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

одина XI Нови Сад, август 1962. Број X

НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА РЕОРГАНИЗАЦИЈОМ 
АДВОКАТУРЕ

На крагујевачком пленуму Савеза адвокатских комора Ју- 
гославије (децембар 1961.) у резолуцији о основним принципима 
на којима би се имала извести реорганизација адвокатуре, између 
осталог, говори се и о удруженим адвокатским канцеларијама, 
као и о спровођењу децентрализације саме организације адво- 
катуре у виду среских, односно комуналних Адвокатских комора.

На пленуму одржаном у Београду (јзгн 1962. године) између 
осталих закључака одлучено је да се приступи разради резолу- 
ције Савеза о реорганизацији адвокатуре, како би се поставили 
и одговарајући конкретни предлози за ову реорганизацију.

У циљу да се лакше сагледају и боље поставе решења по 
овим важним питањима изнећемо неке своје погледе, који не 
претендују на коначна решења.

ИНДИВИДУАЛНА И КОЛЕКТИВНА ФОРМА РАДА 
У АДВОКАТУРИ

У дискусијама око реорганизације правних служби и адво- 
катуре, нарочито у редовима ван адвокатуре, у више махова се 
истицало да би за наше прилике — у  нашем социјалистичком 
друштвеном систему — више одговарала колективна форма во- 
ђења адвокатуре него досадашња индивидуална. Сем тога, ука- 
зивано је на то да начин прибирања прихода адвоката као и на- 
чин друштвених давања од адвокатског рада не одговарају са- 
воеменим принципима формиоања дохотка и друштвених дава- 
ња у нашем систему, те да због тога ,и овде треба наћи нова и 
савременија решења. Исто тако да треба наћи нове могућно- 
сти за ефикаснију контролу рада, a посебно прихода адвоката 
него што је то до сада могло бити. После дужих дискусија у Ко- 
морама и у Савезу, Савез адвокатских комора Југославије при- 
хватио је идеју да се у будућој реорганизацији адвокатуре поред



индивидуалних канцеларија уведу и удружене адвокатске кан- 
целарије. Тако тач. 3 резолуције крагујевачког пленума гласи: 
„Адвокати обављају адвокатуру појединачно или удружено. Ад- 
вокати се удружују на основу уговора којим одређују поделу 
рада и расподелу личног дохотка. Ради квалитетније правне 
помоћи препоручује се адвокатима да се удружују у заједничке 
канцеларије нарочито због могућности спровођења специјали- 
зације” .

Полазећи од изнетих становишта потребно је да се позаба- 
вимо карактером и физиономијом новопредвиђених удружених 
адвокатских канцеларија.

Према постојећем Закону адвокатура се води искључиво 
на инокосан начин, у индивидуалним канцеларијама, a дозвољеи 
је и обичан ортаклук по чл. 49 Закона о адвокатури. Ово је ста- 
ра форма вођења адвокатуре кроз коју је обављана адвокатура 
и раније, док није била дигнута на степен јавне службе. Баш 
индивидуални начин вођења адвокатских послова и поред тога 
што се адвокатура сматра јавном службом, даје повода многима, 
да захтевају промену начина рада и то у правцу колективиза- 
m'ije у разним видовима, што да би тек од адвокатуре као при- 
ватне професије створило јавну правну службу. Адвокати пак у 
већини нису склони да радо прихвате идеју о промени форме 
рада и организације вођења адвокатуре, углавном заступајући 
гледиште, да, обзиром на природу адвокатског посла, адвокатри 
лежи индивидуални a не колективни облик рада. Истиче се, како 
би се у колективним формама адвокатског рада изгубила само- 
сталност и независност, како би било отежано чување професио- 
налне тајне, да би дошла у питање могућност слободног избора 
заступника и сл., a да су баш на овим питањима и засноване 
основне карактеристике адвокатуре као специфичне правне служ- 
бе. Држимо да ни једни ни други немају право у потпуности. 
Наиме, проблем је сасвим погрешно постављен, јер од форме 
организације авокатског рада управо адвокатских канцеларија 
не зависи питаше да ли је адвокатура јавна служба социјали- 
стичког друштва, или је приватна професија, толерисана или не 
у  социјалистичком друштву, јер обележје јавне службе адво- 
катури дају задаци које јој друштвена заједница поверава као 
и сама садржина рада. Што се пак тиче основних карактеристика 
адвокатуре, које ову чине посебном правном службом вишег ни- 
воа држимо да се ове не би морале изгубити у свакој колективно 
организованој форми рада. Када се истиче опасност губљења 
основних карактеритика адвокатуре онда се обично мисли на 
организацију правних служби као што је изведена код правних 
служби општина, разних сервиса и правних служби привредних 
и друштвених организација и установа. које се почеле и код нас 
развијати поред адвокатуре, a које су у  сличној форми у неким 
земљама угушиле адвокатуру, извеле етатизапију ове службе, о 
чему је на београдском пленуму говорио др Владимир Шукље.



Сматрамо да треба размотрити могућност организовања так- 
вог удруживања адвоката која би створила нов тип адвокатских 
канцеларија, у којима би се могле сачувати у потпуности основ- 
не карактеристичке адвокатуре као слободне правне службе, a 
са друге стране у којима би се организовао рад адвоката на са- 
временим принципима социјалистичке организације рада. Др- 
жимо да је то могуће на тај начин, што би се сами адвокати до- 
бровољно и по сопственом избору удруживали, оснивајући зајед- 
ничке канцеларије путем своје професионалне организације — 
Коморе. У том слзгчају адвокати не би били у службеничком од- 
носу нити у било каквој подређености према било коме држав- 
ном органу или друштвеној организацији, нити би постојао не- 
какав хијерархијски однос. Створила би се, да се слободније из- 
разимо, слободна асоцијација стручњака. Организација ове спро- 
вела би се на савремени начин организовања пословања уз одго- 
варајући друштвени надзор преко органа друштвеног управл ања 
код оснивача, среске Коморе.

Да видимо поближе шта су адвокатске канцеларије. Данас 
код нас заправо има мало адвокатских канцеларија у смислу ор- 
ганизованог пословног уреда, бироа, радног места за обављање 
послова — пружања правне помоћи. У већини случајева канце- 
ларија је само место где адвокат прима и евентуално ради и то 
не увек и искључиво. Заправо је то више фирма, овлашћење за 
рад, него место за вођење послова. Према томе, тешко је и гово- 
рити о адвокатима него о адвокатским канцеларијама. У неким 
крајевима код нас још постоје остаии некадашњих адвокатских 
канцеларија или се оснивају овакве по старом узору, али и оне 
данас услед разних потешкоћа, нарочито у техничком погледу и 
због недостатка помоћне радне снаге не могу да организују во- 
ђење послова према савременим захтевима, те не представЈвају 
никакав узор за трајније организовање вођења послова у адво- 
катури. Управо адвокатуру и не воде адвокатске канцеларије 
него адвокати. Клијент се не обраћа за правну помоћ адвокат- 
ској канцеларији него адвокату. Међутим, све развијенији прав- 
ни и привредни промет и живот и захтеви заједнице за једин- 
ственом применом извесних друштвено економских инструмена- 
та захтевају корениту измену и на плану делатности адвоката. 
Адвокат не може више да остане изоловани стручњак па се отуда 
озбиљно поставило питање организовања адвокатске канцеларије, 
па и индивидуалне, која ће бити у стању да одговори захтевима 
развитка адвокатуре као јавне правне службе.

Индивидуални адвокат тешко може да формира и опреми 
једно пословно место које би могло да организује вођење по- 
словних књига и евиденција, које су према садашњим прописи- 
ма и замашне и компликоване, a што тражи ангажовање помоћне 
радне снаге, коју у данашњим условима такође тешко може ин- 
дивидуална канцеларија да издржи. Отуда се појављује непо- 
верење државних и друштвених органа у односу на контролу 
прихода адвоката, a које неповерење може да има и озбиљних



последица као што је био недавни случај на територи]и Срби]е 
у питању заступања друштвено правних лица због неконтроли- 
саних прихода адвоката. Све развијенији привредни живот и 
сложенији правни систем захтевају нужну специјализацију и 
код пружања правне помоћи. Међутим, адвокати у данашњим 
условима индивидуалног рада тешко могу да се опредељују за 
специјализоване послове, јер им је то технички неизводљиво или 
тешко изводлјИво. Стога се адвокатске организације, после озбил>- 
ног разматрања читавог проблема, a у  вези предстојеће реорга- 
низације свих правних служби, одлучиле за изналажење нових 
форми у адвокатури, па је формирано мишљење да треба пр- 
венствено омогућити стварање удружених, специјализованих 
канцеларија, првенствено за област привреде, где је ова специ- 
јализација и нужна и могућа. Исто тако, да се озбиљно размотри 
и могућност оснивања заједничких канцеларија било специјали- 
зованих за неку другу област или и канцеларија општег типа, 
где би се могла извршити унутрашња специјализација у  виДу по- 
деле рада по одређеним областима пружања правне помоћи. Све 
ово разуме се ј‘ош увек, само уз постојање индивидуалних адво- 
катских канцеларија тј. инокосних адвоката, којима треба помо- 
ћи да организују своје пословно место — канцеларију, бар у нај- 
скромнијем обиму како би могли успешно пословати, јер да у 
садашњим нашим приликама не треба ићи на општу колективи- 
зацију у  адвокатури.

Оснивање удружених адвокатских канцеларија не можеићи 
на штету индивидуалних адвоката, па се мора Законом обезбе- 
дити једнак третман према адвокатима како у удруженим кан- 
целаријама тако и у индивидуалним. Удруживање спровести са- 
мо тамо где има и потребе и услова за то.

Адвокати удружени у заједничку кгнцеларију обављају ад- 
вокатске послове самостално и независно, a странкама се има 
омогућити слободан избор заступника. Сви чланови једнаки су 
у међусобном односу — радни колектив. Оваква удружена ад- 
вокатска канцеларија има својство правног лица. Ово како из 
организационо професионалних разлога, тако и друштвено по- 
литичких. Треба формирати удружену канцеларију као органи- 
зацију која самостално управља друштвеним средствима и врши 
расподелу прихода својих чланова уз обезбеђење одговарајућих 

фондова друштвених давања, a према своме правилнику, у  са- 
гласности са правилима удружених адвокатских канцеларија. 
Удружену адвокатску канцеларију оснивају адвокати добровољ- 
но преко среске Адвокатске коморе, која се сматра оснивачем и 
која има законом предвиђена права оснивача. Удружене канце- 
ларије се оснивају на основу правила удружених адвокатских 
канцеларија, која доноси Савез адвокатских комора Југославије 
на основу Закона о адвокатури. Такве канцеларије се зчтисују у 
посебан регистар Коморе. Сматрамо да би за наше прилике нај- 
боље одговарало да заједничку канцеларију чине 3 —  7 адво- 
ката. Нз овај начин би адвокати ујединили своје стручне и по-



словне снаге у циљу пружања правне помоћи и ради лакшег ор- 
ганизовања вођења послова у стручном и техничком смислу, a 
са друге стране, решило би се на задовољавајући начин питање 
формирања личног дохотка адвоката, као и прелаз на савреме- 
нији начин примања друштвене заједнице од адвокатске делат- 
ности него што је то било досада у виду пореза на доходак.

На београском пленуму Савеза изнето је и једно мроиљење 
да удружене адвокатске канцеларије, које су по својој природи 
„социетас” не би требале да имају својство правног лица. Истиче 
се да је код одређивања статуса правног лица примаран економ- 
ски моменат; a да овакве удружене канцеларије немају имовине, 
нити нарочитих средстава за обављање послова, те да немају 
услове за формирање одговајућих фондова. Сматрамо да ова 
тврдња не стоји, јер да се овде не ради о неком предузећу или 
установи у економском смислу, него о једној професионалној ор- 
ганизацији која у нашим условима невезаним за шаблоне може 
и треба да има својство правног лица. Само тако би се могло ор- 
ганизовати и водити заједничко пословање адвоката без потеш- 
Koha, иначе би оваква једна канцеларија отишла једва нешто 
даље од обичног ортаклука.

Средства удружене адвокатске канцеларије јесу друштвена 
средства, како она која joj се уступају евентуално од друштвене 
заједнице преко комуиа путем Адвокатске коморе, тако и она 
која евентуално зшосе адвокати приликом ступања у заједницу 
или се прибављају из заједшгчког рада. Финансијско пословање 
води се по принципима друштвеног књиговодства, a сагласно 
општим финансијским прописима. Удружену адвокатску канце- 
ларију према трећима представља председник, кога би сваке го 
дине бирали чланови колектива између себе и који не би био mi 
директор ни управник, него овлашћено лице и први међу једна 
кима. О свим питањима организационог и материјалног значај 
одлучују сви адвокати у колективу. Постигнути доходак зајед 
ничким радом адвокатка представља заједничка средства удру| 
жене канцеларије из којих се подмирују пословни, лични и ма' 
теријални трошкови, обавезе према фондовима и друштвена да- 
вања, a све према принципима која ће садржавати Правила р 
регулисати Правилник. Ово би углавном била основна начела he 
којима сматрамо да треба изграђивати карактер и физиономију 
будућих удружених адвокатских канцеларија. Друштвена кон 
трола над радом ових вршила би се преко друштвеног органа — 
Савета среске, односно комуналие Адвокатске коморе, што сма- 
трамо довољним.

__Како смо већ напред изнели, у оваквим удруженим адвокат-
ским канцеларијама не прелази се на колективно обављање за- 
ступања, односно пружаша правне помоћи, него на колективно 
органгзовање рада, заправо на удруживање стручњака у циљу, 
лакшег, бољег и квалитетнијег вођења послова и стварање једне 
савременије организације која се уклапа у систем. У оваквим 
канцеларијама више би се кзразила стручност појединаца уз



одговарајућу поделу рада и специјалност, a заједничка средства 
омогућила лакши и ефикаснији рад, као и прибављање. прихода. 
Адвокатура кроз ову форму не би изгубила своје основне карак- 
теристике које су постале класична тековина адвокатуре уоиште 
— један стандард — јер адвокат не губи иницијативу, самостал- 
ност, нити се подређује неком трећем, jep се овако обједињени 
рад не може- друкчије карактерисати него стручном сарадњом, 
пошто материјална страна организације канцеларије не спада у 
битне елементе карактеристика независиости и самосталности у 
раду адвоката. Оваква формација не би нас онемогућила ни у 
чланству Међународне уније адвоката, јер не пробија стандард 
слободног и независног адвоката. Друштвена заједница, пак, оства- 
рила би своје захтеве за контролом над приходирла као и за мо- 
гућност стицања прихода адвоката у просеку других категорија 
високо квалификованих стручњака, па би отпали сви сада толчко 
наглашавани приговори на данашњу формацију.

Удружене адвокатске канцеларије према садашњој ситуа- 
цији треба првенствено да се оријентишу на заступање привред- 
них организација јер је таква специјализација већ остварена. 
Овима треба додати и обављање такозваних нотарских послова 
(чл. 3. Закона о адвокатури), за чијим пребацивањем са судова и 
других органа на адвокатуру постоји и потреба и могућност. Сма- 
трамо, да бар за прво време, нема могућности за формирање за 
једничких канцеларија општег типа. Управо наклоњени смо иде- 
ји оснивања специјализованих заједничких канцеларија и cp'i«- 
трамо да са озбиљном резервом треба прићи стварању заједнич- 
ких канцеларија општег типа. Коморе би морзле водити опрезну 
политику оснивања оваквих канцеларија како се оне не би осни- 
вале по сваку цену само ради спровођења поелаза на колективпе 
форме, него само тамо где одиста има р’ pkoi-okc*kfx и доугих 
услова за формирање и опстанак овакве канпелавије. Заједнич- 
ке канцеларије постићиће сврху само у случа1у ?ко један колек- 
тив од 3 — 7 адвоката успе да формира добро опремљену кан- 
целарију са техничким средствима и одговарапућим техничким 
особљем. уз реалне изгледе да ће имати такву клијентелу која 
може обезбедити постојање и приходе оваквоЈ канцеларији. За 
сада су то привредне организаиије, уз можда неке категорије 
грађана или послова, нарочито обзирсм на систем тарифирања, 
a који систем се — чини нам се не може напустити, иако се 
свакако мора увести екоиомска тарифа.

Како се ради о врло деликатном питању и сложеном односј)" 
међу члановима заједнице која се формира, као и ове заједнице 
према адвокатској ооганизацији, Комори — са друге стране, и 
како се ради о примени и функционисању ]ош довољно не опро- 
баних инструмената у друштвено економском смислу, то овој ди- 
скусији треба свестрано прићи, пречистити многа спорна питагва 
и наћи боље формулације, за чега сматрамо да је овај прилог 
само мали подстицај.

Милорад Ботић



ПРАВНО ДЕЈСТВО И СВРХА ПРИВРЕМЕНЕ НАРЕДБЕ И 
ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ У НАШЕМ ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНОМ

ПРАВУ

Нови Закон о парничном поступку предвиђа могућност одре- 
ђивања привремених мера у брачним споровима ради давања 
издржавања заједничкој малолетној деци као и за њихов сме- 
штај, ради давања издржавања и смештај брачном другу (чл. 405 
ЗПП), у споровима о утврђивању или оспоравању очинства ради 
давања издржавања и смештај деце (чл. 405 у вези са чл. 412 
ЗПП), у парницама из радних односа ради спречавања насилног 
постзгпања или ради отклањања ненакнадиве штете (чл. 415 ЗПП) 
као и у  парницама због сметања поседа ради отклањања нена- 
кнадиве штете (чл. 422 ЗПП). Те привремене мере нису привре- 
мене наредбе у смислу одредаба правних правила из чл. (§) 329 
и сл. бившег извршног поступка, па не само да се у погледу при- 
мене тих привремених мера не могу применити све одредбе За- 
кона о извршењу, — него се не могу уопште применити, одредбе 
правних правила бившег извршног поступка.

Напред наведене привремене мере одређују се на основу 
одредаба Закона о парничном поступку и није одређена ни ана- 
логна примена одредаба правних правила бившег извршног по- 
ступка. Једино je код одређивања привремених мера у парни- 
цама из радних односа и у парницама због сметања поседа пре- 
двиђено да се могу одредити привремене мере које се примешују 
у извршном поступку док у брачним слоровима и у споровима о 
утврђивашу или оспоравању очинства није ни то предвиђено.

Но, у оквиру нашег грађанско процесног права делују упо- 
редно нарочито у споровима имовинско — правне природе, —  и 
привремене наредбе као средство обезбеде новчаних и неновча- 
них тражбина (чинидбе). Тако да се ове у извесним у закону оц- 
ређеним случајевима кумулирају са привременим мерама одре- 
ђеним у нашем Закону о парничиом поступку (Пр. чл. 415 и 422 
ЗПП). Зато је од прејурицијелног значења разграничити ова два 
процесно правна института, и самим тим правилно одредитк 
правну сврху и дејство истих у оквиру нашег грађанско проце- 
сног права.

У низу других средстава која служе обезбеђењу тражбина 
из оквира грађанског, односно имовинског права наше извршне 
право садржи и установу привремених наредаба. Ова установа 
нашег извршног права, по својој природи и функцији, слична je 
привременим мерама предвиђеним у нашем Закону о парничном 
поступку, али између њих постоји једна значајна, квалитативна, 
разлика.

Привремене наредбе штите првенствено повериоце од штет- 
них радњи или диспозиција самога дужника (обвезника). Jep се 
привременим наредбама не ствара једно апсолутно или стварно 
право, нити се обезбеђује какав првенствени ранг, са правним 
дејством erga omnes. Напротив, привремене наредбе служе само 
одржању постојећег фактичког стања (status quo ante), a y циљу
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да се обезбеди једно успешно будуће извршење по истој ствари 
или пак да се исто олакша.

Према правним правилима извршног поступка, још пре него 
што се поведе која парнииа као и док парница или извршни по- 
ступак тече, — може суд по предлогу странке издати привремене 
наредбе у циљу да се обезбеди право, односно тражбина или зах- 
тев, које странке.

Привремене наредбе могу да се донесу ради-обезбеђења нов- 
чаних тражбина као и неновчаних захтева. Ради обезбеђења нов- 
чаних тражбина могу се издати привремене наредбе ако се ве- 
роватним учини: да ће без тих наредаба противник странке у 
опасности осујетити или знатно отежати извршење ради напла- 
ћивања дотичне тражбине, затајити, уклонити или отуђити пред- 
мете своје имовине или иначе њима располагати.

Ради обезбеђења новчаних тражбина могу се издати ове при- 
времене наредбе: а) — Чување и управа покретних телесних 
ствари; б) — Судска забрана отуђивања или оптерећивања по- 
кретних телесних ствари; в) — Судска забрана отуђивања или 
оштећивања земљчшта или стварних права укњижених на њима; 
г) — Судска забрана која се изриче против трећег лица.

Привремене наредбе ради обезбеђења неновчаних захтева 
могу се према постојећим правним правилима издати под сле- 
дећим условима; а) — Ако постоји бојазан да би без таквог обез- 
беђења противник предлагача осујетио или знатно отежао оства- 
рење дотичног захтева; б) —  Ако су такве привремене наредбе 
потребне зато да се отклони каква ненакнадива штета која пре- 
ти. У средства обезбеђења која суд може дозволити ради обез- 
беђења неновчаних захтева и то према сврси коју треба у сва- 
ком случају постићи, јесу нарочито следећа; а) Чување покрет- 
них телесних ствари; б) — Управа покретних ствари; в) — Суд- 
ска забрана отуђења или оптерећења у јавној књизи укњижених 
земљишта или права као и др.

Од ових напред наведених мера ради обезбеђења неновча- 
них тражбина судска забрана отуђења и оптерећења, која се од- 
носи на земљишта или права, уписана у земљишним књигама је 
од превасходног значаја за нашу судску праксу, с обзиром да се са 
истом наши правници практичари често сусрећу у својој свако- 
дневној пракси.

Суштина овог средства је у томе, да се одређено лице, као 
предлагач, жели осигурати од располагања путем правних по- 
слова међу живим са непокретном имовином, a која би могла 
бити предузета од ■ противника предлагача у међувремену до?с 
предлагач не буде био у могућности да принудним путем оствари 
свој захтев у погледу некретн^ше, коју засада користи противник 
предлагача по своме праву.

Правно дејство поменутог средства обезбеђења наступа тек 
тада, када се судска забрана отуђења и оптерећења забележи у 
земљишним књигама. Дакле, има, да се поменуто средство обез- 
беђења евидентира кроз земљишне књиге путем земљишно-књи-
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жног уписа у виду забележбе. Тек тим моментом се обезбеђује 
право особе, која је у опасности, — те правно дејство овог обез- 
беђења је у томе, да се може стећи неко право на земљишту зем- 
љишнокњижним уписом после тога времена a на темељу добро- 
вољних располагања противника предлагача само у томе случају, 
ако би захтев, ради чијег осигурања је и издата судска забрана 
отуђења и оптерећења био коначно одбијен. Зато правна правила 
извршног постзшка и одређују, да ће се поменуто средство обез- 
беђења по званичној дужности спровести кроз земљишне кшиге.

Дејство забележбе привремене наредбе забраном отуђења и 
оптерећења некретнина, у  томе је, што ће се упис издејствованк 
брисати само уколико се предња привремена наредба оправда пра- 
воснажном пресудом. Привремена наредба оправдана правоснож- 
ном судском одлуком обезбеђује право првенственог реда уписа 
у корист тужиоца.

Посебно место у примени овог средства обезбеђења имамо у 
споровима око брачне тековине брачних другова. Наша судска 
пракса ]’е стала на становиште, да се може дозволити привреме- 
на наредбе ради осигурања захтева брачног друга на деобу имо- 
вине, која је заједничка у смислу чл. 10 Основног закона о браку. 
У том случају тужиоц мора да учрши вероватним постојање сво- 
га захтева на деобу тако стечене имовине, те је привремена на- 
редба дозвољена да би се на тај начин одржало тадашње стање 
ствари до правоснажног окончања парнице за развод брака илк 
парнице око деобе заједничке имовине брачних другова.

Но спорно је у споровима око деобе заједничке имовине брач- 
них другова, да ли има места одређивању привремене наредбе 
судске забране отуђења и оптерећења на некретнинама, које још 
земљишнокњижно нису преписане на брачног друга a овај се па- 
лази у поседу исте. Код предњег случаја не би могло доћи до 
ефектуирања привремене наредбе судске забране отуђења и оп- 
терећења, догод спорна некретнина не би била земљишнокњижно 
на имену брачног друга, који ју поседује. Зато ни код овога 
случаја није искључено, да брачни друг, који је у поседу целе 
некретнине без знања другог брачног друга отуђи целу некрет- 
нину трећем лицу, те истовремено поднесу молбе земљишно- 
књижном суду, како потоњи брачни друг тако и купац ради пре- 
носа права власништва прво на брачног друга a no томе на купца.

Према томе, ако је судски налог за спровођење судске за- 
бране отуђења и оптерећења стигао земљишно-књижном одеље- 
њу после молбе купца и другог брачног друга, — тада је у  пот- 
пуности осујећено будуће остварење права на отуђеним некрет- 
нинама, према брачном другу који се налази у поседу исте.

Но и поред тога мишљења смо, да би се привремена наредба 
судске забране отуђења и оптерећења требала спровести кроз 
земљишне књиге и поред тога, што фактички у земљишним књи- 
гама као власник још фунгира ранији власник, — ако би угро- 
жени брачни друг, у предлогу за издавање привремене наредбе
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судском забраном отуђења и оптерећења пружио доказе и на 
основу истих доказао; да је други брачни друг одиста са зем- 
љишнокњижним правним претходником закључио писмени ку- 
попродајни уговор; и да се на темељу тога уговора други брачхш 
друг налази у поседу читаве некретнине.

На овакав начин би се у овом случају избегла неправична 
штета, коју би угрожени брачни друг могао претрпети распола- 
гањем другог брачног друга са спорним некретнинама.

У погледу надлежности за дозволу привремених наредаба 
предвиђене су две врсте ове надлежности, и то с обзиром на вре- 
ме у коме се издавање привремене наредбе у датом слзгчају тра- 
жи. Управо, за утврђивање ове надлежности пресудна је чиње- 
ница: да ли је предлог за дозволу привремене наредбе поднет пре 
или пак после покретања дотичног правног спора. Према томе, 
овде у ствари разликујемо две врсте надлежних судова и то: 
парнични суд првог степена и извршни суд. Парнички суд је над- 
лежан у случају, кад је предлог за дозволу привремене наредбе 
лоднет у времену од покретања, па све до правоснажности окон- 
чања спора који се води због тражбине или ствари, ради чијег 
се обезбеђења или осигурања привремена наредба стварно и тра- 
жи, — док у свим другим случајевима надлежан је извршни суд 
за издавање дозволе по овом предлогу.

Као што смо у почетку изложили наш Закон о парничном по- 
ступку је предвидео систем привремених мера у својим члано- 
вима 405, 412, 415 и 422 ЗПП. Све ове привремене мере су уклоп- 
љене у оквире система нашег парничког поступка, чија је сврха 
и дејство регулисана диспозитивним одредбама овог закона.

Привремену меру ради давања издржавања и смештаја деце 
одређује суд како у току поступка у брачним споровима (чл. 405 
став 1 ЗПП), тако и у току поступка у споровима о утврђивању 
или окпоравању очинства (члан 412 ЗПП). Ова привремена мера 
одређује се не само по предлогу странке, него и по службеној 
дужности, што произлази из чињенице да у одредби члана 405 
став 1 ЗПП није наведено да се одређује само по предлогу. Пи- 
тање је само у овом случају, у којем опсегу ће се одређивати по 
службеној дужности привремена мера издржавања и смештаја 
деце. Сама чињеница што се овај поступак покреће и по служ- 
беној дужности не ослобађа суд да пре одређивања привремене 
мере саслуша обе странке, јер у том погледу није одређен ни- 
какав изузетак од члана 5 став 1 ЗПП. и није дато овлашћење 
суду да донесе привремену меру и без претходног саслушања 
странака.

Из тога изводимо закључак: да у овом слзчхају иницијатива 
суда не може ићи тако далеко, да суд ту привремену меру одре- 
ди мимо или можда чак и против воље родитеља детета. Једно 
је неспорно, да суд мора у пресуди којом се брак поништава или 
проглашава непостојећим, или се изриче развод брака, — одлу- 
чити о чувању и одгајивању заједничке деце (члан 408 ЗПП) јер 
се мора одлучити који ће од родитеља чувати и одгајити децу.
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O издржавању деце може, уосталом, бити одлучено и пре и за 
време покренутог брачног спора, дакле пре доношења пресуде у 
брачном спору, па не само што није нужно, него није ни могуће 
о том издржавању поново одлучивати према одредби члана 408 
ЗПП у пресуди у брачном спору.

Могућност одређивања привремне мере ради давања издр- 
жавања и смештаја брачног друга предвиђена је одредбом члана 
405 став 2 ЗПП. Ову привремену меру суд може одредити у ко- 
рист угроженог брачног друга, али не по службеној дужности (ех 
offo), већ само на његов захтев. Наравно да угрожени брачни 
друг мора притом учинити вероватним да му припада право на 
издржавање, односно право на смештај, односно да је угрожен 
његов досадашњи смештај у заједничком стану.

Ова привремена мера је до ступања на снагу Закона о пар- 
ничном поступку одређивана према одредби члана 81 ОЗБ. и то 
у облику привремене наредбе својствене за заштиту породично- 
правних односа. Одредба члана 81 ОЗБ, је процесуална одредба, 
која је укинута одредбом члана 2 став 1 Уводног закона за ЗПП 
ступашем на снагу Закона о парничном поступку, јер је обухва- 
ћена тим законом, a није у уводном Закону за ЗПП друкчије 
одређено. Одредба члана 81 ОЗБ садржала је као што то данас 
садржи одредба члана 405 став 2 ЗПП, само процесуалну одредбу 
на рснову које се одређивала привремена мера, која се у погледу 
давања издржавања мора оснивати на одредбама члана 13 и 70 
став 1 ОЗБ. Издржавање за време трајања брака одређује се по 
одредбама члана 13 ОЗБ, док се издржавање након престанка 
брака одређује по одредби члана 70 став 1 ОЗБ.

Дал»е, одређивање привремених мера предвиђа Закон о пар- 
ничном поступку и у парницама из радних односа и то у члану 
415 ЗПП, a ради спречавања насилног поступања или ради от- 
клањања ненакнадиве штете. У одредби члана 415 изричито је 
истакнуао да се привремене мере у парницама из радних односа 
могу одредити и по службеној дужности. Против привремене ме- 
ре по одредби члана 415 ЗПП, противљење није допуштено, a ни 
посебна жалба није допуштена, те ће се решење о одређивању 
привремене мере побијати само у жалби против одлуке о главној 
ствари.

У споровима због сметања поседа, a ради отклањања хитне 
опасности противправног оштећења или спречавања насиља или 
отклањања ненакнадиве штете, предвиђено је чланом 422 ЗПП 
одређивање привремених мера. Ове привремене мере као и у 
парницама из радних односа (члан 415 ЗПП) могу се одредити по 
службеној дужности. Те се мере могу састојати у томе, да се 
предмет спора привремено повери једној или другој странци или 
посебном чувару, да се тужиоцу или туженику одмах забрани 
нека радња или да им се наложи, да су дужни нешто трпети или 
пропустити. Против тих привремених мера допуштени су, до- 
душе, приговори о којима се расправл>а заједно с главном ствари, 
или није допуштена засебна жалба (члана 422 ЗПП). У коначној 
одлуци треба решити, уколики се те привремене мере одржавају
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на снази, преиначују или укидају, да би се странке заједно са 
жалбом против коначне одлуке могле жалити и против тих при- 
времених мера.

Ваља, међутим, нарочито навести, да управо у парницама 
због сметања поседа одређене привремене мере, не би смеле ићи 
на успостављање пређашњег поседовног стања и услед тога чинити 
безпредметном саму парницу због сметања поседа. Једном из- 
вршено противправно оштећење или извршено насиље или учи- 
њена штета не отклања се привременом мером, него коначнон 
одлуком у парници због сметања поседа. Привремена мера мо- 
ра бити одређена ради одржавања постојећег стања насталог сме- 
тања поседа, a не и решавати парницу због сметања поседа. Даље 
мстичемо, да је у поступку због сметања поседа дозвол>ено доно- 
шење решења којим суд одлучује да евентуална жалба не за- 
држава извршење (члан 423 ст. 4 ЗПП), па ако већ суд донесе 
такву одлуку са разлога да се спречи насиље и настајање тешке 
или ненакнадиве штете која би могла да задеси тужиоца услед 
одлагања, извршењем ће се успоставити посебно стање према 
том решењу, — нема разлога одређивати привремену меру у 
смислу одредбе члана 422 ЗПП.

Из свега напред изложеног изводимо закључак: да се при- 
времене наредбе и привремене мере у својој битности и по cboisi 
правном дејству и сврси не разликују јер служе једном истом 
циљу a TO обезбеди угрожених правних интереса странака, као 
и отклањању хитне опасности противправног оште}1ења или 
спречавања и отклањања ненакнадиве штете. Једина је разлика 
између њих та, да су привремене наредбе регулисане правним 
правилима Закона о извршењу, док су привремене мере диспо- 
зитивно одређене у законом прописаним случајевима одредбама 
Закона о парничном поступку које их регулишу. Иако не постоји 
битна разлика између ова два института као средства обезбеђе- 
ња, исти се разграничавају у законом одређеним случајевима.

Иако су привремене мере одређене у Закону о парничком 
поступку уствари извршне мере за осигурање одређеног зах- 
тева истакнутог у парничном поступку, дакле сличне привреме- 
ним наредбама одређеним у  правним правилима бившег изврш- 
ног поступка, ипак још не значи да и поступак у погледу одре- 
ђивања тих привременех мера мора бити једнак поступку одре- 
ђивања привремених наредаба по одредбама правних правила 
бившег извршног поступка.

Док ]’е извршном поступку, правило да се одлука доноси 
без претходног саслушања противне странке, дотле у парничном 
поступку суд, према одредби члана 5 став 1 ЗПП, дужан је сва- 
KO] странци пружити могућност да се изјасни о захтевима и на- 
водима поотивне странке, те је овлашћен, према одредби члана 5 
става 2 ЗПП, само изузетно да одлучи о захтеву о коме се про- 
тивна странка није изјаснила, када је то самим законом одређено.

Одредба члана 422 ЗПП. даје изричито овлашћење суду да 
може у парницама због сметања поседа одлучити о захтевима

12



I

странке за доношење привремене мере и без саслушања против- 
не странке, док у свим осталим случајевима, и то; у брачним 
споровима (члан 405 ЗПП), у споровима о утврђивању или оспо- 
равању очинства (члан 412 ЗПП), као ј у парницама из радних 
односно (члан 415 ЗПП) није тако одређено. Према свему изнетом, о 
захтеву странке за доношење привремене мере у парничном поступ 
ку суд ће бити овлашћен у сваком случају одлучити тек након 
саслушања противне странке, с једним изузетком у парницама 
због сметања поседа, где је суд овлашћен одредити привремену 
меру и без саслушања противне странке.

Привремене наредбе по одредбама правних правила бившег 
извршног поступкг доносе се ако је предлагач свој захтев учинио 
вероватним (правно правило из чл. (§-а) 339 бившег ИП-а). По- 
јам вероватности није у Закону о парничном поступку ни не- 
познат ни стран. He може се о захтеву за одређивање привреме- 
не мере допустити такво доказивање које би у ствари значило 
и коначно решење самог спора, па ће услед тога бити дозвољена 
тек таква мера доказивања, која ће бити потребна да се учине 
вероватним наводи предлога странке и евентуални наводи про- 
тивне странке. Дакле, није потребно одређивати никакав посе- 
бан начин са којим ће се утврдити вероватност предлога странке 
за одређивање привремене мере и евентуалних навода противне 
странке, него ће се само морати брзо и на погодан начин, a то 
he се одредити према околностима појединог случаја, спровести 
поступак и одредити привремена мера, a тиме свакако и оства- 
рити сврха ради које се привремена мера одређује.

Поставља се још питање, да ли странка има право против 
одређене привремене мере по одредбама Закона о парничном 
поступку изјавити противљење које предвиђа одредба правног 
правила (§-а 346, бившег извршног поступка. На ово питање од- 
говорићемо негативно, с обзиром да против решења о одређивању 
привремених мера у парничном поступку нема места правном 
средству противљења у смислу правног правила §-а 346 бившег 
извршног поступка, јер Закон о парничном поступку не предвиђа 
могућност за примену овог правног средства.

Применом правних правила извршног поступка, решење о 
одређивању привремене мере могло би се донети без саслушања 
противне странке (члан 405 и 422 ЗПП), но ово се решење може 
побијати само жалбом.

Против решења којим се одређују привремене мере у брач- 
ним споровима и у споровима ради утврђивања или оспоравања 
очинства допуштена је жалба, јер у одредби члана 405 ЗПП од- 
носно у одредби члана 412 ЗПП није одређено да жалба није 
допуштена (члан 364 став 1 ЗПП). Напротив, против решења ко- 
јим се одређују привремене мере у парницама из радних односа 
I' у ларницама због сметања поседа није допуштена посебна жал- 
ба (члан 415 и 422 ЗПП), те ће се то решење моћи побијати само 
у жалби против одлуке о главној ствари (члан 364 став 2 ЗПП).

У свим случајевима моћи ће се решење којим се одређују 
привремене мере одмах извршити, јер жалба против решења до-
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несеног у  брачним споровима и у споровима о утврђивању очин- 
ства не задржава извршење решења (члан 405 став 1 односно 
члан 412 ЗПП), a како је против решења донесеног у парницама 
из радних односа и у парницама због сметања псседа није до- 
пуштена посебна жалба, те се и ово решење може одмах извр- 
шити (члан 365 став 2 ЗПП).

На крају завршавајући овај теоретски приказ о правном деј- 
ству и сврси привремених наредби и привремених мера, истиче- 
мо, да систем ових мера обезбеђења у оквиру нашег нрађанског 
процесног права има видну улогу у  заштити права и имовине 
грађана као парничних странака баш због свога брзог и ефикас- 
ног поступка који спречава насиља и наступања ненакнадиве 
штете по странке.

Правна проблематика ових грађанско-процесних института не 
исцрпљује се у оквиру овог приказа који је рађен методом упо- 
ређивања ова два процесно-правна института у циљу што це- 
ловитијег и јединственијег приказивања шихове сврхе и правног 
дејства, већ има за цилј да послужи правницима практичарима 
ради њиховог што бољег упознавања и проналажења јединстве- 
них решења у конкретним спорним случајевима. С обзрфом да 
стојимо пред доношењем новог Закона о судском извршном по- 
ступку као и новелама нашега Закона о парничном поступку, 
мишљења смо, да he овај приказ допринети бољем упознавању 
ових института грађанско процесног права од стране наших прав- 
ника практичара a правној теорији послужити као основица у 
проналажењу јединствених теоретских решења у овој процесно- 
правној материји.

Коста М. Месаровић

ОДГОВОРНОСТ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЗА ШТЕТУ

Тужиља је изнела у тужби да је претрпела повреду од ло- 
комотиве у кретању, услед које повреде јој је ампутирана нога.

Како тужил>а представља, догађај се десио зато што пролаз 
и прилаз до проласка воза — у коме се простору морала да 
креће — није био осветљен, a поред тога на путу којим се кре- 
тала постоји Једна рупа која такође није била осветл>ена па је 
она, услед ове рупе, пала и тако доспела под локомотиву.

Два нижа суда су одбила тужил>у од тражења са ових раз- 
лога;

1) Тужил>а је пре времена изашла на перон (где су коло- 
сеци), у гужви, са осталим путницима, па је том приликом дете 
изгубило (погинуло) и десну ногу;

2) без одобрења надлежног службеника тужиља је, као и 
маса осталих путника, изишла на перон а, при томе, врата нису
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била закључана (врата на огради која одваја део перона где се 
налазе колосеци); и

3) истина, место на коме је тужиља пала под локомотиву 
није било осветљено, a станична управа то место осветљава (цео 
тај део перона) у моменту када путницима допустк да приђу 
композицији којом треба да путују.

Савезни врховни суд укинуо је обе пресуде, налазећи да 
разлози пресуда нижих судова нису довољни (Чл. 343, став 2, 
тачка 11 ЗКП).

Савезни суд каже у свом образложењу да је железничко- 
транспортно предузеће дужно „на железничкој станици одржа- 
вати ред потребан за безбедност људи који се у простору ста- 
нице крећу као путници или иначе у вези са железничко-тра- 
спортним услугама предузећа. He може се оспорити да међу ове 
мере безбедности спада и осветљење прилаза и пролаза a наро- 
чито осветљење оних места на којрсиа се налазе рупе и друге 
неравнине услед којих се лако пада“ . Поред тога, највиши суд 
је указао нижим судовима да је на терену железничке станице 
постојала журба и гужва код путника да би дошли до места у 
возу, која им иису била резервисана, и да је железница била 
дужна да и то има у виду па да спречи путнике, као и тужиљу, 
да излазе пре времена на колосек, a то је могла постићи (же- 
лезница) закључавањем врата на огради —  т.ј. требало је да 
нижи судови испитају и ове оклности ради правилне оцене спор- 
не ствари.

У разлозима Савезног врховног суда, поред претераности да 
осветљење долази у област мера за одржавање реда за безбед- 
ност путника на железничкој станици — пада у очи једна фор- 
мула тога суда која не одговара данашњем схватању одговорно- 
сти за накнаду штете (видети последњи нацрт закона о накнади 
штете). Jep, кад Суд каже да је железничко-транспортно преду- 
зеће „дужно на железничкој станици одржавати ред потребан 
за безбедност људи који се у простору станице крећу кас пут- 
ници или иначе у зези са железничко-транспортним услугама 
предузећа“ a ,не може се оспорити да међу ове мере безбедности 
спада и осветљење прилази и пролаза a нарочито осветлзвње 
оних места на којима се налазе рупе“ . . . извео би се закл>учак 
да сва друга лица која нису обухваћена формулом Савезног вр- 
ховног суда остају незаштићена, т.ј. без икаквог права на на- 
кнаду штете у случају неке несреће код колосека, било да ту 
накнаду захтевају они сами или шихови најближи сродници — 
као; службеници железничког предузећа са службом на станици, 
разна неовлашћена лица, као и лица која су изишла на перон 
(на пример где су колосеци) у некој злој, недопуштеној намери.

Рупе, кречане и томе слично —  узмимо где су колосеци — 
железница је дужна да их огради да не би неко лице упало а, 
ноћу, и светлосним знацима да их обележи.

Ова дужност железнице није у  зависности од својства лица 
која се крећу на пример тим делом перона. Живот, психички и 
телесни интегритет неког лица далеко представља већу социјалну

15



вредност, него што има значај по друштво груба повреда же- 
лезничких саобраћајних прописа (за излазак на перон) — чак 
и оних лица која су са криминалним намерама ступила на перон 
железнице па су пала на пример у рупу неограђену a ноћу и 
неосветљену.

Уз овакво схватање стоји, поред хуманог разлога, и правно 
становиште нашега друштва.

Несумњиво, да онај који излази неовлашћено на перон — 
где су колосеци •— да тај чини прекршај, тј. прелази преко за- 
бране која је нормативно предвиђена. За тај чин предвиђене су, 
тако исто, и непријатне последице за такво лице.

Али, нигде није прописано да лице које прекорачи извесне 
прописе у вези железничког саобраћаја — да то лице треба да 
буде кажњено (нема значаја да ли од надлежног органа или са- 
мим случајем) животом или губитком једног дела своје егзи- 
стенције. И то само зато, што не би била по среди сразмера из- 
међу учишене (забрањене) радње и последице, о чему се строго 
води рачуна у грађанској области a нарочито у кривично-прав- 
ној области.

Ово резоновање подсећа на један кривичан случај који се 
десио пре неколико година у нашој земљи.

Неха особа да би сачувала плодове јабука од крађе, спро- 
вела је на то дрво електричну струју.

Крадл>ивац, који се навадио на јабуке, не знајући за ово 
дивљачко обезбеђење сопствености, попео се на дрво ради браша 
јабука, накшао је на струју, и срушио се са дрвета као громом 
опаљен.

To је био дечак од десет година!
Сопственик је био осуђен са четири године затвора.
На завршетку намеће се овај закл>учак: Уколико опасно 

место, (на пример рупа, бунар и друго), није ограђепо и видно 
обележено, и уколико није јасно назначено да је опасно наћи се 
у простору тих објеката — грађанска одговорност несумњиво по- 
стоји за држаоце тих места у случају неке несреће, ако не би 
дошло и до неке кривичне одговорности.

Дугиан П. МишиК

НЕКЕ НАПОМЕНЕ ПОВОДОМ ОТКАЗА ЗБОГ НЕПЛАЋАЊА
СТАНАРИНЕ

По чл. 130 ст. 1 тач. 3 Закона о стамбеним односима — Служ- 
бени лист ФНРЈ Бр. 17 од 25. априла 1962. год. (у даљем тексту 
Закона) отказ j'i'OBopa о коришћењу стана може дати носиоцу 
станарског права (у даљем тесту станару) у име стамбене зграде 
кућни савет, односно сопственик породичне стамбене зграде у
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грађанској својини или сопственик стана (у даљем таксту ста- 
нодавац) ако станар заостане са плаћањем станарине за време 3 
узастопна месеца или дуже у било ком времену коришћења ста- 
на, наравно под претпоставком да се станарина има плаћати ме- 
сечно зшапред најдоцније до петог дана у месецу a не друкчије. 
што је сходно чл. 41 ст. 2 Закона могуће, те ту околност, када 
се практичан слЈ^ај решава, треба претходно испитати.

Кон овог отказног разлога прва алтернатива је јаснија јер 
да би отказ био уважен станар треба неоправдано да не плати 
станарину, што се цени према чл. 133 Закона, за време од три 
узастопна месеца, a то значи да је термински воља законодавца 
изражена тако да искл>учује, бар што се тога тиче, свако екстен- 
зивно тумачење. Насупрот првој алтернативи друга је и нео- 
дређена и неразумљива, јер она долази у обзир кад неуредност 
станара у плаћању станарине траје дуже од три узастопна месеца 
a такав пропис је сувишан уколико се доња граница фиксира.

Ако станар пропусти да плати станарину на пример за време 
од пет узастопна месеца, и то се установи, уговор ће бити отказан 
зато што неплаћање обухвата пет узастопна месеца (потенциран 
или продужен грађански деликт) иако би исто тако био отказан 
и због три узастопна месеца, iep је санкција иста и унапред ин- 
дивидуалисана за обе алтернативе. Стога није неумесно засту- 
пати да је суд овлашћен и дужан да обустави даље расправљање 
чим се докаже да неплаћање траје минимум времена по закону 
пошто станодавац нема правног интереса да се утврђује да је 
станар са неплаћењем наставио по истеку три узастопна месеца 
a још мање такав интерес постоји на страни станара. Изузетак 
би био једртао ако станодавац истовремено са отказом истакне и 
тужбени захтев за накнаду због неплаћене станарине, али у том 
случају утврђивање чињенице неплаћања преко три узастопна 
месеца било би од материјалне важности за тај тужбени захтев 
a не и за отказ.

Најтежи проблем у законском тексту је појам „у било ком 
времену коришћења стана” , како као заједнички додатак за обе 
алтернативе тако и као посебан за другу алтернативу, мада, ако 
се текст проучава као језР1чка грађа помоћу граматичких прави- 
ла, испада да законски текст из ст. 1 и тач. чл. 3 чл. 130 представ- 
л>а сложену реченицу у којој је „у било ком времену коришћења 
стана” додатак за време који казује када се врши радња глагола, 
заједничког за „три узастопна месеиа” и за ,.дуже” . Да ли ће и 
када тужба бити поднета зависи искључиво од станодзвца који 
може да je поднесе чим по протеку три месеца стекне право на под- 
ношење тужбе или да, на свој ризик подношење тужбе одложи зг 
доцније. Нема сумње да ће станодавац који жели да се ослободи 
станара спор повести одмах сутрадан пошто три узастопна ме- 
сеца протекну, јер у противном станар увек може да га плаћањем 
заостале станарине предухитри и тиме спречи да своју намеру 
оствари, премда у животу има случајева да станодавац, по својој 
иницијативи или по молби станара, изречно или прећутно, толе- 
рира нередовно плаћаше дуже од три узастопна месеца па и кад
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ce неплаћање периодично понавља у току даљег коришћења ста- 
на. Искуство потврђује да су према краткотрајним неприликама 
станара, без писмене измене уговора (Чл. 124 ст. 3 Закона), кућни 
савети увиђавнији a да сопственици породичних стамбених згра- 
да односно станова у грађанској својини не тако ретко смиш- 
Лј8но и разним махинацијама покушавају да доведу станара до 
доцше, до неизвршења уговора да би пошто — пото станару ство- 
рили кривицу и због тога тражили отказ.

Став је закона да се станарина има плаћати благовремено и 
зато сваки станар треба тај издатак да упланира у своје месечне 
расходе. У трошксвима живота плаћање стана, поготову у ново- 
градњама, заузима једно од првих места и станар који занемари 
ту своју обавезу може једног дана да угрози нормалан опстанак 
свој и своје породице, јер су за поновно уравнотежење по- 
родичног буџета понекад неопходна друга одрицања или ванред- 
ни приходи a осим тога такав се станар излаже непријатним по- 
средииама отказа, навочито исељењем у стан који му обезбеђује 
само нужни смештај. Према томе, греши онај станаркоји без крај- 
ње нужде не плаћа станарину на начин одређен у уговору о кориш 
ћењу стана.

Када станар не плати станарину за три узастопна месеца 
прекршај је учињен самим протеком тог времена и зато се ста- 
нодавац који прими доспелу станарину за наредни месец a затим 
поднесе тужбу конклудентним актом одрекао права на тражење 
отказа из чега даље, по логици ствари произлази да у от- 
казном поступку станодавац може да прими и заосталу и те- 
кућу станарину a да то буде и релативно за основаност от- 
каза пошто је пре тога станодавац већ искористио своје пра- 
во да уствари захтева кажњавање туженог због његове па- 
сивности (потраживање станарине је основано без обзира да 
ли ће станодавац и у отказу да успе). Станар који пре истека 
трећег узастопног месеца плати станарину за сва три ме- 
сеца одједном или само за тај последњи месеп и то понови и у 
остала три тромесечја исте године a потом и у следећим година- 
ма, докле год траје коришћење стана, не чини преступ за отказ 
јер месеци у којима станарина није плаћена треба да буду ка- 
лендарски повезани и да тај период буде или три месеиа или 
дужи. Овако плаћање прекида ток рока који је предвиђен за 
давање отказа и нов почиње тећи од првог наредног месеца под 
условом да је плаћање извршено у оквиру три узастопна месе- 
из. Зато ако пзрница буде поведена, период од три узастопна 
месеца или дужи треба непосредно да претходи моменту подно- 
шења тужбе јер ако нема тог континуитета нема ни отказа због 
неплаћања. Тиме је опредељено време коришћења стана и друго 
односно било које време осим овог не може се акцептирати.

Закључак би био да је „у  било ком времену коришћења ста- 
на” , посматрано и буквално и шире, плеоназам и да је то пока- 
зала анализа правне норме са становишта њене суштине, смисла 
и значења појединих речи, као и термина „дуже” . He пледирамо
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да би се ово тумачење подударало са аутентичним тумачењем 
надлежног органа, али зато сматрамо да садања законска фор- 
глулација омогућава и изнета објашњења a то налаже измену 
Закона у том делу јер строго придржавање одредаба о стамбеним 
односима може се спровести само ако су те одредбе прецизне.

Борислав Раванић

ПРОБЛЕМИ ПОСТУПКА ОПОЗИВАЊА УСЛОВНЕ ОСУДЕ 
ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ОБАВЕЗА (ЧЛ. 49-6 КЗ)

Поред других измена у Кривичном законику од 1. I. 1960. го- 
дине, значајна је новела чл. 197 у  ст. 3 која гласи да „суд може 
учиниоцу поставити услов да Зфедно плаћа и издржавање” . Jac- 
но је да је интенција ове новеле уперена ка појачању родитељ- 
ске одговорности учиниоца кривичног дела из чл. 197 КЗ, a да је 
будуће уредно плаћање алиментације допунски услов примарном 
услову из чл. 48 ст. 1 КЗ, јер из стилизације у чл. 48 ст. 2 КЗ, у 
првој реченици „ . . суд може поставити и услов да осуђени...,  
у Законом предвиђеним случајевима да испуни и друге обавезе 
за које су му наложене пресудом’*, ово произилази. Међутим, 
по последицама не испуњења овог услова из ст. 2. чл. 48 КЗ, које 
су чл. 49-6 КЗ, запречене, ови услови су изједначени.

У судској пракси, међутим, a свакако услед новине ових 
института, новела из чл. 197 ст. 3 КЗ, доноси проблем и то којим 
процесуалноправним третманом и редом поступати када наступе 
околности из чл. 49-6 КЗ, како њих утврђивати, и како суд, који 
је одлучио у I. степену треба да опозове одлагаше извршења из- 
речене казне — условну осуду —  због неиспуњења у пресуди 
одређених обавеза. У пракси, оштећени након извесног времена 
по правоснажности такве пресуде којом је окривљени осуђен за 
кривично дело неплаћања алиментације из чл. 197 ст. 1 КЗ, из- 
вештава суд да он, осуђени родитељ, и даље не плаћа и избегава 
да плаћа алиментацију, напушта посао, отуђује имовину и сл., 
дакле, понавл>а противправне чинидбе које су и довеле до пресу- 
де, или пак о овоме обавештава Јавног тужиоца па овај извешта- 
ва суд, и предлажу да суд опозове одлагање извршења изречене 
казне, односно конкретну условну осуду због неиспуњења у пре- 
суди одређених обавеза.

Суд поводом оваквог поднеска иницира одређен поступак за 
опозивање условне осуде и то чини углавном на следећи начин;

1. Након пријема поднеска којим је I. степени суд извештеи 
да осуђени не испуњава у пресуди одређену обавезу судија фор- 
мира веће, одређује рочиште на које позива оштећеног, осуђеног 
и Јавног тужиоца, саслушава их и констатује као чињенршу оно
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што је у поднеску наведено, тј. да осуђени не плаћа и даље али- 
ментацију, дакле, да не испуњава пресудом одређену обавезу, 
па када ово утврди доноси одлуку у форми пресуде, a некад и 
решења, којом опозива условну осуду узимајући њоме изречену 
казну као утврђену.

2. Судија по пријему пријаве оштећеног или Јавног тужиоца 
да осуђени не плаћа дужну алиментацију, презумирајући исти- 
нитост ове пријаве, формира веће и без претходног проверавања 
навода пријаве саслушањем странака на рочишту, опозива ус- 
ловну осуду у форми пресуде a некад и решењем.

3. Судија по пријему пријаве да осуђени не извршава одре- 
ђене обавезе доноси решење којим опозива условну осуду, по- 
ступајући при том као судија појединац.

Према до сада изнетом несумњиво се назире проблем, наи- 
ме, који од изложених уз могућност варијација, и да ли је било 
који од изложених поступака опозивања условне осуде због не- 
извршења одређених обавеза правилан и на Закону основан, и ко- 
јим би путем требало да се усмери пракса судова у решавању 
оваквих случајева?.

У суштини, опозивање условне осуде ради неиспуњења одре- 
ђених обавеза, јесте преиначење правоснажне пресуде у  погледу 
одлуке о казни, јер је одредба у  диспозитиву пресуде о томе да 
се извршење изречене казне одлаже применом чл. 48, ст. 1 или 
2, односно чл. 197 ст. 3 КЗ, саставни део одлуке о казни конкрет- 
не пресуде. Поступак, међутим, за прершачење правоснажне пре- 
суде ван понављања главног претреса односно кривичног поступ- 
ка предвиђен је и чл. 377 ЗКП, и у ст. 1. тач. 1 баш из разлога 
потребе преиначења правоснажне пресуде у погледу одлуке о 
казни, наравно како даље следи у истом Законском пропису „ако 
је у две или више пресуде против истог осуђеног изречено више 
казни. . . Полазећи од правног идентитета поступка за опози- 
вање условне осуде из разлога наведених у чл. 46 б. КЗ, са по- 
ступком по чл. 377 ЗКП, са гледишта њихове заједничке правне 
суштине — преиначења пресуде у погледу одлуке о казни (пра- 
воснажне), — сматрамо да се и поступак за опозивање условне 
осуде због неиспуњења одређених обавеза може и мора спрово- 
дити према одредбама чл. 377 ЗКП.

Тада се пракса суда, описана под тач. 1), показује као једино 
правилна a добија своје правно објашњење и законску потврду 
наравно под условом да одлука суда у којој се условна осуда 
опозива буде обавезно у форми пресуде, јер на овакву форму 
упућује одредба чл. 377 ЗКП у ставу 4, a да претходно суд при- 
бави предлог за опозивање условне осуде и саслуша противну 
страну.

Поред разлога изнетих у чл. 377 ЗКП, мислимо да на по- 
требу доношења одлуке у форми пресуде у случајевима опози- 
вања условне осуде због неиспуњења одређених обавеза улућују 
одредбе чл. 49 КЗ, када се ранија условна осуда опозива новом 
пресудом којом је утврђенс ново кривично дело и узима се pa-
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нија казна (условна) као утврђена, но ван претреса a без понав- 
љања привичног поступка правоснажну пресуду је једино мо- 
гуће преиначити по чл. 377 ЗКП, између осталог у погледу одлуке 
о казни која је идентична опозиву условне осуде, како је већ са 
гледишта правне суштине ових радњи и констатовано.

Радојица CTojaHOBHti

НОВИ „ЗАКОН О РАДУ” У НЕМАЧКОЈ ДЕМОКРАТСКОЈ
РЕПУБЛИЦИ

1. јула 19661. год. ступио је на снагу нови закон који треба 
да регулише радне односе. Верујемо да неће бити без интереса 
за наше читаоце, упознати се са главним начелима истог.

Предлог закона израђен је још новембра 1960. год. Колика 
се пажња и важност придаје новим прописима, најбоље доказује 
чињеница да је председник комисије која је израдила преднацрт 
био ЛР1ЧНО Валтер Улбрихт.

Законски предлог је затим достављен синдикалним органи- 
зацијама на дискусију. Стигло је ништа мање од 23.348. предлога 
и примедаба израђеним прописима. Према дебати у  парламенту 
нови закон треба да представља „уџбеник целе радничке класе 
Немачке”.

Закон је дакле донет не само са циљем регулисања раднш 
односа у Немачкој демократској републици већ и са намерок 
утицања на раднике у Савезној Републици Немачкој. Главни 
делови закона нормирају улогу синдиката у руководству пре- 
дузећа и индивидуална права радништва.

Један од задатака синдиката јесте и „мобилизација радни- 
штва за тачно испуњеше поставЈвених планова” као и дејство у 
правцу „организовања-социјалистичког такмичења да би плано- 
ви били и пребачени” .

Закон има XIII поглавља и 156 члана.
Нормирана су међу осталим: Основе социјалистотког рад- 

ног права; Остварења социјалистичке демократије у предузећи- 
ма; Оснивање и разрешење радних односа; Накнаде за рад; Стру- 
чна наобразба и квалифик^ција трудбеника; Радно време; Го- 
дишњи одмор; Заштита здравља и права на рад; Социјалистичка 
радна дисциплина; Културне и спортске потребе; Брига о жени 
и омладини по предузећима; Основа решавања спорова између 
предузећа и радника.

Дуго је дебатирано, пре доношења закона, о томе хоће ли се 
задржати радна недеља од шест дана или је ограничити на пет 
дана. Обзиром на данашње стање продуктивности остало се при 
шестодневној радној недељи.
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Kao минимум годишњег одмора утврђује се по закону 12 дана.
Међусобни отказни рок износи 14 дана који се рок може 

уговором на три месеца продужити. Предузеће може одбити от- 
каз радника „уколико то траже јавни односно друштвени инте- 
реси” . У таквим слзгчајевима о важности отказа решава над- 
лежни суд.

Радник се може без његове сагласности у случају потребе 
пребацити на друго радно место, али највише у трајању од месец 
дана годишње.

Интересантан је члан 21 Закона који дозвољава са „особито 
квалифицираним”  радницима као и трудбеницима који су се на- 
рочито истакли при изградњи социјализма, склопити уговоре под 
поволзнијим специфичним условима но што их закон начелно 
предвиђа.

26. августа 1961. год. допушени су прописи радног права. Пре- 
ма томе у случају „Erntenotstand” — стање нужде за време жет- 
ве — управне власти су овлашћене — но само док жетва траје
— потребан број радника диспонирати на одређена места.

И ако закон обезбеђује извесну сарадњу синдикалних орга- 
низација односно колектива при руковођењу предузећима, ипак 
наглашава да је „Betriebsleiter” то јест вођа погона, — директор
— предузећа, најогдоворније лице који у сваком погледу управ- 
ља погоном односно предузећем и према томе располаже нај- 
ширим потребним овлашћењима у горшем смислу.

Др. Густав Керпел

dr. WERNER KALSBACH

Са закашњењем смо примили вест, о прераној смрти др. 
Вернер Калсбаха, адвоката из БЈшертала.

Пок. др. Вернер Калсбах био је једна врло запажена фигура 
у животу Међународне уније адвоката, чији је члан и наш Са- 
вез адвокатских комора Југославије. Он се на свим Конгресима 
Уније истицао својим предлозима, интервенцијама, које су увек 
биле запажене.

Али, на међународном адвокатском плану, пок. др. Вернер 
Калсбах има врло велике заслуге. Он је редактор издања Међу- 
народне уније адвоката ,,Les Ваггеаих dans le Monde” —  „Адво- 
катура у свету” , у коме су објављени радови о историји и поло- 
жају адвокатуре, и то у I. тому, Француске, Норвешке, Холанди- 
је, Швајцарске, УСА, и Југославије, са врло студиозно и доку- 
ментовано написаним уводом пок. др. В. Калсбаха. Друга књига
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je била y припреми, када је затекла смрт редактора др. Вернера 
Калсбаха.

Осим тога, на унутрашњем плану западнонемачке адвока- 
туре пок. др. Вернер Калсбах био је врло плодан писац. Написао 
је књигу о „Дисциплинском праву адвокатуре” на преко 700 
страна, затим „Коментар Савезног закона о адвокатури” , на 750 
страна. Издао је у четири књиге разне дисциплинске одлуке за- 
паднонемачких дисц. судова адвокатуре, са својим коментарима. 
„Гласник” је својевремено сва ова издања приказао и комен- 
тарисао.

Прераном смрћу, умро је у  53. годрши живота, др. Вернера 
Калсбаха изгубила је наша адвокатура једног верног пријатеља 
у њеним међународним односима.

Слава Му!
К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Од дана усвојења обавеза издр- 
жавања млд. усвојеника дели се на 
његове родитеље и усвојиоца према 
&ИХОВИМ могућвоетима. — Усвојеље 
не утиче на право усвојеника да 
остварује право на издржавање пре- 
ма својим родитељима. (Врх. суд 
АПВ. бр. Гж. 523/962).

Туженик отац млдб. усвојеног је 
обвезан да доприноси његовом из- 
државању па је против I. ст. пресуде 
уложио жалбу, која је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога::

Млд. је усБОјен, па је  тражио од 
природног оца, да доприноси н>его- 
вом издржавању. С обзиром на од- 
редбу чл. 33 ст. 2 ОЗОРДА ако оба- 
веза за издржаваше пада на више 
лица заједно, тада се она дели међу 
њима према њиховим могукностима. 
Према томе, обавеза издржавања 
млдб. тужиоца од његовог усвојења 
дели се на његове родитеље према 
њиховим могућностима. Како према 
одредби чл. 17 ст. 4 Закона о усво- 
јењу усвојење не утиче на права 
усвојеника према његовим родите- 
љима и другим сродницима, као ни 
на шегове дужности према њима, 
усвојени може и према његовим ро- 
дитељима остваривати право на из- 
државаше, јер је то једно од права 
које усвојени има према својим ро- 
дитељима, a на које право не утиче 
усвојен>е.

Под П0ЈМ01Н судских службеника 
има се подразумевати не само ад- 
шшистративно судско особл>е већ 
гакође и судије. — За штету коју је 
странци својим радом нанео судија 
Среског суда одговара Срез. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 669/1961).

Срез је обавезан на исплату из- 
носа од 335.000.— дин. на име ште- 
те, која је настала тшле, што је 
странка претрпела штету пошто 
није судија оверио уговор о  до- 
CMimiOM издржавајњу, него судска 
писарница.

Срез је поднео жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Приговор заста1>е истакнут по 
туженом срезу није основан.

Према пропису члана 143 Закона
0 јавним службеницима као слу- 

жбеници државних органа поред 
осталог сматрају се и службеници 
у судовима. Под појмом судских 
службеника има се подразумевати 
не само одминистративно судско о- 
собље већ такође и судије.

Према прописима члана 440 став
1 истог Закона од 1 јануара 1958 
године поред осталог престају да 
важе и други прогтиси који су у 
супротности са одредбама овота За- 
кона.

Што се тиче питања заста1>е у B e 
a n  захтева ради накнаде штете 
(члан 125 цитираног Закона) пред-
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виђа да право потраживаша накна- 
де шгете по члану 123 истог Зако- 
на застарева по ошиткм прописима 
о застарелости потраживања. Пр>е- 
ма томе, редовни застарни рок је 
трогодишши рок из члана 19 За- 
кона о застарелости потраживања.

Са предњим праписом у против- 
ноети је члан 64 ст. 4 Закона о су- 
довима према којем се тужба ради 
накнаде штете коју ie починио су- 
дија у вршењу своје службе mia 
подићи у року од 1 године дана, ра- 
чунајући од дана сазнања за ште- 
ту, тако да тај пропис у вези пита- 
1ва застарелости конкрегаог тужбе- 
ног захтева не може доћи до при- 
мене, јер је прописом члана 440 
став 1 Закона о јавним службени- 
цима изгубио ггравну важност.

У конкретном случају утврђено је 
да уговор о  досмртном издржавању 
од 12 мар>та 1958 године није ове- 
Е>ио судија већ судски службеник 
иако су тужиоци изричито тражили 
у CBojoi молби да се изашиље су- 
ди1а ради овере уговора о издржа- 
вању.

Како су тужитељи изг.убили опор, 
који су против ших покренули за- 
конски нг^следници покојне удове 
М. J. баш због тога што је уговор 
о досмртном издржавањау од 12 
марта 1958 године није био оверен 
од стране судије у смислу члана 
122 Закона о наслеђивању то су 
тужитељи када су своју тужбу ра- 
ди накнаде штете поднели 2 марта 
1960 свој захтев ради накнаде ште- 
те остварили у законском року од 
3 гоцине из члана 19 став 1 Закона 
о застарелости потраживања јер од 
дана сачињења уговора о досмрт- 
ном изтожавању па до подношења 
тужбе није истекао трогодишњи 
рок.

Ни1е основан она1 жалбени на- 
вод туженог да у конкретном слу- 
чају тужени срез не би био пасив- 
но л^гитимисан у овоме спору.

Према пг>опису члана 9 Закона о 
6viieTv НРС за 1957 годину ггредоа- 
чуни прихода и расхода улазе у  са- 
PTap оних нар<>дних срезова на чи- 
i<=M се nonDV4iv налазе 1Службе'НИ 
Гласник НРС број 10/1957), — и то 
почев од 1 ’ануара 1957 године a 
према пропису члана 19 цитира- 
ног закона.

Услед предњих законских пропи- 
са у конкретном случају је тзгжени 
CF>e3 пасивно легитимисан у кон- 
кретном спору пошто је исти имао

да буде тужен у име државе a за 
намнаду штете.

Пре 1-ог јануара 1957 године сре- 
ски судови су били на буџету 
АПВ-е тако да ' је само за помену- 
то време АП Војводине могла бити 
паоивно легитимисана по тзгжбама 
ради накнаде штете коју су фи- 
зичким или правним лицима по- 

чиниле судије или управни слу- 
жбенЈдци суда.

Зато је требало решити као у 
диспозитиву.

У погледу узрока претрпл.еног 
телесног оштећења и повреде по- 
узданији је исказ вештака лекара 
него вештака инжењера. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 786/62).

Тужилац је поднео тужбу у којој 
је тражио овдтету за телесно оште- 
ћење и П10вреде које је  irperpneo 
као радник на трафостаници од у- 
дара ‘Струје. Тужба је одбијена, на 
основу вештачења инжењера rrpe- 
ма коме тужилац није могао претр- 
пети удар струје, насупрот налазу 
лекара и Болнице да је опекоти- 
не на рукама задобио од удара 
струје, услед чгга је настала и па- 
рализа десне стране тела.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Нападнута пресуда донета је бит- 
ном повредом одредаба парничног 
поступка, потрешном оценом изве- 
дених доказа па у вези с тим, и на 
основу и погрешно утврђеног чи- 
Њ8НИЧНОГ стања.

У погледу битне чињенице који 
је стварни узрок парализе тужите- 
ља чињенично стање је остало не- 
расветл»ено. У овом погледу нису 
отклоњене противречности које по- 
стоје у исказима инж. С. 3. и ле- 
кара др. Ш. Б., као и лекарских 
извешта1а и налаза.

Чињеница је пре свега, што про- 
изилази из хронологије догађаја, 
да је тужитељ 9. јануара 1961. г. 
од стране сведока Ђ. М. наћен оне- 
свешћен у трафостаници у Б. П. и 
да је одведен на лекарски преглед 
за пружање прве помоћи. Већ су- 
тпадан тужитељ је био у Покр 
болници, a затим и даље лечен с 
тим да је као коначна дијагноза 
утврћена парализа десна стране те- 
ла. Исказ сведока др. Ш. Б. упу- 
hyje да је Јгзрок парализе последи- 
ца удара струје, он оцбацује ггрет- 
поставку да је парализа психрге-
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ног карактера. Č дуге стране, недо- 
стају макакве индиције из анамне- 
зе да би узрок парализе био у по- 
слздици неке раније болести тужи- 
тел.а.

При оваквом стању ствари неси- 
гуран је и непоуздан закључак I. 
ст. суда донет само на основу иска- 
за вештака инж. С. 3. да тужитељ 
није задобио удар електричне стру- 
је под околностима конкр. случаја, 
на послу за који тужител. тврди да 
ra је обавл>ао. Вештак С. 3. прет- 
поставља да је тужитељ евент. у 
нечем неправилно поступао и мо- 
жда дошао у додир са струјом.

У погледу узрока ггретрпљеног 
телесног оштећења и повреде по- 
узданији &и био исказ и мишл»ење 
лекара вештака и мшпљење бол- 
нице, јер ее ради о налазу и ми- 
шл>ењу у погледу чињеница обо- 
љења за коде су лекари стручња- 
ци, a не инжењари.

У новом поступку треба отклонити 
зве протуречности, као и неке друте.

Родител>и малодобног детета ко- 
је је нанело неком лицу штету, мо- 
гу бити ослобођени одговорности 
само у том случају ако је у пита- 
н>у дејство више силе или пак чи- 
њење трећег лица чију делатност 
родител>и нису могли спречити. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 600/1962).

Малдб. је поднео тужбу против 
родител>а друтог малдб. детета, 
због штете губитка скоро целог ви- 
да једног ока, насталог ударом тр- 
ске у око, a за време игре. I. ст. 
су.д тужбу је  одбио, тзгжилац је у- 
ложио жалбу. Жалба је основана 
и I. ст. пресуда укинуга, a из раз- 
лога:

I. ст. гфесуда заснива се на по- 
грешној правној оцени конкретног 
спора.

Родитељи малодоб«ог детета ко- 
је је неком лицу нанело штету, мо- 
гу бити ослобођени одговорности 
само у томе случају, ако је у  пита- 
њу дејство више силе или пак чи- 
шење трећег лица чију делатнзст 
родитељи нису могли спречипг.

Међутим, по мишљешу Врх. суда 
АПВ, у конкр. случају не постоји 
ниједан од помензта два случа ј̂а 
екскулпације тужених од одтовор- 
ности за накнаду штете коју је њи- 
хов малодобш! син нанео тужиоцу.

I. ст. суд, у  конкр. случају, утвр- 
ђује да се како тужилац тако и де- 
те туженика, још са једно.м групом 
дечака, критичном приликом игра-

ли рата и то са дутачким трск^Ма 
стим да гађање буде у тело и до 
врата.

Утврђено је и то да су деца и- 
грала рата све до мрака, па је у 
тој борби слн туженика потодио у 
око тзгжитеља, и нанео му озледе.

Под ггредњим околностима не мо- 
же се радити о  „удесу", како је  то 
I. ст. суд утврдио, јер је услед пот- 
пуно слсбодног деловања деце, a 
међу њима и тужитеља и сина ту- 
женика, дошло до тешке озледе ту- 
жиоца. I. ст. суд изричито утвр- 
ђује да постоји узрочна веза између 
радње млдб. сина туженика и на- 
стале штете.

Та чишеница да ли ое деца дого- 
варала шш пак не о томе да се 
играју рата нема никаквог значаја 
на правилно решење конкр. спора 
са правне тачке гледишта. Чиње- 
ница је да је млдб. син тужених у 
поменутој игри тужиоца погодио у 
око и то у време када је већ био 
мрак на улици тако да се овде очи- 
гледно ради о небрижл>ивости ту- 
жених као родител>а у старању о 
својој малодобној деци који је про- 
пуст имао за последицу штету у пи- 
тању.

По мишљењу Врх. суда АПВ, a 
с обзиром на околности конкр. слу- 
чаја, иачелно би постојала одговор- 
ност за накнаду штете тужених као 
родител>а млдб. али приликом утвр- 
ђивања те висине требало би има- 
ти у виду принцјип поделе штете 
обзиром да према околностима кон- 
кр. случаја подједнако и родител>е 
млдб. тужиоца терети пропуст да се 
брижљиво старају о свом малодоб- 
ном детету тј. тз^иоцу који је про- 
пуст такође имао за последицу ште- 
ту у питању.

Послодавац, који прими на рад 
лице без претходног лекарског пре- 
гледа, дужан је — ако се то лице 
разболи — да надокнади Заводу за 
социјално осигурање штету, која је 
настала услед давања из фондова 
социјалног осигурања, без обзира на 
природу обол>ења (Врх. привр. суд 
бр. Сл. 958/62).

Првостепени суд је осудио на 
плаћање накнаде штете тужену 
привредну организацију, која је  за- 
сновала радни однос са лицем без 
претходног лекарског прегледа, у- 
след чије је болести тужилац био у 
обавези да врши давања из фон- 
дова сх)цијалнот осигурања здрав- 
ственим установама.
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Решавајући о жалби тзткеног, ко- 
ји је  истакао да ј€ у питању такво 
обољење (Тбц) чије је лечење оба- 
везно и бесплатно те да је услед 
тога тужилац имао сам да сноси 
трошкове лечења, — Врховни цри- 
вредни суд је жалбу одбио и пвтвр- 
дио првостепену пресуду из раз- 
лога;

Здравствене установе, по позитив- 
ним законским прописима, напла- 
ћују своје услуте. Уколико је у пи- 
тању осигураник социјалног ооигу- 
рања, трошкове сносе фондови со- 
цијалног осигураша под датим усло- 
вима.

У конкретном случају је привред- 
на организација засновала радни 
однос са једним лицем без претход- 
не лекарске контроле ,ово лице се 
разболело кратко време по ступа- 
њу на посао, a пријава о ступању 
на посао поднета је тек након две 
године.

По одредбама члана 50. Закона о 
здравственом осигурању радника и 
службеника (Службени лист ФНРЈ 
бр. 51/54) лица која првипзт ступа- 
ју на посао или која ступају на по- 
сао после прекида дужег од 6 ме- 
сеци. . .  дзгжна су да се подвргну 
претходном лекарском претледу у 
установи јавне здравствене службв 
ради утврђивања здравственог ста- 
ша и опште радне способности.

Сходне одредбе садржи и Закон 
о радним односима (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 17/61) у члану 363 ст. 1 тач. 2 
где је предвиђена казнена санкција 
за привредну организацију ако рад- 
ник који првипут заснива радни од- 
нос . . .  упути на рад без пруетходног 
подвргавања дрегледу лекара јавне 
здравствене службе. Одредбе чла- 
на 86 тач. 3 и 4 Закона о здравстве- 
ном осигурању предвиђају, да при- 
вредне и друге организације, урта- 
нове као и послодавци дужни су да 
накнаде заводу за социјално осигу- 
рање штету: кад су омогућили ко- 
ришћеше права из здравственог о- 
сигурања лицима којима та права 
по овом Закону не припадају и кад 
је штета настала услед тога што 
пријава за осигураника није подне- 
та или је поднета по истеку пропи- 
саног рока. На исту одредбу наи- 
лазимо и у Уредби о финансирању 
социјалног осигурања (Сл. лист 
ФНРЈ бр. 12/55) — члан 78. став 2 
тач. 1: обавезник доприноса дужан 
је да среском заводу накнади ште- 
ту пркзузркзковану вршешем дава-

ша из социјалног осигуран.а лицу 
које на то давање није имало право.

Вођење претходног администра- 
тивног поступка ниЈе услов за по- 
дизање тужбе против државе ФНРЈ 
ради накнаде штете учињене од 
стране војнот лица (Врх. привр. 
суд бр. Сл. 813/62).

Услед кривичног дела војног ли- 
ца настала је штета за срески завод 
за социјално осигураше који је  због 
тога иницирао тужбу против Држа- 
ве ФНРЈ. Првостепени суд је удо- 
вољио тул ^ н ом  захтеву и Врхов- 
ни црргвредни суд је одбио жалбу 
тужене Федерације, a из разлога:

Одредбе члана 20. Уредбе о ма- 
теријалној одговорности војних ли- 
ца на служби у ЈНА <Служ!бени 
лист ФНРЈ број 21/51) предвиђају 
поступак о захтеву грађана ил 4 
правног лица да му федерација на- 
кнади штеггу коју му је војно лице 
или грађанско лице на служби у 
ЈНА учинило у  вршењу слзгжбе. 
Пре него што се гужба поднесе су- 
ду, упутиће се захтев за накнаду 
штете државном секретаријату за 
послове наруодне одбране a уколико 
исти не буде усвојен у  целини или 
по захтеву не буде донесено ника- 
кво решење у року од три месеца 
од дана када је  премл>ен, оштећени 
може право на накнаду иетете о- 
стварити пред |редовним судом.

У  конкретном случају тужилац 
је упутио такав захтев надлежном 
органу a тужбу је поднео по истеку 
тромесечног рока. Међутим, ова о- 
колвост није била од утицаја на 
тужиочево право за подношвње ту- 
жбе ради накнаде штете, нити је 
тужба била преурањена иако ту- 
жилац није сачекао о^луку Држав- 
ног секретаријата 3si послове на- 
родне одбране.

Све и да je тужилац као оштеће- 
ни поднео тужбу ради шжнаде 
штете не обративши се прегходно 
Државном секретару- он би т»лме 
ризиковао само да ће оносити пар- 
ничне трашкове, проузркжоване ти.м 
спором, ако би тужени признао тра- 
жбени захтев и платио утужени из- 
нос по подношењу тужбе. Како је 
међутим, тужбени захтев и штету 
није надокнадио све до окончања 
главне расправе, то је  првостепени 
суд иравилно нашао да је тужио- 
чево потраживање доспело a да ту- 
жба није тфеурањена.

Првостепени суд је у  погледу о- 
снованости тужбеног захтева и у 
меритиму правилно решио спор.
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Према општпм начелима радаог 
права и посебно по одредбама чла- 
на 294 Закона о радним односима 
(Службени лист ФНРЈ број 17/61) 
привредна организација одговара за 
штету коју радник учини поједин- 
цима или правшш лицима у вези 
са својим радом. Ова обавеза кон- 
кретизована је и одредбама Закона 
о инвалидском сх;игуран>у (Слу- 
жбени лист ФНРЈ бр. 49/58 — члан 
227) које се имају аналогно приме- 
њивати и у овом случају. Према 
тим одЕ>едбама, ако инвалидност или 
телесно оштећење осигураника про- 
узроковано кривичним делом за 
које је осигуранику признато по 
овом закону у вези са том инвалид- 
ношћу или телесним оштећешем — 
завод за социјално осигурање има 
право на накнаду штете од лица 
које је 'правоснажном судском пре- 
судом проглашено кривим за то 
кривично дело, a ако је дело учи- 
њено од стране радника или слу- 
жбеника у вези са вршењем дужно- 
сти у привредној или другој орга- 
низацији или установи са својством 
правног лица, за накнаду штете за- 
воду за социјално осигурање одго- 
вара организација или установа.

Ова обавеза није искључена ни 
одредбама члана 228 Закона о пен- 
зиском осигурашу (Службени лист 
ФНРЈ број 51/57). Према тим про- 
писима наиме, ако је смрт осигура- 
ника проузрокована кривичним де- 
лом, завод за ооцијално осигурање 
који је обавезан на плаћање поро- 
дичне пензије и осталих трајних 

давања, има право на накнаду ште- 
те од лица које је правоснажном 
судском таресудом проглашено кри- 
вим за односно кривично дело. Очи- 
гледно, овим прописом није пред- 
виђено да завод за социјално оси- 
гуравае може устати регресним за- 
хтевом и с к љ у ч и в о  гфотив ли- 
ца, које је  кривичном пресудом би- 
ло прк)глашено кривим. Доследно 
томе, завод за социјално осигурање 
није лишен могу^кости да поред 
тог лица или уместо тог лица тз^жи 
привредну организацију или уста- 
нову.

Допринос за социјално осигураље 
на примања лица запослених у 
стамвевим заједиицама и стамбе- 
ним задругама, плаћа се по суже- 
ној стопи почев од 1. VIII 1959, ве- 
зависно од тога, да ли се стамбева 
заједвица ковституисала и да ли је 
фувкциовисала пре тога времева 
(Врх. привр. суд бр. Сл. 448/62).

Вршећи ревизију пословања ту- 
жилачке стамбене заједнице, туже- 
ни завод за социјално осигурање 
утврдио је, да је стамбена заједни- 
ца обрачунала допринос за социјал- 
но осигурање на примања лица, ко- 
ја су код ње запослена за целу 
1959. по суженој стопи од 10%, те 
је од ше наплатио разлику допри- 
носа у пунам износу од ггочетка 
1959. до 31. јула исте године.

Тужилац је тужбом тражио по- 
враћај наплаћеног износа, наваде- 
ћи да је стамбена заједница у кон- 
кретном случају основала своје сер- 
висне службе и пословала путем 
њих већ од почетка 1959. године, 
па да је услед тога била овлашћена 
да допринвс за социјално осрггура- 
ше обрачуна- и плаћа по суженој 
стопи за целу годину.

Првоствпени суд је делимично 
удовољио тужбеном захтеву.

Врховни привредни суд је ува- 
жио жалбу туженог из разлога:

Одредбама Наредбе о паушалним 
износима доприноса из личног до- 
хотка лица запослених у стамбе- 
Ш1м заједницама и стамбеним за- 
другама (Службеш! лист ФНРЈ 
31/59) предвиђено је плаћање до- 
приноса за социјално осигурање по 
суженој стопи од 10* о, a no члану 
8 На1>едбе њени се прописи приме- 
н»УЈУ ОД 1- августа 1959. Доследно 
томе, у Наредби предвиђени пау- 
шални износи доприноса не моггу 
доћи до примене у временском пе- 
риоду, који је ' претходио том дату- 
му, па ни у случају ако је стамбе- 
на заједница већ раније пословала 
и запошљавала радну снагу, јер 
конституисање стамбене заједнице 
и њено раније функционисан>е није 
од утицаја на примену цити.раних 
прописа, који немају повратно деј- 
ство.

ИЗ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана да- 
на 30. јула 1962. године, донесена су следећа решења;
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1. Узет је  на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. Решењем бр. 130/1962. a на основу чл. 41. у вези чл. 93. т. 
4 ЗОА и члана 6. т. 1— 2 и 7 Статута АК у АПВ уписујуе се у 
именик адвоката АК у АПВ са седиштем адв. канцел. са даном 
30. април 1962. год.. Вукосављевић J. Милорад, услед пресељења 
сед. адв. канцел. са подручја друге Коморе, у Ср. Митровицу.

3. Решешем бр. 176/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 30. јун 1962. др. Нестор Драгољуб, адв. из Зре- 
њанина, услед одрицања од вршења адвокатуре, a за преузима- 
теља његове адв. канц. одређује се Подградски Јосиф, адвокат из 
Зрењанина.

4. Решењем бр. 200/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ са даном 30. јун 1962. услед пензионисања др. Мирониц- 
ки Иван, адв. из Бач. Паланке, a за преузиматеља се одређује 
адвокат Галечић Александар, из Бач. Паланке.

5. Решењем бр. 211/1926. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 28. јун 1962. услед пензионисања, др. Георгије- 
вић Вељко, адвокат из Руме, a за преузиматеља се одређује ад- 
вокат Георгијевић Јелена, из Руме.

6. Решењем бр. 212/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 30. јун 1962. услед заснивања радног односа, 
Врбашки Миленко, адвокат из Новог Сада a за преузиматеља се 
одређује Тодоровић Радивој, адвокат из Новог Сада.

7. Решењем бр. 213/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 2. јул 1962. год. услед пензионисања др. Поповић 
Михајло, адвокат из Новог Сада, a за преузиматеља се одређује 
др. Капларски Павле, адвокат из Новог Сада.

8. Решењем бр. 216/1962. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са даном 6. јул 1962. услед одрицања од вршења адвока- 
туре, Коробов Александар, из Кикинде, a за преузиматеља се од- 
ређује Будишин Угорица, адв. из Кикинде.

9. Решењем бр. 211/1962. a на основу извештаја Дисц. суда 
бр. Дисц. 21, 30, 33. 46/962., укида се решење бр. 164/962. у обу- 
стави адвокатуре Брашован Николе, адвоката из Вршца, даном 
12. ,1ула 1962. године.

10. На основу чл. 65— 67, 13. т. 7, 93. т. 3 ЗОА и чл. 6. т. 1— 2 
и 9 Статута АК у АПВ уписују се у именик адвокатских при- 
правника АК у АПВ, са даном 30. иул 1962. године и то:

а) Варади Тибор, на адв. припр. вежби код др. Варади Јоси- 
фа, из Зрењанина решењем бр. 222/1962.

б) . Павлов Димитрије-Мита, на адв. припр. вежби код Пав- 
лов Славка, адвоката из Новог Сада, решењем бр. 235/1962.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК" излази сваког -месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, З.мај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Вотић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне барнке 151-13-5-3347 /Штампа „Будућност“, погон кшига и брошура
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