдећи да је стварно са тужителлцом закл>учио купопро- 
дајни уговор и исплатио уговорену цену. Из овога би се даље мо- 
гао извести принципијелан закључак, да је уговор у смислу чл. 9 
Закона о промету земљишта и зграда састављен у писменсм об- 
лику и онда када је потписсан само од продавца, a налази се у по- 
седу купца и O B a i је у могућности да га потпише. Само у случају 
када обе уговорене странке не би потписале уговор или ако је овај 
у поседу продавца или неког трећег лица, a купац није у могу- 
ћности да га потпише због противљења продавца или неког дру- 
гог објективног разлога, исти не би производио никакво правно 
дејство. Слично становиште заузео је Врховни суд АПВ у одлуци 
бр. Гж — 584/60 објављеној у ,,Гласнику” бр. 7/61.

Јован Јерковић
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САВЕТОВАЊЕ ПРАВНИКА ПО ПРИНЦИПИМА 
■ НОВОГ УСТАВА

Око хиљаду правника из читаве земље расправљало je 16. 
и 17. новембра 1962. године на Правном Факултету у Београду о 
принципима новог Устава. Саветовање је отворио председник Са- 
веза удружења правника Југославије Владимир Симић, потпред- 
седник Савезне народне скупштрше. Један део саветоваша пратио 
је и Едвард Кардељ, потпредседник Савезног Извршног већа. База 
за дискусију служио је материјал објавл.ен у „Архиву” бр. 3— 4 
1962. године.

Известилац о обради материјала на тему ,,Концепције и зна- 
чај новог Устава у развитку уставности” , био је Др. Јован Ђор- 
ђевић. Референт по питањима обрађеним на тему „Друштвено 
економско уређење у Уставу” , Милорад Бучковић. Известилац по 
теми „Права грађана” , Бранко Јевремовић. Тему „Организација 
федерације и политички систем” изложио је Др. Радомир Лукић. 
Известилац о теми „Уставност и законитост и положај судства” , 
Никола Срзентић. О теми „Друштвено политичке зеједнице” , ре- 
ферисао је Др. Јован Стефановић, a о теми ,,Међународни односи' 
Др Милан Бартош.

У дводневној дискусији размотрена су многа питања, која су 
обрађена у материјалу „Архива” , као и друга и ставл>ени извесни 
предлози. Сав овај материјал биће достављен Уставној комисији. 
Нарочито је била интересантна дискусија по питању друштвене 
и личне својине, у којој су узели учешћа; Др Милан Бартош, Др 
Алојз Финшгар, Димитрије Попгеоргијев, Др Андрија Гамс, Жи- 
вомир Хорђевић и др. Исто тако развила се обимна дискусија по 
питању права грађана, па је ставл.ено и више предлога. Нарочито 
интересовање је било у третирању положаја и организације „рад- 
них организација” . Посебно се развила дискусија по питању 
уставности, законитости и положају судства. Велико интересова- 
ње је показано за уставни суд као и организацију и положај Са- 
везног врховног суда.

У „Архиву” је објављен и напис Др Владимира Шукљеа, 
председника Савеза адвокатских комора Југославије са темом 
„Адвакатура у новом систему” , где се пледира за обезбеђење 
Уставом правне помоћи грађанима, као и да се адвокатура Уста- 
вом обележи као уставна институција федерације повезана за ин- 
ституције правосуђа. Ову тезу је на саветовању и дискусији по- 
држао Милован Јовановић председник Адвокатске коморе Србије.

М. Б.

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВ, КОМОРА
ЈУГОСЛАВИЈЕ

На дан 18. новембра 1962. године у просторијама Савеза у 
Београду одржана је редовна седница председништва Савеза. На 
седници је претресан рад комисија које су разрађивале одлуке 
пленума у Крагујевцу и разматрале питање положаја адвокатуре
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y преднацрту новог Устава. Закључено је да се изради један ела- 
борат о резултатима рада ових комисија и о стању и положају 
адвокатуре те преда Секретаријату СИВ-а за правосудне послове. 
Размотрено је питање склапања новог уговора са Заводом за 
социјално осигурање којим ће се постићи знатно повољнији ефе- 
кат осигурања. Решавана су и друга текућа питања.

М. Б.

САРАДНИЦИМА „ГЛАСНИКА”

Молимо све сараднике „Гласника” да нам рукописе шаљу 
обавезно писане писаћом машином само на једној страни и са 
проредом. Молимо да нам шаљу увек први примерак машином 
писаног рукописа.

Сваки сарадник који шаље чланак треба да нам достави и 
свој жиро рачун. Они сарадници који нису дужни да имају жиро 
рачун, уз чланак, треба да пошаљу и изјаву у два примерка, у 
којој изјавл.ују да немају жиро рачун и да по прописима нису 
дужни да држе жиро рачун. Изјаве не треба датирати.

Сарадник који је једном већ доставио број жиро рачуна не 
треба, убудуће, да га шал>е, осим случаја, да наступи каква изме- 
на у жиро рачуну.

Уред. одбор „ГЛАСНИКА”

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

О тужбеном захтеву снижеиом на 
парничне трошказе одлучује се пре- 
судом, па је против П степене пре- 
суде о таквом захтеву дозвољена 
ревизија под условима из чл. 368 
ЗНН (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1046/962).

Нападнутом пресудом одбијен је 
снижвни тужбени захтев да се ту- 
жени обвеже на плаћање парничних 
трошкова. Уложена жалба је као 
неоснована одбијена, из разлога што 
би и неснижен тужбени захтев мо- 
рао бити одбијвн. Али, против II. 
ст. пресуде може се изјавитм реви- 
зија под условима из чл. 368 ЗПП.

Ако је спајање предмета одређе- 
но ради заједвичког расправљања, a 
међу тужител>има не постоји однос 
супарничара, јер је овавз! спојени 
спор и даље независан од другог.

тада се о допуштености ревизиЈв мо- 
ра судити посебво за сваки спојени 
предмет. (Врх. Суд АПВ. бр. Рев. 
822/1962.).

Решењем је спојено више тужби 
разних тужилаца који нису супар- 
ничари па је донесена I. ст. пресуда 
која је делимично згважила тужбене 
захтеве. Жалба туженог је била де- 
лимично уважена. Тужени је поднео 
ревизију, која је делом одбачена, a 
делом уважена, a из разлага:

I, ст. суд је одредио спајање пред- 
мета ради заједничког расправљања 
на основу чл. 302 СПП, a међу ту- 
житељима не постоји сзчхарничар- 
ство, јер је сваки опојени спор остао 
и даље независан од других, па се 
о дотустивости ревизије мора суди- 
ти посебно за сваки поједини пред- 
мет. (Чл. 360. ст. 1. т. 2. у вези чл. 
369 ст. 2. т. 3. ЗПП). Како и по I.
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тако и no II. ст. пруесуди вредност 
спора тужилаца К.Г. — С.М. — Т.С. 
не прелази 50.000 дин., у овом делу 
против II. ст. пр>есуде ревизија није 
дозвол>€на у погледу ових тужилаца 
па је ревизија морала бити одбаче- 
на. У  осталом делу је ревизија ос- 
нована, II. ст. лрвсуда укинута.

Родител>и luopajy Млдб. детету 
вбезбеди неопходно издржавање по- 
што од тога зависи животни опста- 
иак детета. Стога отац мора да при- 
вреди толико иолико је потребно да 
даје за издржавање детета и онда 
ако га то омета у студирању. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 640/1962).

I. ст. суд је пресудом утврдио да 
је  тужени отац млдб. детета и обве- 
зао га на давање доприноса за издр- 
жавање у висини од 2.500 дин. ме- 
сечно.

Тужени је уложио жалбу, која је 
као неоснована одбијена из разлога:

I. ст. суд је тачно утврдио да је 
туженик отац млдб. детета, као и 
то да мати млдб. дегета није запо- 
слена, a отац је студент кога издр- 
жава његова родбина.

He може се прихватити становиш- 
те туженика да он засада не може 
да привређује јер he то ометати ње- 
гово студирање, јер је очито да ро- 
дитељи морају млдб. детету обезбе- 
дити издржавање, пошто од тога за- 
виси ЖИВОТШ1 опстанак детета. Сто- 
га тужени«, као отац, мора да при- 
вреди толико колико је потребно да 
даје издржавање млдб. детету, па и 
онда ако га то буде донекле омета- 
ло у студирању, јер се не може доз- 
волити да животна егзистенија млдб. 
детета буде угрожена да би се ту- 
женику могло омогућити лакше сту- 
дирацње.

тужбу, па је тужилац-пхх)тутужени 
уложио жалбу, која је  основана, I. 
ст. гфесуда укинута, a из разлога:

Из списа се види да пуномоћје за- 
ступника није овврвно код суда, ка- 
ко то прописује чл. 221. ст. 2. Зако- 
на о наслеђивању. Тај пропис дола- 
зи до примене у конкр. случају из 
разлога, што је наследничка изјава 
тужиоца дата у писменој изјави- 
-жалби, која је  поднесена суду. Ако 
је наследничка изјава дата по пу- 
номоћнику наследника у писменој 
изјави, у конкр. случају у жалби, 
која је  поднесена суду, a на пуно- 
моћју iHMje оверен потпис наследни- 
ка, тада та наследничка изјава. коју 
је дао заступник наследника не 
представлза наследничку изјаву на- 
следника, јер иста није дата онако 
како је  то прописано чл. 221. ст. 2. 
Закона о наслеђивању.

Према томе, у конр. случају ту- 
жилац није био дао наследничку 
изјаву у оставинском поступку иза 
овог брата пок. J. па је  услед тога 
онај аргумент I. ст. суда, да се ту- 
жилац одрекао права да остварује 
захтев да је на наслеђену имовину 
по туженима стекао право власниш- 
ство путем одржаја — очигледно не- 
основан.

Свој протутужбени захтев тужеии 
су засновали на том правном основу, 
да је тужитељ спорно земљиште бес- 
правно поседовао и користио. Под 
предњим околности.ма накнада коју 
тужени остварује својом протутуж- 
бом нема правну природу неоправ- 
даног обогаћења, већ напротив прав- 
ну природу накнаде штете, пошто је 
основаност тужбеног захтева туже- 
ника зависан од тога да ли је 
тужилац стекао некретнине путем 
одржаја или не.

Ако је наследничка изјава дата од 
пуномоћника на основу пуномоћја на 
коме није оверен потпис наследника 
онда изјава коју је дао заступник- 
-пуномоћник вије дата у име на- 
следника. — Наквада коју тужилац 
остварује на празном основу бес- 
правног коришћења и поседован>а 
његовог земљишта има правну при- 
роду накнаде штете, a не правну 
природу неоправданог обогаћења. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1203/1962.).

I. ст. суд је пресудом делЈгаично 
уважио тужбу, делимично против-

Поклонодавац који осиромаши мо- 
же тражити опозивање поклона. — 
Ако овако опозвани поклон не би 
осигурао издржавање родитеља он- 
да може тражити и од друге деце 
да доприносе издржавању. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 710/962).

I. ст. пресудом обвезан је син да 
доприноси мајци на име издржава- 
н>а месечно 1.000 дин. a II. ст. пре- 
судом је  овај износ повишен на 2.000 
дин.

Тужени, син, је  уложио ревизију, 
наводећи, да је мати ћеркама дала 
поклон у нерсретнинама, те да она
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y првом реду треба да се обрати по- 
клонопримцима. Ревизија је основа- 
на, ниже иресуде су  укинуте, a из 
разлога:

Током доказног поступка утврђе- 
но је да је тужитељица једној сво- 
јој кћери поклонила 3 кј. 700 кв. хв. 
земље, a другој кћери 2. кј. 1525 кв. 
хв. земље.

Правно правило јеимовинско пра- 
ва да поклонодавац који осиромаши 
може тражити сшозиваше поклона.

Обе ниже пресуде нису правилно 
оцениле горше чињенице нити су да- 
ле разлоге зашто сматрају да је ту- 
женик као син дужан да даје ту- 
житељици издржавање и поред тога 
што се она сама не користи својим 
правом опозиваша поклона у сврху 
побољшања свог матвријалног стања 
и издржавања, или да тражи од 
кћерки као поклонопримаца, које те- 
рети такође законска обавеза издр- 
жаван.а матере, да јој на рачун гих 
примљених поклона дају издржава- 
ње, па тек ако јој и то не би било 
довољно за њено издржавање да 
тражи и од туженика да јој сраз- 
мерно својим могућнсх;тима даје за- 
конско издржавање.

Без тога обе пресуде нижих судова 
имају недостатака због којих се не 
могу испитати, па су обе морале би- 
ти укинуте на основу чл. 375. у вези 
чл. 343. сг. 2. тач. 11 ЗПП у делу ко- 
јим је тужен11К обвезан на плаћање 
издржавања.

У спору ради иселења из стана 
дозвољена је ревизија ако се туже- 
ник брани да је стекао станарско 
право заједно са својом женом као 
члан породичног домаћинства носи- 
оца станарског права који је умро. 
— Општина је овлашћева да под- 
несе тужбу, ако се не ради о отказу 
уговора о коришћењу стана, већ о 
исељењу из стана. (Врх. суд ЛПВ 
бр. Рев. 485/1962).

Нижим пресудама обвезан је ту- 
женик да испразни стан. Туженик 
је  поднео ревизију, која је оснсвана, 
ниже пресуде укинуте, a из разло- 
га:

Ревизија је дозвољена, јер се ту- 
жени брани, да је стекао станарско 
право заједно са својом женом, на 
основу прописа чл. 30 ЗОСА. Што 
се тиче овлашћеша општине, општи- 
на је овлашћена да поднесе тужбу,

јер се не ради о отказу, већ о изе- 
лењу из стана.

Што се, пак, тиче питања да ли 
је тужени са својом женом стекао 
станарско право на спорном стану, 
на основу склопљеног уговсра о из- 
државању спада у чланство дома- 
ћинства пок. С. J. требало је утвр- 
дити у управрЈОм поступку, јер над- 
лежност за утврђивање чланства у 
домаћинству спада у делокруг ад- 
министивних власги, но ово питање 
може решити и суд као прејудици- 
јално питарБС.

Како није утврђен родбински од- 
нос. то се пресуде не могу правилно 
испитати, па их је  вал>ало укинути.

Оргави финансијске инспекције не 
могу одлучивати о наплати потра- 
живања корисника дружтвене имо- 
вине (Врх. прив. суд бр. Сл. 1215/962)

Решењ.ем финансијске инспекције 
Службе друштвеног књиговодства 
наложено је тужиоцу да од наред- 
бодавца и рачунополагача наплати 
износ од 211.544.— динара који је  
неправи.пно иеплаћен на име селид- 
бених трошкова новим службеиици- 
ма тужиаца, уколико не буде могао 
бити наплаћен од лица којима су 
селидбени трошкови исплаћени.

У управно-рачзгнском спору тужи- 
лац је побијао законитост оспореног 
решења истичући да је исплате вр- 
шио у складу са законским пропи- 
сима.

Првостепени суд је одбио тужбу, 
али је Врховни привредни суд, ре- 
шавајући по жалби тужиоца, оспо- 
рено решење поништио, a из разло- 
га:

Решења финансијске инспекције 
у смислу чл. 1, 10 и 11 Закона о 
друштвенам књитоводству имају 
правно дејство само према корисни- 
цима друштвене имовине. Дакле, на- 
лаз финансијеке инспекције у погле- 
ду неправилног располагања друшт- 
веном имовином може, односно тре- 
ба да буде основ за књижење у књи- 
говодству корисника дрзгштвене и- 
.мовине, који је са своје стране ду- 
жан да предузме мере за своје обе- 
штећење. Међутим, за решаваше о- 
ваквих спорних односа и остварива- 
ње накнаде штете од физичких ли- 
ца нису надлежни аргани финан- 
сијске инспекције. Финансијске ин- 
спекције су овлашћене да утврде за- 
конито, односжо исправно стање, и то
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овлашћење из става и цитираног 
пгиЈписа има се тумачити у вези ста- 
ва 2 истог члана. Према том пропису 
решење донето о  утврђивању зако- 
нитог, односно исправног стања слу- 
жи као основ за књижење. Пр>ема 
чл. 29 Закона о друштвеном кнзиго- 
водству, на основу таквих решења 
врши се промене на рачунима ко- 
рисника друштвене имовине, али ор- 
гани финансијске инспекције нису 
овлашћени да одлучују о наплати 
потраживања корисник a друштвене 
имовине од других лица, па ни од 
физичких. Стога је незаконито ре- 
шење органа финанслјске инспек- 
ције којим је наложено да наредбо- 
давац и рачунополагач накнаде при- 
чињену штету.

Закон 0 буџетима и фршансирашу 
самосталних установа прописао је 
права и дужносто! Службе друштве- 
ног књиговодства када утврди не- 
законите исплате, односно када је 
незаконито располагано имовином. 
Према члану 105. поменутог Закона, 
органи службе друштвеног књиго- 
водства могу поднети захтев за по- 
кретање дисциплинског поступка 
против наредбодавца и рачунопола- 
гача, уколико не сматрају да постоји 
кривично дело, односно прекршај. У 
погледу наплате проузроковане ште- 
те самосталној установи, органи 
Службе дрзгштвеног књиговодства 
су дужни, у смислу чл. 105 у  вези 
чл. 186 поменутог закона, да известе 
надлежни орган који врши друштве- 
ни надзор над самосталном устано- 
вом. Уколико је јавно правобрани- 
лашгво законски застзчшик оштеће- 
ника, органи Службе друштвеног 
књиговодства дужни су да о томе 
обавесте надлежно јавно правобра- 
нилаштво (чл. 105 поменутог Закона).

На правилност овог становиштва 
указују и прописи главе IX 'l За- 
кона о јавним службеницима. Чла- 
новима 117—120 поменутог Закона 
прописан је поступак за остварива- 
ње накнаде штете коју је  причинио 
службеник у вези са вршењем своје 
службене дужности. Према помену- 
тим прописима службеник се не мо- 
же без свога пристанка обавезати 
да накнади причињену штету без 
правоснажне ПЈ)есуде надлежног су- 
да. С обзиром да се ради о  имовин- 
ско-правном односу ово произлази 
из чл. 1. Закона о парничном по- 
ступку.

Поверилац ве може сносити штет- 
не последице аво га дужник није 
обавестио о отварању акредитива 
(Пресуда Врх. привр. суда Сл.. број 
1635/62)

Тужилац је утужио своје потра- 
живаше према инвеститору на име 
протувредности за извршене грађе- 
винске услуте, тужбом поднесеном 
на дан 12. V 1962. године. Тужени је 
међутим, побијајући издати платни 
налог истакао, да је тужиоцу дана 
28. IV 1962. године отворио код над- 
лежне банке акредитив за наплату 
утуженог потраживања са роком 
важности од 10 дана, па како тужи- 
лац ово није искористио, ТЈ^жени је 
по пријему тужбе дана 17. V 1962. 
године поново отворио акдуедитив и 
о томе обавестио тужиоца, па је  ту- 
жилац извршио наплату потражи- 
вања дана 25 V 1962. године из овог 
акредитива.—

Првостепени суд је по сниженом 
тужбеном захтеву за плаћањем ка- 
мата и парничних трошкова обаве- 
зао туженог на плаћање камата доц- 
ње од данас доспелости па све до 
дана 28. IV 1962. године сматрајући 
да је тужилац отварањем првог а- 
кредитива био у  могућности да са 
истог изврши наплату свога потра- 
живања, a истовремено је  одбио ви- 
шак захтева за камате доцње после 
28. IV па све до ‘25. V 1962. године, 
када је наплаћена главница потра- 
живања.—

Поводом жалбе тужиоца другосте- 
пени суд је преиначио ову пресуду 
и обавезао туженог на плаћаше ка- 
мата доцње и за време од 28. IV па 
све до 21. V 1962. године, a одбио 
вишак захтева за плаћање камата 
за време од 21. V  до 25. V 1962. го- 
дине,— све то из следећих разлога:

„Уколико и стоји чињеница да је 
тужени 28. априла 1962. дао налог 
својој банци да отвори тужиоцу 
акредитив на утужени износ, како 
то тврди тз^ени, то још  не значи 
да је  самим тим тужилац био у мо- 
гућности да из акредитива наплати 
утужено потраживање. Да би тужи- 
лац могао да наплати зггужено по- 
траживање из отвореног акредити- 
ва, он је о отварању акредитива мо- 
рао бити обавештен било од туженог 
као Д5гжника било од банке. Тужени 
не тврди да је о отварању првог 
акр>едитива обавестио тужиоца нити 
тврди да је тужиоца о  томе обаве- 
стила банка. Па када тужилац твр-
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ди да није био обавештен о томе 
акредитиву, онда се код оваквог ста- 
ша ствари то тврђење има узети као 
тачно. Следствено, тужилац не може 
да сноси штетне последице шго ево- 
је  потраживање није наплатио из 
акредитива од 28. IV 1962. родине 
уколико је тај акЈ>едитив и био отво- 
рен.—

Налог за отварање другог акреди- 
тива тужени је дао 17. маја 1962. и 
истог дана послао тужиоцу обавест 
о томе, a тужилац је из тога акре- 
дитива наплатио утужени износ глаз- 
ног дута дана 25. маја 1962. како је 
све то утврђено у  првостепеном по- 
ступку. По нахођењу овог суда, овај 
налог, према редовном току ствари, 
морао је стићи тужиачевој банци за 
наредних 3 дана, па је  истеком тога 
рока тј. 20. маја 1962. године тужи- 
лац био у могућности да наплати сво- 
је  потраживање из овог акредитива. 
Према томе, има се з?зети да је глав- 
ни дуг плаћен 21. маја 1962. па до 
тога дана тужилац има право. на 
камате.”

Само странка гаоже ставити пред- 
лог за наставак прекинутог поступ-
ка (Из решења Врх. привр. суда Сл. 
број 1783/62)

У току покренутог спора пред при- 
вредним судом тЈгжилац је као само- 
стална привредна организагија пре- 
стао правно да постоји услед при- 
пајања са другом постојећом при- 
вредном организијом. Услед ове о - 
колности парнични суд је посеб-

ним решењем утврдио да :е пар- 
ница престала тећи, јер је Ha- 
mao да icy се у конкретном случају 
стекли потребни услови из одредбе 
члана 201 craiBa 1 тачке 3 Зпп.

Међутим, за време трајаша овог 
прекида [у по'Ступку, поднесена је 
самосталиа тужба од стране треће 
привредне организације као тужба 
главног мешања у којој је тужилац 
утужио обе парничне странке из 
прекинутог опора захтевајући за се- 
бе део тужбеног захтева из тога 
спора. Тужршац је истовремено пред- 
ложио да се правни сл-едник тужи- 
оца из раније парнице позове да 
применом одредбе чл. 204 став 1 Зпп 
П1>еузме даље вођење прекинуте пар- 
нице. Парнични суд је овом предло- 
гу удовољио, a друготзгжени, који је 
иначе био тужени у прекинутом спо- 
ру, изјавио је жалбу против овог 
решења, па је другостепени суд жал- 
бу уважио и решење о позивању за 
наставак прекинуте парнице укинуо 
из следећих разлога:

„Према члану 204. став 1. Зпп. по- 
ступак, који је прекмнут са разлога 
што је странка која је правно лице 
престала да постоји, наставља се 
кад правни следник правног лица 
преузме поступак или кад га суд 
на предлог противне странке позове 
да то учини. Како предузеће које се 
појавило у овој парници није сран- 
ка у прекинутој парници, to  oho н и -  
је овлашћено да стави такав пред- 
лог, a кад га је ипак ставило, прво- 
степени суд није имао законског ос- 
нова да га усвоји, већ је  требало да 
га одбије” .

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ Koia је одржана 11. 
новембра 1962. године донета су следећа решења:

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

2) Решењем бр. 347/62 a на основу чл. 41 ЗОА уписује се у 
именик адвоката АК у АПВ са седиштем адвокатске канцеларије 
у Новој Пазови, a са даном 1. новембар 1962. године ПРЕДРАГ 
НИКШИЋ услед преселења седишта адвокатске канцеларије са 
подручја друге Коморе.

3) Решењем бр. 354/62 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Никола Недељковић из Алибунара са даном 11. новембар
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1962., услед преселења седишта адвокатске канцеларије на тери- 
торију друге Коморе, a за преузиматеља адвокатске канцеларије 
одређује се Васа Радић, адвокат из Алибунара.

4) Решењем бр. 344/62 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Љубомир Радован из Новог Сада, са даном 16. октобар 1962. 
услед заснивања радноог односа, a за преузиматеља адвокатске 
канцеларије одређује се Стеван Молдован адвокат из Новог Сада.

5) Решењем бр. 358/62 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ са даном 24. октобар ] 962. Никола Бергл адвокат из Сомбора, 
услед смрти, a за предузиматеља његове канцеларије одређује се 
Јован Синђелић адвокат из Сомбора .

6) Решењем бр. 219/62 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ услед пензионисања др Конрад Шмид из Сомбора са даном 
1. јул 1962. године a за преузиматеља његове канцеларије одре- 
ђује се адвокат др Александар Пал из Сомбора.

7) Решењем бр. 349/62 одређује се за привременог заменика 
оболелом Владиславу Стипићу адвокату из Новог Сада др Никола 
Николић адвокат из Новог Сада.

8) Решењем бр. 348/62 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Теодор Шапоњац адвокат из Новог Сада, са даном 1. новем- 
бар 1962. услед. заснивања радног односа, a за преузиматеља ад- 
вокатске канцеларије одређује се Михајло Рамач из Новог Сада.

9) Решењем бр. 346/62 узима се на знање да је Милош Кекез 
адвокат из Срем. Митровиге преселио седиште своје канцеларије 
у Кикинду.

10) Решевано је о осталим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се стекли услови за упис у именик адвоката, одлу- 
кама Управног одбора и Савета Адвокатске коморе, то се на ос- 
нову чл. 93. т. 4, 87. т. 3. чл. 13. т. 1-7 и 23. ЗАО, те чл. 6 т. 1-2 и 
чл. 7. Статута АК у АПВ уписују именик адвоката АК у АПВ са 
даном 21. новембар 1962. године, и то:

1. Решењем бр. 329/1962. Џигурски Борислав, са седиштем 
а д Е . канцеларије у Панчеву;

2. Решењем бр. 315/1962. др. Секулић Милован, са седиштем 
адв. канцеларије у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ
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Умољавамо све претплатнике дужнике да своја дуговања ис- 
плате најкасније до 15. децембра 1962. године закључно. Они ста- 
ри претплатници, који до тога рока не исплате дужну претплату 
неће добијати „Гласник” почев од 1- Јануара 1963. године.

Умољавамо све РАДНЕ одборе да нам најкасније до 16. де- 
цембра 1962. саопште писмено колико бројева „Гласника” желе 
да им се шаљу почев од 1. јануара 1963 с тим да на1мање имају 
да траже онолико бројева колико имају адвоката и адв. приправ- 
ника у своме чланству.

Све уплате за „ГЛАСНИК” врше се на жиро рачун; Адвокат- 
ска комора у АПВ бр. 151-13-5-3347, a на полеђини уплатнице тре- 
ба навести за „Гласник” . Ако се претплата шаље за 1963. годину, 
треба и то назначити на извештају чек. уплатнице.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА”

Из Уређивачког одбора „ГЛАСНИКА”

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

,,ГЛАСНИК” ће и у 1963. години излазити у уобичајеном фор- 
мату. Годишња претплата стаје 1.200 динара, па молимо сва за- 
интересована лица, установе, привредна предузећа итд. да се прет- 
плате на „ГЛАСНИК”. Претплата се врши писмено на адресу 
,,ГЛАСНИК” Адвокатске коморе у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 
20'I, a претплата се уплаћује на жиро рачун Адвокатске коморе 
у АПВ бр. 151-13-5-3347, a на полеђини извештаја означити да је 
уплата извршена за претплату на ,,ГЛАСНИК” за 1963. годину 
и дати тачну адресу претплатника.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА”

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Умољавамо све адвокате који нису исплатили чланарину за 
1962. као и 1®/о коморски допринос, допринос за фонд посмртни- 
не, казне итд., да најкасније до 16. децембра 1962. удовоље својим 
обавезама, јер од свих уплата зависи извршење буџета Коморе.

К1ћиноводство АК у АПВ

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