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

Година XII Нови Сад, август 1963. Број 8

ПОТРЕБА НОВЕЛИРАЊА ЧЛ. 56 ОЗБ.

1. Начело раскииљмвости брачие ввзе није спроведено у  свим 
зеоугља!ма a у  онима у којшиа је  опроведено није справедено на 
исти 'начин. Националиа законодатаства се равликују у  великој 
мери. Овака земља одређује, доносеЈш законске прштисе, брако- 
разводне узроке, бракарајзводни indCTynaK и последице развода 
брака. Који с у  дубљи друштвени узраци у  појединим земља1ма 
који условљавају конкретне постојеће правне nporraice у овој 
TipaiBHoj материји је врло интересантно иитање, м ^утим , ово пре- 
лази оквире овог чланка. Раскидљивост брачне везе је  резултат 
«омплексних и дубоких прамена у  друштвеноекономским односи- 
ма које су  нужно утгадале на положај жене у  друш тву a које су 
имале свој одражај у  1ПородичиопраЂнипуг одностш1а. Међутим, све 
ове промене нису биле у  'овим земљама једнако дубоке и интен- 
зивне нити су имале у свим земљама, 'због разних узрока, ттотпуно 
исте ггоследице.

Сва на1Ционална за’КОНодавства осцилирају између две крај- 
(ности. Једна је краЈност. нераскидљивост брачне везе, a друга 
је крајвост, 1Потпуна слобода (бар за једног супрута) једностра- 
ног раоки|Да1ња брачне везе. ИзмеЈ̂ у ове две крајности са одређе- 
ним :последица1ма поједигне земље 'pa3T>ahviy овоте системе брач- 
ног права, a посебно, ивститут развода брака.

Проблем националних заканодав1ст(ва је да нађу танво ре- 
шење које одговара стРпену развитка, па тгрема томе и потре- 
бама друштвз. Свуда се по1авл>У1у проблечии 'Крд тгоимењивања 
коикретких 1прописа на спорне случајеве у  пракси. Проблеми су 
понекад само практичне 1природе и своде се на тумачење закона 
у  ужем смислу. Понекад су ти проблеми начелне природе и npe- 
ттазе оквире тумачеша закова у  ужем смислу, те задиру у спж 
самог система рказвода брака како је  он постављен у  закону. По- 
што судови морају решавати брачне anopose, онтг често доносе 
одлуке које су у  сутсротности са текстом закона (тзпмачећи га 
методом вез-аиот тумачења). У  таквој ситуацији ако судска прак-
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ca није уједначена и ако се не засшгва на одређеним и јасним 
прописима и ставовима од тога трпи правна сигурност. У  оним 
замљама у којима судока пракса није извор права таква пракса 
није у складу са 1при1нци1п{>м: закооиитости.

У  нашој зеа1љ.и као што је познато, раскидљивост брака 
је једно од основшгх начела б(ра1Чног права. Основни закон о 
браку 'Поставио је наше брачно право на нове основе. Начело 
равноправности брачних другова и раскидљивост брака за све 
грађане су неке од битних разлика према предратним брачним 
правима на разнипи правн1им 1Т01Пручј|И!ма бивоше Југославије. За- 
кон у целини је хсравилно регулисао 'материју на коју се односи. 
Ипа-к, и он има извесне недостатке, што је неивбежно код до- 
ношења закона. којим се из основа и по новим начелима регу- 
лишу важни друштвени односи. Правна теорија бавила се мно- 
гим 1Спорним питањшља која су се појавила у вез1И примене Ос- 
новног закона о браку, a судска пракса је прилатођавала тума- 
чењепи законске проштсе животним одаоситиа.

У  бракоразводшш споровима судска пракса наилази на из- 
веоне проблеме, a међу тим проблемима, чини ми се заслужују 
пажњу 'проблеми у вези примене члана 56 Основнот закона о 
браку.

У  вези 'Примене члана бб Основног закона о браку, чини 
ми се, 1ПОСТОЈИ |цотреба да се овај пропис новелира. Тумачећи га 
судови су му дали смисао који се тешко може извеети из самог 
законског текста, и да ипак нису потпуно јаоно решена и до 
ктзаја изведена сва витања што негативно утиче на вравну си- 
гурнбст.

На основу кратког прегледа институт развода брака у упо- 
редном праву и судске праксе код нас настојаћемо доћи до од- 
ређених и подкрепљених закључака. Третирхање ових питања 
која су предмет разматрања у овом чланку није нешто ново у 
нашој правној литератури, али обзиром на важност овог питања 
неће бити некорисно изношење проблема под одређеним аспек- 
том и уз суфеђену аргументацију.

II. Као што је изложено било под I., начело раскидљивости 
брачне везе није опроведено у свим земљама, налаље, у ошш 
земл»ама у којгаља је брак расквдл>и!в прописи о томе у многоме 
се разликују. У  најкраћим цртама упоредићемо институт раз- 
Бода брака у данашњем свету.

Оснсвна попела имстатутз развода брхака у упоредном праву 
заснива се на могућности развода у опште. По том критеријуму 
пбстоје државе у којитма је брак раскидл>ив и државе у којима 
је браж нераскидљив.

1) Брачна веза је нераскидљива по учењу канонског права. 
Она је нераскидљива у оним земљатма у којима се примењује 
материјално конанско брачно право, преузето у одговарајуће 
законске прописе о разводу брака. У  тим землама не дозвол>ава 
се развод брака него само растава од стола и постеље. У  ову 
групу земал.а спадају: Италија, Штинија, Чиле, Бразил, Колум-



бија, a до недавно Перу и Аустрија.*) Ова концепција не води 
ipanyiHa о прсшенљивости људских осећања и жртвује личну сло- 
боду и Јшчност супруга принципу неразрешивости брачне везе. 
Број зе1маља у којшља се законсндав:ств'0 још увек инспирише ка- 
нонскрш 'npaBoiM тшје велик. У  историјској перспективи он је у 
сталном опадању.

На ин{дијском подко'нтитненту брачна веза је била неразре- 
пшва. Брак је „санска1р“, тј. сакрамент, он је неразрешив —  шгЈе 
уговор. Ово брачно право је приоиењено у прошлости на све ин- 
дусе ino рођен>у или ino вери са извесним изузетцима.

Поред B e p c K O ir  брачног права, још за време британске жоло- 
јалне управе, донети су први прописи: о изузетним могућностима 
за развод брака. П|рви шрапис је The Native Converts Marriage 
Dissolution Act, 1866, који ce односи на Индусе iKO'jn oy прешли 
на хрипЉанску веру. 1947. године у држави Бомбај донет је 
,,The Bombay Hindu Divorce Act”, који дозвољава развод брака 
из посебшгх законом <предвиђеш1х брахоразводних узрожа. Спе- 
цијални „Закон о браку“ и „Индуски Закон о браку“ донети 
1954 односно 1955 године дозвољавају развод брака a у шкичш 
погледу су под утицајем енглеског права и англосаксонске 'прав- 
не технике. Ново индијско брачно 1Гфаво води рачуна о прин- 
Јдиггу равнаправности мужа <и жене и дозвол>ава разво|д брака.*)

2) У  'дрзчу групу спадају оне државе у којима је развод 
брака дозвољен. Међутим ове државе магу се поделити у  три 
даље подгрупе, којима је једина заједничка црта да је дозваљен 
развод брака.

а) У  неким земл.ама дозвољава се развод брака неограни:- 
чено или 'скоро неограЕшчено. По совјетском брачном праву по- 
стојала је установа слободног развода на захтев једног брачнот 
друта.®) Захтев за развод је једноставно регистрован код вадле- 
жног органа управе, a имао је за последицу раскидање брачне 
везе. Овај систем развода брака развио се од 1918 године, a 1926 
године је добио овоју коначну физионолшју, те је трајао са из- 
весним 1тр0|мена'ма до 1944 тодине. Овај систе1М развода брака

9 Gabriel iLe Bras: „Divorce et separation de corps dans le monde con- 
temporain” Paris I. 1952 {Recueil Sirey) стр. 97, 177 (Шпанија, Ита- 
лија)
М. Wolff, „Traite de droit compare" Paris, I. 1950 crp. 244 Колум- 

бија и Бразил. Што се тиче Перу-а у тој земљи од 1936 године 
постоји развод брака из разлога који постоји и у СС, a поред 
тога и на основу споразума ако су брачни другови пре тога 
одвојено живели у трајању од бар две године и то «а  основу 
судске одлуке о растави од стола и постеље 

Др. Алија Силајџић: „О неподношл>ивости заједничког живота
брачних другова као узрока за развод брака“, Годишњак, Са- 
рајево 1957/V стр. 155

2) N. Н. Jhabvala: „Law of Marriage and divorce in India” Bombay 
crp. 25
M. Wolf; ЦИТ. дело III, crp. 544
M. Wolf: „Брачно и наследно право Индије“ Београд, Институт за 

упоредно право, 1959, С. Е. бр. 17
8) Г. М. Свердлов: „Советское Семеиное право“ Москва, 1958 стр. 132 

G. Le Bras: цит. дело стр. 327 и след.



имао је у почетку с1слс’Зод:1Л,ач»л 1шрактер и омогућио је р̂ азвод 
i-iiC'iHx L'paKOBa који су били закључени под притиском родите- 
л>а, из чисте економске рачучице, a омогућио је и развод тзв. 
мртвих брако1ва, надаље, бракова који су носили на себи печат 
нератаноправног положаја жена према мушкарциЈУБа/) Указом од 
8 јула 1944 укинута је установа слободног развода брака a по- 
cryfnaK је ставл>ен у надлежност судова. Пропиои о разводу бра- 
ка лочев од 1944 године третираће се се под в).

По „Закону о браку“ Народне Републике Кине дозвољава 
се развод брака и иа једнострани захтев једног брачнот друга.®) 
У извештају од 14 маја 1950 подпредседника Националне феде- 
рације демократских жена Тенг Јинг Чао-а наглашено је да није 
реципиран совјетски систем развода брака из 1944 године из ра- 
злога што се Кина истина налази лред задатком да изгради 
нови систем брака и брачног тграва, али пре свега треба уни  ̂
игрити ранији систем: с )̂еудалног брака и брачних односа. Нов 
закон шљао је за циљ, поред осталих циљева, ослобођеше жена 
од мужевљеве власти.®) Према тсше и овај закон 'има ослободи- 
лачии карактер. Указ о разводу брака од 8 јула 1944 године у 
Совјетском Савезу донет је у приликама када су стара схватања 
0 браку већ била искорењена. У  Кини 1 смаја 1950 године тек 
се приступило томе задатку.

По схвата!њу канонскот гврава које је изложено под 1) не 
води се рачуна о несталности л>удске природе, о слободи лич- 
ности и о личним интересима сулрута. По схватању које је из- 
ложено под 2)а) води се рачуна у највећој могућој мери о прин- 
цилима личне слободе. Ипак и совјетски Кодекс из 1926 године 
и кинески Закон о браку од 1 маја 1950 године имали су првен-- 
ствено циљ, како је то већ изложено, ликвлдиранЈе 'старог си- 
стема брачног лрава, као и застарелих схватања о браку и поло- 
жају жене у браку. Због тога, чим су прилике сазреле револу- 
ционарно брачно право у СССР замењено је hobmm пролисима о 
разводу брака.

б) У  друту подгрупу сладају земље у којима се лримењуЈе 
шеријатско лраво. По шеријатском праву лраво „отказа‘* брака 
признаје се мужу. To је средство да се жена одржи у јачој по- 
корности и да се одржи строта патријархалност исламоке поро- 
дице. Мада је исламска традиција лоставила доста тешке услове 
под којима се може применити „отказ“ брака, у пракси се лри- 
мењује отказ ло обичају тј. по старом обичајном праву уз не- 
знатна огранргче!ња. Такав отказ је са лравнот тледишта пуни- 
важан, али је са моралног тледишта за осуду. Жена нвма лраво 
отказа брака, само у слзгчају ако га за себе утовори приликом 
закључења брака или касније у току бракаЛ) У  исламском брач-

■•) Г. М. Свердлов: цит. дело стр. 328
5) Г. М. Свердлов: ,,Le Loi sur le mariage” de la Republique Populaire 

de Chine. Peking, 1950 чл. 17 (стр. 11) 
в) Г. М. Свердлов: цит. дело под (5) стр, 37
7) Др. Мехмед Беговић: „Шеријатко брачно право“ Београд 1936 стр. 

107 и след.



ном праву 'води се рачуна само о личној слсЈбоди мужа, a не и 
о личној слободи жене. Муж као тлава пО’ро|дице има изузетан 
положај, што долази до изражаја и у 1институту развсвда брака.

в) Највећи ;број модерних брачних npiaBa усваја 'греће реше- 
ње. Ово средње решеаве стоји -између изложене две крајности 
тј. између нераскидљивости брачне вше и између (пот1пуне сло- 
боде развода брака. Ово је било нужно, јер (̂ HOCTr у браку се 
не могу 'Сзматрати за искључиву личну ствар самих брачних дру- 
гова, a нарочито в:е у случају ако имају деце. Брак и породииа 
су 1институти од великог друштвеног значаја, па се не може то- 
лерисати несздговорно и егоистично поступање појединах^а којима 
се нарушавају основни принципи на којима се темелЈе ови ин- 
ститути. Као што је схватање да је брак нераскидл>ива веза, јер 
је света тајна, неживотно и несавремено, a консеквентно спро- 
ведено и штетно са друштвеног аспекта, мсто тако је штетно за 
друштво и iiTOTiiiyHa слобода развода брака нарочито ако су у 
питању браковм у 1КОЈима има деце. И једна и друта крајност 
биле су одражаји одређених друштвених односа. Иераскидљи- 
вост брачне везе по кановском праву и мужевљево право једно- 
страног отказа 'брака у шеријатскам праву су инструменти ;па- 
тријархалне породице 1базиране на приватнам власншитву, на 
средствима за прошводњу, на којима муж има т1раво својине, 
или бар са којима управља, ,као глава породице. Појавом т1роле- 
таријата и таралелно са све јачим учешћем жена у производњи, 
a нарочито у модерној индустријској производњи, у радничкој 
класи и у извесшга прелазним слојевима нестаје основне еко- 
номске основе патријархалне пародшде и тргме је нужно настала 
потреба за прилагофа1вање брачног права, ina и 1института развода 
брака, стварким односима у друштву и 1Породици и то у склопу 
сзих промена ко.1е су настале у току историје. Наведено средње 
решење има две варијанте.

Прва вармјанта А) дозвољава развод брака за Т101вр>еду ду- 
жности које имају брачни другови један према другоме. Развод 
брака је у ствари санкција за онот брачног друга који ве огре- 
шио 0 своје дужности. Развод брака је уједно и задовол>штина 
за другот брачног друта за претрпљену моралну штету. Ово је 
принцип кривице или саикције (Verschuldungsprinzip, divorce —  
sanction).

Друта 'варијанта Б) дозвол>ава развод брака када је брачни 
живот постао неподношљив услед поремећаја брачних односа. 
Поремећај брачних односа ко]'и има за последицу неподношљи- 
вост заједничког живота може бити лоследица и скривљених 
поступака Једнот или оба брачна друга и несхривљених околно- 
сти. Ово је лринцип поремећаја брачних одно!са (развод — лек 
Zerruttungsprincip, divorce-remede).

A) Принцип кривице или санкције. Бракораззодни згзроци 
су законом тачно одређени. Развод брака може чражити само 
брачни друг који није крив. Институт развода брака заснива се 
на схваташу брака као уговО'ра. Брачним уговором примљене оба- 
везе, осим извесних брачнолмовинских обавеза, не могу се при-



нудно реализовати. Једина санкција за повреду брачних дужно- 
сти и нергзвршавање обавеза из брачног утовора је развод брака. 
Улога 'Суда као органа друштва своди се на провера^вање чин>е- 
ница које треба да послуже као узрок за развод брака. Ако су 
те чињенице доказане и одговарају дефини!цији бракораз1водног 
узркжа суд ће изрећи развод брааса. Ови тзв. аттсолутни брако- 
разводни узроци нису исти у свмм земљама. У  том логледу 'влада 
велика шароликост. У  неким землБама пак постоје извесни по- 
себни бракоразводки узроци за мужа a посебни за жену. To је 
последица неразноправности мушкарца и жене у тим зеоиљама.

Класлпши систем кривице постоји у француском трађанском 
Законику. Бракоразводни узроци су: прељуба, осуда збот 1кри- 
вичиих дела, злоста1ВЛ>ање и тешка увреда. Међутим, појам те- 
шких увреда у пракси се проширује, a од 1941 године суд је ду- 
жан ценити да ли чињенице !наведене у тужби 'за развод брака 
које се оквалификују као тешка увреда чине брачну везу не- 
подноашвивом.®) Ово француски систем знатно ириближава дру- 
гој варијанти! (под Б).

По енглескам npaBy бракоразводии узроци су; пр>ељуба, не- 
оправдано «апуштан>е брачног друга, окрутност, a душевна бо- 
лест (alienation mentale) је изузетак од правотла да је разво‘Д бра- 
ка санкција за повреду брачних дужности и обавеза.®)

Систем одређених апсолутго1х бракоразводних узрока посто- 
ји још у низу земзаља које у мањој или већој мери стоје под 
утицајем француског или ентлеског брачног права.

У  националним законодавствима предвиђен је joui читав низ 
околности које су апсолутни бракоразводни узроци као на при- 
мер; 'заразна или одвратна 1болест‘“) алкохолизам“) али само из 
посебних озбиљних разлога, лепра'^) одвојен живот кроз одре- 
ђено време и :под 'посебним условима’®), полна немоћ* *̂ ) итд. Ме- 
ђутим, кије оусогуће законским прописима исцрпно обухватити 
све iMoryhe бракоразводне узроке.

Овскм систе1му којм се заснива на принципу кривице (развод 
брака — санкција) у његовом чисто1М облику оправдано се при- 
*говара да у великај мери ограничава мотућност развода иако је 
развод објективио оатравдан.*®) Није могуће развести брак због 
објективних чрш>ени!ца које постоје без кривице брачног дрзп̂ а 
a чине брачни живот неоодно1ШЕ>.ивим (на пример: неи-гзлечива 
умна болест). Овај недостатак се отклања на већ изложени на- 
чин, одређеним екстензивним тумачењем појединих бракораз- 
водних узрока или пак иосебним бракоразводним узроцкма који

8) G. Le Bras: цит. дело стр. 114 
*) G. Le Bras: цит. дело стр. 28

1®) Dr. Siegfried Boschan: Eurapaisches Famillienrecht, 1954, стр. I ll  
Dt. Siegfried Boschan: Kontrollratsgesetz Nr. 16 од 20 II 1946 (Ehe- 

gesetz) CB. 46
П) G. Le Bras: цит. дело стр. 279 (Шведска)
*2) Dr. S. Boschan: цит. дело стр. 95 (Грчка)
>3) Dr. S. Boschan: цит. дело стр. 41 (Данска) 210 (Норвешка). После 

судске раставе од стола и постеље
Dr. S. Boschan: цит. дело стр. 96 (Грчка)



не представљаЈу кривицу, па 'гсрема томе нису ни санкциЈа за 
повреду брачних дужности. И за једну и за дрЈ^у корекцију чи- 
стог система |развода брака као санкције има примера у фран- 
цусколуг и екглеском шраву. Међутим ове корекције нису довољ- 
не, a често је судска пракса принуђена, водећи рачуна о потре- 
бама жргаота, да доноси одлухе које се косе са основним прин- 
ципима самог система како су они у законским ггрописима по- 
стављени.

Због 'немогућвости да ‘се законом унаиред одреде <?ки мо- 
гући бракоразводни узроци који се могу у животу појављиватк, 
у наадионалним законодавствима почело се све више уоашггавати 
у дефишЕцијама узрока за развод брака, или је судска пракса 
проширивала nojaiM одређених 1бракоразводних узрока повезују- 
ћ и  питање подноошбршости брачног живота, односно могућност 
одржавања брачне везе са одређенсш чињеницом као бракораз- 
водним узроксш. С друте стране појављују се у :^конима о бра- 
ку неких земаља апсолутни бракоразводни узрк>ци који су об- 
јективне природе и настају и постоје без 1кривице брачних дру- 
гоава или једног од њих.^®)

Б) Други систем је заснован на принципу поремећаја брач- 
них односа ако он чини заједнички живот неподношл>ивим. По 
овом оистему развод брака треба дозволити без обзира на кри- 
вицу, евентуално и кривом супругу ако су брачни односи поре- 
мећени у тој мери да је заједнички живот лоегао неооднохшБкв. 
Критеријум није свугде у свим земљама ’исти. По правилу су- 
пругу који је И'Скл.уч!иво или претежно крив за поремећај брач- 
них односа не признаје се право ва развод брака. Овај cMcreiM 
омотућује у извесној мери да се Јжзводе тзв. мртви бракови који 
само иривидно постоје a стварно су већ давно престали. Брачна 
веза постоји али не постоји суштина брака —  заједшша живота 
мушкарца и жене. Овај систем посматра брак као друштвену 
установу, те према томе третира и развод брака са одређеног 
друштвеног аспекта. Овај систем је еластичан. Судвви имају зна- 
чајнију улогу и тежи задатак јер треба да цене и да одлучују 
о питању поремећаја брачних односа и подношљивости зајед- 
ничког живота те се њихов задатак не исцрпљује само у утврђи- 
вању чињеница и доношењу иресуде. У  извесном смислу може 
се рећи да је законодавац пребацио на суд један део своје од- 
гаворности.

Там систвму чине се разни npuroBopM као што су: постоји 
могућност да се дозволи: развод брака и онда када за то нема 
стварне потребе јер су појмови „поремећај брачних односа“, и 
„неподношљивост заједничког живота“ јако еластични, (али, 
исти појмови могу се и рестринктивно тумачити) «адал>е, про- 
тиви се моралним и правким принципима а«о може и криви 
брачни друт посптћи развод брака.‘ )̂

15) Др. А. Силајџић: „Питање развода брака“ Анали Правног факул- 
тета у Београду 1957/октобар—децембар, стр. 422 

11) Др. А. Финжгар: цит. чланак стр. 422



Историјски, овај систем развода брака је најсавр>емениЈи. 
Пвстоји у читавом низу земаља било као чист систем било каи 
мешовити систем тј. као комбинација принципа поремећаја брач- 
них одно'са и принципа кривице.

Мађарски Закон о браку̂ ®) из 1894. године. у чл. 80 1про1писао 
je да се брак може развести «а  предлот једног брачног друта 
у влучају постојан>е извесних, у истом члану под а-д наведених 
чин.егоица, само онда „ако се судија, уз брижљиво оцењивање 
индивидуалности и животшгх прилика брачних дрзчова, уверио 
о томе, да је брачни однос услед једног од наведених узрока то- 
лико разривен, да је дал>и заједнички живот постао нвподно- 
шл>ив за супрута који тражи разрешен>е“. У  члану 76— 79 истот 
закона предвиђени су аосолутни узроци за развод брака. Сви уз- 
роци за развод бргв а̂ дакле и чл. 80 вјит. закона, дају право на 
развод 'caiMO некривом супруту.‘®) Дакле начелно овај бракораз- 
водни узрок је још увек санкција за повреде брачних дужности.

Швајцарски гра^нски законик од 10. децембра 1907. године 
у чл. 142 даје широку општу формулацију, пршнавајући 
сваком брачнскм друту пр>аво да захтева развод брака у слЈгчају 
ако 'Су брачни односи толико поремећени да се не може захте- 
вати односно очекивати продужење брачне заједнице. Ипак, ако 
је иоремећај брачних односа настао претежно кривицом једног 
брачног друта, само други супруг има право на развод брака.

Непмачки грађански законик из 1900. године у члану 1563. 
предвидео је као узрок 'за развод брака тешке павреде брачних 
дужности и нечастан или неморалан живот једног брачнсхг друта 
под условом да су брачни односи услед тога поремећени и чине 
даљи заједнички живот некривом брачном другу неподношљи- 
вим.̂ “) Овај 1пропис вжпе не важи. О поремећености брачних оц- 
носа .као узрока 'за развод брака говори члан 43 Закона о 5раку-‘) 
Право да захтева развод брака не припада оном сулруту који 
је и canvt крив за поремећај брачних односа, ако обзиром на све 
околности случаја, његов захтев морално није оправдан при пра- 
вилној оцени суштине брака. По члану 48 цит. закона. после од- 
војеног живота у трајању од бар три године право да 'захтева 
развод брака прштада и оном брачном друту који је делимично 
или чак искључиво крив за поремећај брачних односа. Приго- 
вор другаг брачног дру1га nefce се уважити ако ■при правилноЈ 
оцени сзпштине брака и држашва брачних другова одржаЕње брака 
морално није оправдано. Међ.утим, тужба isa развод брака неће 
се уважити ако то захтевају 1правилно схваћени интереси мало- 
добне брачне деце.^̂ ) Међутим и овај тгропис Je укинут 1962. го- 
дине и понов је отежан развод брака под утицајем концепција 
католичког црквеног Јфава.

18) Др. А. Финжгар: Зак. чл. ХХХ/1894
18) Др. Глиша Богдаифи—Др. Никола Ниг.олић: ..Опште приватно пра- 

Бо Војводине“, I, Панчево 1925, стр. 234
8») Theodor Kipp и Martin Wolff: „Lehnbuch des Burgerlichen Rechts” 

Marburg, 1923 crp. 115
21 Palandt: Biirgerliches Gesetzbuch” 1960 crp. 1944
22) Palandt: цит. дело, стр. 1953



y  брачним правима многих капиталистичких земаља поре- 
Meiiaj брачних односа је под извесним условима узрок за 'раз- 
вод брака, као на пример, у Турској (рецштарани гра^нски за- 
кошгк), у Норвешкој, Шведској, Данској, Грчкој, Аустрији итд.

У  1СВ.ИМ тиш земљама поремећај брачних односа постоји уз 
друге агасолутне (посебне) бракоразводне узроке. Опажа се из- 
■ весна еволуција од апсолутних (ггосебних) бракоразводних уз- 
рока све слободнијем уовајању релативног (отптег) узрока за 
развод брака.

У  многим социјалистичким земљама поремећај брачних од- 
носа је једини узрок за развод брака. Чл. 26 Указа Презида.ју1ма 
Врховног Совјета СССР од 8. јула 1944. године ггрошгсује да he 
се развед брака дозволити кад је то потребно.-®) По ма^рском 
закону о браку, породици и туторству- '̂) развод бр>ака може се 
изрећи ако постоје озбиљни и основани узроци и то на захтев 
било код брачног друта, с тим да се при одлучивању о разводу 
брака имају цевити и интереси малолетне деце. У  Бутарској је 
дозвољен развод брака, поред апсолутних бракоразводних уз- 
рока и због поремећаја брачних односа.^ )̂ Поремећај брач- 
них односа је бракоразводни узрок и по брачно1м праву 
Чехословачке, Пољске, Румуније и ДРН.-®) у Пол>ској и Че- 
хословачкој искључизо криви супруг не може захтевати 
развод брака, међутим, суд (у Чехословачкој од 1955. го- 
дине) може у случају одвојеног живљења у дужем трајању изу- 
зетно изрећи развод брака и на захтев кривог супруга.* )̂

У  iroj>e изнетим примерима у СССР, Пољској, Чехословач- 
кој и Мађарској поремећај брачких односа је једшта бракораз- 
водни узрок. У  брачном праву ових зеамаља суд илга врло широка 
овлашћења. Он цени чишенице на основу којих 'се захтева раз- 
вод брака и на оснаву утврђених чишвеница изводи закл>уч:ак да 
ли су брачни односи у тој очери поремећени да је у конкретнсхи 
случају оправдано развести брак. Интереси малолетне деце има- 
ју се ценити по службеној дужности и развод брака неће се 
дозволити ако би то било у супротности са тиховим интвресима.

3) ‘На осншу изложеног врло кратког и шематског приказа 
система имститута развода брака у разним земл>а1ма, имајући 
при томе нарочмто у виду поремећај брачних односа као узрок 
за развод брака, можемо доћи до извесних ошптих закључака:
1) 'постепено али стално се смањује број земаља у којмма је брак 
нераскидљив, 2) оне зе1мље у којима је брак био раскидљив и 
на једнх>страни захтев једног од брачних другова постепено огра- 
ничавају слободу развода и ставл>ају поступак за развод брака у

23) Г. М. Свердлов: цит. дело, стр. 131
24) г. М. Свердлов: Закон бр. IV из 1952
25) Dr. S. Boschan: цит. дело стр. 29

Г. М. Свердлов: цит. дело стр. 277 
G. Le Bras: цит. дело стр. 78

2») Г. М. Свердлов: цит. дело 276 и след. (За Румунију види стр. 277) 
G. Le Bras: 241, 310 (Пољека, Чехословачка)

27) G. Le Bras: види као под (26)



надлежност редовних судова. При одлучивању о разводу цене 
се поремећај брачних односа и све околиости од којих зависи 
магућност одржавања брака и даљи заједнички живот супруга. 
Од нарочитог значаја ie шггерес зиалолетне деце. По неким си- 
стемима шричито се указује на значај трајаша одвојеног жцво- 
та, 3) све је већи број зе!мал>а у којима се прелази са посебних- 
-апсолутних узрока за развод брака на ксиуСбинацију посебних и 
апштег бракоразводнот узрока због пореоиећаја брачних односа,
4) општи узрок за развод брака поремећај брачних односа који 
и'ма за последицу неиодношљивост заједничког живота је врлс 
рластична формула која има и 'своје предности, како је већ из- 
лажено али и своје слабе стране.

др Задор Андрија

(Наставиће се)

О ПОДЕЉЕНОЈ ОДГОВОРНОСТИ КОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ

После спорова по сталмбеним питањима код среских судова 
и бракоразводних спорова код окружних судова, најв1ише спо- 
рова има из области накнаде штете, које спорове према висини 
штете расправљају и срески и окружни судови. Стога су питања 
штете 1И њеног настанка из разних узрока, у различитим обли- 
цима и оитање одгаво1рности за накнаду штете значајна питања 
како 'за физичка и тгравна лица, када се постави питање одго- 
ворности и давања и примања накнаде за причињену штету, 
тако и за судове који треба да решавају ове апорове.

Питање подељене одговрности код накнаде штете је само 
један део овог комплексног 'питанЈа штеге и шене накнаде. Због 
тога се о подељеној одговроности код накнаде штете и о спор- 
ним питањшла која се односе на падељену одговорност не може 
говорити одвојено од питања штете и њене накнаде уопште.

Код питања накнаде штете се често пута поставља питање 
ко одговара за накнаду штете, да ли изда подељене одговорности 
или не, да ли стоје субјективни узроци за настанак штете (не- 
испуњење утоворних обавеза, иеиопуњење законских обавеза, де- 
ликти и др.) или су у roiTaiBy објективни узроци (случај, виша 
сила, опасне ствар1и), да ли су деловали више узрока за насталу 
штету и који узроци итд.

Када се утврди да постоји подел.ена одговорност за накнаду 
штете, !Појавл>ују се нека спорна питања од чијег правилног ре- 
швња зависи правилна одлука суда о накнади штете. Тако, спор- 
но је када све ■може бити речи о подољеној одгов&рности: на 
пример:
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1) Да Л.И ‘може 'biiTH подељена одговорност из-међу личне од- 
говорнссти, одговорнссти по крив’ици и одговорности за опасне 
ствари, одговорности без кривице.

2) Да ли 'Има подељене одговрности између личне одговорно- 
сти, <ОД|ГОворности за опасне ствари, адговорности трећих лица и 
деловања случаја и више силе.

3) Да ли оможе бити подељеие одговрности изме^у двају вла- 
сника опасних ствари, 'итд.

Ова и друга нејасна питања у вези са накнадом штете није 
лако решити, јер нема прецизних јасних позитивних законских 
прописа из области имовинскот права и накнаде штете.

Пре него што пређемо на анал^изу наведених опорних пита- 
ња код подељене одговорности за накнаду штете, 'мислим да неће 
бити сувишно да се осврнемо и на оне ствари које нису спорне 
код накнаде штете, a које треба ипљати у виду приликсж! реша- 
вањ-а спорних питања.

Да би могло бити речи о накнади штете мора најпре да по- 
стоји штета у неком облику, a затим да постоји обавеза веког 
лица да ту штету накнади. Услови одговорности за проузроко- 
вану штету су постојање штете, да је штета проузрокована не- 
ком радњом или провуштањем и да се та радња или пропушта- 
ше могу уписати некоме у кривиру када се ради о одговорности 
по кривици или да постоји одговорност без кривице када је у 
питању одговорност за опасне ствари. Одговорност аиоже бити и 
за другога и 'за животињу. Принцип одговорности за опасне ства- 
ри је принцип објективне одговорности. Овај иринцип није про- 
ггисан 'законам али га је усвојила судска пракса. Однос одговор- 
ности за опасне ствари када се не утврђује кривица, већ само, 
да ли је. опасча ствар материјал-но проузроковала штету, је та- 
кав што је одговорност по кривици оитшта a одговорност за oina- 
сне ствари посебна.

Кривица у кривичном смислу, која има за последицу кри- 
вичну одговорност и казну се разликује кривице у грађан- 
сксж 'смислу, грађанског деликта, која кривица има за последицу 
одговорност и дужност накнаде штете. Код кривичие одтовор- 
ности се ради о заштити јавног поредка, a код грађанске одго- 
ворности је у литању заштита тшовинских интереса. Стота се 
може десити да неко не одговара кривично за повреду прописа 
који штите јавни поредак a да буде одговоран за накнаду ште- 
те. Грађакска кривица је повреда неке грађанске законске или 
уговорне обавезе. Грађанска кривица се састоји у томе што се 
Јцтетик није понашао онако како је био дужан да се пошша, 
како је требало или како се основано очекивало да се понаша. 
Грађанска кривица постоји када неко уради нешто што није тре- 
бало (culpa in comintendo) или не уради нешто што је требало 
(culpa in omintendo). Нема разлике у кривици згчињене радњом 
или пропуштањем. Тежина кривице није увек иста. Степен кри- 
вице може бити различит. Штета може бити пртузрокована на- 
мерно или PI3 непажње. Штета проузрокована намерно (утчи-
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шљајно, Злонамерно) постоји онда када је штетник предвидео 
недсхзвољену последицу свог поступка и када је хтео да она на- 
стутга —  директни упмошивај —  dolus, или је пустио да она на- 
ступи —  dolus eventualis.

Штета проузрокована из непажње може бити из крајње, гру- 
бе непажње —  cupla lata, када је учинилац предзлзео нешто што 
не би предузео, или је пропустио нешто, што не би пропустио 
иоле пажљ1ив човек. Обична, неашр — culpa levis постоји онда 
када није у питању груба непажња. Свестан нехат постоји онда 
када је учинилац предвидео да његов поступак може проузро- 
ковати наступелу последицу, a несвеетан нехат када није пред- 
видео последице свог поступка.

Напред наведено треба имати у виду приликом одређивања 
виоине штете, када тежина кривиде утиче на висину штете, као 
ча 'пример, одређивање висине накнаде за .претрпљену неимо- 
винску штету, Затшух, када је штета проузракована иамерно или 
из грубог нехата може се тражити и изгзгбљена добит, a када 
је штета 1причињена да обичног нехата, ;може се тражити само 
стварно претрпљена штета.

Између радње учиниоца и штете треба да постоји узрочна 
веза тј. треба утврдити да је штета последица учиниочеве рад- 
ње одн. пропуштања.

Има случајева када лице које је проузраковало штету mije 
дужно да исту накнади. To су следећи случајеви:

1) Када је штета проузрокова1на вршењем некот права, изу- 
зев случаја злоупотребе права.

2) Када је штета проузрокована са пристанком оштећеника 
ако то Законом није забрањено.

3) Када је штета причињена у нужној одбрани.
4) Када је штета учињена вршењем службене дужности.
Ла би било речи о кривици неког лица потребна је да је то 

лице опособно за расуђивање, да може схватити домашај својих 
1ПОСтупака.

Одговорност за накнаду штете може бити потпуна, за сву 
штету и делитлична, одговорност за један део штете или тако- 
звана подељена одговорност за насталу штету. Најчешћи слу- 
чај подел>ене одговорности за насталу штету је између оштеће- 
ног и штетника, јер се дешава и ти случајеви нису ретки, да 
је и оштећени крив за штету која iMy* је причињена и да је поред 
штетника и сам оштећени допринео својом кривицом, да му на- 
стане штета или да штета буде већа него што би иначе била 
да нема кривице о̂ штећног. У  том случају оштећени је дужан 
да сам сноси штету коју је себи проузрнжовао односно део од 
укупне штете која му је причињена. Тада сштећени може да 
тражи од штетника да му накнади само онај део штете који 
тиче од штетникове кржшде. Износ накнаде штете има се сма- 
њити од целокупне штете за онај део који потиче од оштећеника 
и умерити према доприносу штетника да штета настане односно

12



да буде већа. Ако није могуће да се утврди, који део штете по- 
тиче од оштећеникове кривице, a који од шггеттиикове кривице 
узима се, ио становиштву које је заузела судска пракса, да једну 
половину штете треба да сноои ооптећени, a другу половину ште- 
те треба да накнади штетник. Ако је пггету проузроксхвало више 
лмца она ће сразмерно сваме доприносу за насталу штету одго- 
(варати за н>ену накнаду. Правно праиило из бив. иара1графа 805 
Српског грађанског законика гласи: „Ако би што нривице и онсига 
било који је оштећен онда ће сразмерно накнада и на њега па- 
сти.“

Може се десити да вршпе лица заједно проузрокују штету 
некоме. У  todvt случају они одговарају солидарно за једну накна- 
ду. Оштећеник може да захтева од сваког од њих шнос цело- 
купне накнаде. Када један од њих исплати накнаду, остали ви- 
ше нису обавезни да накнаде штету. Више проузроковача штете 
одговарају солидарно када је штета проузрокована њиховом за- 
једничком радњсхм. Та радња може бити кривично дело. У  том 
случају је без значаја канва је 5ила улога појединих учесника. 
Подстрекач и 1псша1гач одговарају солидарно са извршиоце. Со- 
лидарно одговарају и вапше лица која су извршила један гра- 
ђански деликт. И када више лица нису делавала истовремено, 
али су сии заједно причинили некоме штету и не може се утвр- 
дити који је део штете сва1ки од њих проузроковао својом кри- 
ВИЦ01М, они тако^е одговарају солидарно. Када солидарни дужник 
исплати оштећеноме више него што изноеи његов део дуга, може 
да тражи од сваког од осталих солидарних дужника да му на- 
кнади оно што је платио за њега. Део свакот појадиног дужника. 
одређује се ирема тежини његове кривице. У  случају немотућ- 
ности да се утврде делови дужника, на сваког пада једнак део. 
Правно правило бившег Српског грађаискот законика из пара- 
графа 804 гласи; „Ако није кривица једнога него више њих, онда 
су дужни !сви за једнот штету накнадити, a они међу собом нека 
се равњају и по мери кривице исправљају колико на кога да 
спадне.“

Ме^утим, када су више ших —  лица делали одвојено и када 
њихове радње нису повезане, већ је сваки делао посвбно, за себе 
па су сви. заједно причинили једну пггету, мислјсм  да нема соли- 
дарне одговорности већ сваки одговара само за себе и постоји 
подељена одговорност. У  колико није Moryte да се у овом слу- 
чају утврди колики део iirrere је који од њих причикио оштеће- 
номе, они одгова^рају према тежини кривице. Ако ни то није мо- 
гзлће утврдити они одговарају на једнаке делове.

Солидарна одговорност за накнаду штете постоји на при- 
мер код кривичних дела, када су више њих у споразуму извр- 
шили кривично дело. Али у саобр^ајшш удесима, код судара, 
када није утврђено да је до судара дошло иокључиво кр^шицом 
једног возача односно возача једних кола мислим да постоји по- 
себна подељена одговорност.

Код подељене одговорности за накнаду штете мора бити два 
мли више лица која су крива за настали догађај и ггроузроко-
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вала штету односно вшпе ших који су одговорни за насталу ште- 
ту и дужни да је накнаде.

Код подељене одговорности за накнаду штете се на прво ме- 
сто поставља питааЕве одговорности опггећенот за штету која му 
је причињена. Поставл>а се питање да ли је оштећени крив за 
штету коју је претрпео. Ако је оштећени сам причинио себи 
штету не може тражити да avry је други накнади. Ако оштећени 
није уоиште крив и одговоран за насталу штету или није искљу- 
чиво крив и одговоран за насталу штету, исти може да тражи 
да му се накнади причињена штета, коју није дужан сам да 
сноси.

Да би се боље 'сагледала и правилно решила напред поме- 
нута спорна питања код подељене одговорности за накнаду ште- 
те, наводе се ниже неки општи примери, каквих, или врло .слич- 
шпс има велики број у судској пракси, a код којих примера у 
решавању истих нема изричитих позитивних законских проттаса 
и судска irpaK'ca нема јединствено и ситурно становиште по оћшл 
питањима за правилно р>ешење спорова. Ти примери су следећи:

1) Вазач тролејбуса је нагло зауставио возило, да би избе- 
гао гажење једног младића, који је изненада претрчао преко 
улице. Због каглот зауставл>ан>а трк)лејбуса, један путник, коЈи 
је стајао у тролејбусу, пао је на под и том приликом сломио 
руку. Да ли је и ко дужан да му накнади причинуену пггету?

2) Аутобус је стао на станици. Када је старији путник изла- 
зио из аутобуса, аутобус је кренуо за један метар и поново стао. 
Путник је пао и сломио ногу.

3) Дете је ишло из школе узаном улицом без тротоара. На- 
ишао је аутобус и да би скренуо пажњу детету да се причува 
возач је свирао. Уместо да стане поред зида, дете се уплаши и 
покуша да претрчи на другу страну и аутабус га прегази.

4) Набављач предузећа пође са возачем камионом за намир- 
нице у унутрашњост. Уопут су свЈ>атили у село на свадбу. Збосг 
закашњења набавл>ач тражи од вшача да вози непрописном бр- 
зином да би надокнадили изгубл>ено време и возач га послуша. 
Због велике недозвољене брзине и због клизавог пута камион 
се на окуци преврне и набазљач и возач изгубе живот. Ко је 
дужан да накнади штету и колику њиховим породицама.

5) Радник Грађевинскот предузећа ради на грађевини и за 
време рада се омакне, падне и погине.

6) На плацу предузећа, који није ограђен, налази се дз^ка  
јама непокривена. Поред улице стоји објава: „забрањен прелаз 
иреко плаца.“ Један пензионер, који слабо види наиђе ноћу пре- 
ко плаца и падне у јаму и тешко се повреди.

7) Била је олуја и за време исте прекине се електрични вад 
и падне у травњак. Један радник трчећи по киши прескочи трав- 
њак закачи за жицу и попше. Да ли је ко и колику штету ду- 
жан да накнади његовој породици?
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8) Путници су путовали аутобусом туженог предузећа П. и 
критичног дана возач аутамобриха „Москвић“ власништво пре- 
дузећа X. противно прсмшсизма о саобраћају на јавним путев1има 
предузимајући претицање аутобуса који се је кретао у истом 
правцу, 'и ако је видео да му у сусрет иде камион власништво 
•предузећа, К, ушао је у маказе 1између камиона и аутобуса и да 
би избегао судар са камионом, скренуо је у десно испред ауто- 
буса. Возач аутобуса иако је видео аутомобил „Мооквић" да 
скреће иопред аутобуса није |Смањио брзину аутобуса, већ је уда- 
рио у „Москвић" и исти гурао неколико метара, a затим се ау- 
тобус .преврнуо не1«>лико пута и зауставио у реци Сави. Том при- 
ликом тужиоци путнкци у аутобусу претрпели су штету. Ко је 
дужан да им накнади штету?

Није спорно да и оштећеви може да буде крив и да допр1и- 
несе да му се причини штета, али је спорно да ли је у поје- 
дишш канкретним .случајевима и оштећени крив :за насталу 
штету. Тако је спорно у наведеним приамерима под 1, 2, 3 и 5 
да ли је и оштећени крив за штету коју је претрпео, да ли у 
овим примерима постоји подељена адговорност за насталу штету.

Затим, постоји ми'1шве1Њ5е да не 'може бити подељене одго- 
ворности за накнаду штете између личне одговорности, одговор- 
ности по кривици и одговорности за опасне ствари код које се 
одговорности не испитује и не утврђује лична кривица и одго- 
ворност.

Ово становиште мислим да је тгогрешно. Приликом одређи- 
вања накнаде штете код одговорности за опасне ствари на стра- 
ни штетника се не утврђује кривица већ је довољно да се утврди 
да је опасна ствар штетникова и да је иста материјално уче- 
ствовала у настанку, штете, да је зтороузроковала штету, да по- 
стоји кауза. Али, како је могуће да је и оштећени крив и одго- 
воран за настанак штете, коју је проузроковала опасна ствар, 
као у наведеншт примерима под 1, 2, 3 и 4, то мислим да може 
бити подељене одгово-рности између оштећеника, који одговара 
за штету по кривици и власника опасне ствари, који одговара 
по, у судској пракси усвојеном принципу одговорности за опасне 
ствари, без утврђиваша кривице и личне одговорности власника 
односно држаоца опасне ствар>и.

Стога мислим да у наведеним примерима треба утврђивати 
кривицу на страни оштећеног и ако се утврди да је и оштећени 
крив за насталу штету, онда има места подељеној одговорности 
за насталу штету између оштећенаг и вла'С»чка опасне ствари, 
те власник опасне ствари неће накнадити целу штету аштеће- 
номе, већ само једну половину целокупне штете, a другу поло- 
вину сноси сам оштећени, пошто у наведеним примерима није 
мотуће утврдити колику је штету причинио власник опасне ства- 
ри, тролејбуса односно аутобуса итд. a колику је штету причинио 
сам оштећени.

Војислав Вулићевић

(Наставиће >се)
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БУКА —  ЛАРМА KAO ИЗВОР ШТЕТЕ

Појавом све већег броја саобраћајних средстава и све интен- 
зив'нијим развојеаи саобраћаја, као једног вида људске делатно- 
сти, јављају се и нови извори, a самим тим и нови облици штете, 
и то не само лицима која се налазе, по било кам основу, у уто- 
ворном односу са власником односно, управл>аче!М' тих оредстава, 
већ и трећим лицима, која су за такав однос ткугпуно неааинте- 
ресована. To је тзв. штета трећим лшЈт/ia или ванутоворна пггета. 
Један такав извор ванутовррне штете, који у новије време по- 
стаје све актуелнији, јесте бука или лзЈхма коју стварају саобра- 
ћајна ср>едства при свом пролазу.

Бзтса наршчито настаје од рада такозваних експлозивних мо- 
тора, који све више постају покретачка 'снага саобраћајних сред- 
става. Али, она 'може настати и од саобраћајног средсвва —  ус- 
лед саме природе, величине или преоптерећености возила. До- 
дамо ли овоме појаву авиона на млазни погон и дизед локојмо- 
тива који својим пролазом стварају затлушујућу буку, реметећи 
у близини пролази рад трејшх ли!ца, видећемо да такав извор 
штете nocTaje све актуелнији. Ово нарочито важи за нашу зем- 
љу, ршо изразито транзитну, коју свакодневно прелетају десе- 
тине авиона страних компанија. Значи, употребом саобраћајних 
средстава ствара се велика ларма која свакако наноси штете тре- 
ћим лицима било физичким или 'правним, у обавл>ању свскг ре- 
довног 'посла. Поготову ако је природа шиховог посла таква да 
искључује сваку пр>етерану ларму. To је случај са установа'ма 
где се обично обавља умни рад, држе предава1ња, или усчанова 
где је мир неопходан — болнице, санатор1И'јуми, истраживачки 
институти и друге.

Велика бука, често иута доводи до тота да је скоро немо- 
гуЉно нормално држати предавање у школама и на факулте- 
тима. Jep, бука не само да одемоту^Гава конпшутфано слушање 
предавања, већ и психички деконцентрише пажњу како слуша- 
оца тако и предавача. Стварајући од слушао1ца-оштећеника нерв- 
но лабилну особу и слабећк му на тај начии његову моћ запа- 
жањ1а. Тмме се свакако омањује и ефекат који се жели постићи 
предавањем.

Последица штете, проузроковане од ларме, немора одмах и 
непосредно наступити, она се може манифестозати и после ргз- 
весног времена и на посредан на'чи«. Тако на пример, ако за вре- 
ме оперске или позоришне представе ттролаз1и саобраћајно сред- 
ство, које својом претераном буком, скорк> онемог^и нормално 
слушање опере, посетиоци ће свакако претрпети штету, јер нису 
били у могућности: да нететано и непрекидно уживају у при- 
јатним мелодијама оперских певача. Ту се дакле, штета састоји 
у немогућности естетског уживања од стране слушаоца-гледа- 
лаца. To ће свакако имати одраза и на будуће посете оперским 
представаЈиа, што ће се несумњиво одразити-, у материјално-фи- 
нансијском иогледу и на саму оперску Kyliy или позориште као 
правном лицу.
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Лармом се често наноси штета и физичким лицима, реметећи 
им порк>дичшг ммр и тако нису у могу^Гности да се одагарају по- 
сле напорнот рада.

Дакле, несзгмњиво је да се превелттком буком наноси штета 
нарочито оним лмцма која су у непоср>едној близини саобраћај- 
нргх путева, прЈЧ'а и улица. Поставл>а се потање да ли тако пре- 
терана бука може бити основ једном тражењу за накнаду штете.

Класични грађански законици, буку као извор штете, уоп- 
ште нису предвидели у својим пропиоима из простог разлога, 
што она онда и није постојала, због врло слабо развијеног ин- 
абраћаја или уколико се и појавл>ивала била је незнатног ин- 
тензитета. У  новијим законодавствима ларма полако налази ово- 
је место, али, оно што је карактеристично, не као основ за гра- 
ђанско-правну (здговорност, већ у виду ;прекршаја, ремећења јав- 
ног мира и других сличних одговорности. Тако на пример у чл. 
4, ст. 1. Уредбе о саобраћају на јавним путевима* се између оста- 
лог предвиђа и то да се моторно возило може употребл>авати 
само у случају ако се њиме не наноси штета путу „ . .. друтим 
абјектима или имовини". Док у другом ставу истот члана стоји. 
„|моторна возила и њихове приколице морају бити снабдевене 
ур>еђај0м за осветл>авак>е и сигналнмм уређајем, a моторна во- 
зила се експлозивним мотором још и уређајем за пригушивање 
звука. —  (Подв. Р. Т.)**

Уредбом се непосредно не регулице питање претеране буке 
као основа за накнаду штете у грађанско правном смислу, али 
се уношењем једног таквог прописа, где се од власника возила 
захтева и употреба 'пригушивача ради спречавања несносне буке 
јасно може видети да се претераном лармом може нанеш штета 
трећим лихрша.

Исто тако, Конвенцијом која се односи на штете причињене 
од стране иностраних ваздухоплова трећим лицима на површи- 
ну,*** претеркана бука је 'предвиђена као један извор штете тре- 
ћим лргцима од стране ваздухопловства, али оно што је врло ин- 
тересантно, то је да се иокључује могућност тражења одштете, 
односно подизања захт^ва за остварење једне такве накнаде, Та- 
ко на пример у другој реченици чл. 1. стоји: „ . . . ипак одштета 
се неће дати ако штета није директна последица радње која ју 
је створила или ако она произилази једино из саме чињенице 
пролаза ваздухопловсгва кроз ваздушни простор. —  (Подв. Р. Т.). 
a у сагласности са правилима за ваздушни саобраћај која се 
примењују".

Из овога се јасно види да се овде мислило на буку коју на- 
рочито данас, стварају моћни млазњаци, али је одговорност вла- 
сника за штету, проузроковану од буке ваздухо1пловства, искљу-

• Ова уредба објављена је у „Службеном листу ФНРЈ“, бр. 51/1950
*♦ Сличан пропис садржи и Конвенција о друмском саобраћају донета 

у Женеви 19. IX. 1949. г., ,,Сл. лист ФНРЈ“, додатак бр. 13/1957.
*** Ова конвенција је донета 7. X. 1952. године у Риму, на Међуна- 

родној дипломатској конференцији. Код нас објављена у „Међународном 
транспорту", часопису за транспорт и шпедитерк;ка питања бр. 12.

17



чена. Доношеше ов-аквог прописа, којим се искључује одговор- 
HO'CT власн1ика за штету коју ваздухоплов лрмчини великом бу- 
ком, пре се може С!матрати као извесна концесија међународног 
законодавца ваздухопловним компашгјама, a особито осгтгурате- 
љима, али не и његовом ставарном интенцијом.

Но, без обзира на све то, наше је мишљење да претершна, 
несносна бука, коју ствара саобраћајно средство при свом про- 
лазу, може да буде основ једном захтеву за накнаду штете. Jep, 
нико не може самојм чињеницом што се користи саобраћајнкм 
путем, да врши своја „1права“ на начин којим ће наносити штету 
другоме. Поред тота, према о1бјекти'вној теорији, за настајање од- 
говорности сопственика саобра1ћајнот средства, као опасне ствари 
којим је оштећено нечије добро —  личност или имовина, дово- 
■шан је сам факт наступања штете и постојање узрочне везе из- 
међу штете и дотађаја у коме је опасна ствар материјално уче- 
ствовала. Овакво схватање потпуно одговара савретмешш потре- 
бама, 'пошто је у највећем броју случајева за штету насталу од 
опасне ствари немогуће доказати кривицу власника, a те кри- 
вице врло често и нема. И нормално је да бука, која је нужна 
последица огромног развоја саобраћаја и активности буде став- 
л>ена на терет оних лица каја извлаче економске користи од те 
активности, која управљају тим средствима и експлоатишу их 
и од којих је најзад,, штета, било посредно било непооредно 
потекла.

Колика ће бити штета, проузрокована буксш, то је фактич- 
ко питање. Али у сваком случају. волумен штете кретаће се у 
временском интервалу за које је је бука трајала и за то време 
проузроковала, трећим — физичким или правним — лицима, ко- 
ја се да материјално изразити.

Радољуб Тричковић

ДА ЛИ ЧЛ. 342 ЗРО ОВЛАШЋУЈЕ СУДОВЕ ДА ИСПИТУЈУ 
И ЦЕЛИСХОДНОСТ ОТКАЗА

Било је потребно подоста вре.мена па да се у судској пракси, 
бар на територији СР Србије, после измена и допуна Закона о 
радним однссима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 1/59) искристаллше је- 
динствено гледиште да судсви нису овлашћени да испитују це- 
лисходност отказа радног односа. Написом „О незаконитом от- 
казу“, објавлзеном у „Политици“ од 23. II. 1963. годргае и напи- 
сом „Разлози за отказ радног односа“, објављеном у „Гласнику" 
бр. 4 од априла месеца 1963. године, оживљава се дискусија 
у вези с тим, те ово питање наизглед опет постаје спорно и не- 
јасно.
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Овим написам желимо да се придружимо дискусији по овом 
питању и у циљу разјшпњења укажемо на неке, по нашем ми- 
шљењу, важне моменте овог проблема.

Регулишући питање престанка радног односа Закона о рад- 
ним одностша одредбом чл. 269, поред остал!ИХ начрша, предвиђа 
да радни однос може престати и по отказу, па потом у чл. 298 
ст. 1 утврђује да „радни однос заснован на неодређено време мо- 
же отказати како радник тако и привредна организација“. Ана- 
лизирајући ове одредбе одмах се намеће питање да ли је на ова] 
начин омогућена потпуна слобода отказивања на неодређено вре- 
ме заенованог раднот односа како од стране радника тако и од 
стране радне организадије. Нема никакве сумше нити је у прак- 
си спорно да оваква слобода постоји на страни радника те да 
р>адници на неодређено време засновани радни однос могу отка- 
зати кад год зажеле. Може се рећи да је у ствари спорно само 
да ли оваква слобода постоји и на страни радних организаа^ија. 
Идући дал>€ у регулисању ове материје ЗРО у чл. 305 одређује 
и изричито набраја слзгчајеве када се раднику не може дати от- 
каз. Упоређивањем напред наведених одредаба са одредбом из 
чл. 305 пшсенутог Закона сасвим се јасно закљЈгчује да је на 
авај начин изричито регулисано када се раднику не може дати 
отказ радног односа. Из ове чињенице свакако следи даљи логи- 
чан закључак да су и радне организације, изузев наведеног агра- 
ничења из чл. 305 ЗРО, слРбодне да на неодређено време засно- 
вани радни однос отказују према своме нахођешу и потребама. 
Уколико се овакав закључак не -опори, a чини нам се да >се до 
таквог закључка у оквиру сада  постојећих одредаба ЗРО у 
вези с тиш једино и може доћи, анда је појављено питање раз- 
лога за отказ радног односа раднику и њихове истинитости или 
неистинитости без већег значаја, a самим тим и утврђивање овсиг 
питања односно целисходности отказа од стране судова. Ако је 
радна организација, сагласна изнетом схватању, слободна да от- 
каже радни однос раднику, разлози за отказ су самим тим се- 
курвдарног значаја, па с тога и питање њихове истинитости или 
неистинитости. Чини нам се да на овакав закључак упућује и 
одр>едба из чл. 303 ЗРО из чије стилизације пЈхкизилази да је 
писмено образложење отказа обавезно тек на захтев радника. У  
противном, изричито би било речено да је писмено образложење 
отказа обавезно у сваком случају.

У зависности од стварне садржине наведених одредаба, ци- 
л>а и интенције законодавца у овом случају стоји и могј^ ност 
и овлашћење судова да испитују и цене оправданост отказа про- 
вером истинитости разлога за отказ у судском поступку. He по- 
ставља се овде питање евентуалне потребе увођења оваквог ов- 
лашћења за судове, колико питање да ли судови такво овлашће- 
ње 'имају на основу с а да  постојећих прописа ЗРО. Према до- 
садашњем тумачењу одредаба ЗРО еудови нису овлашћени да 
цене оправданост отказа, те су судови, држећи се овог тумаче- 
ња одредаба ЗРО и става Врховног суда СР Србије ,по том пита- 
њу, 5ар на територији СР Србије, тужб.е радника у оваквим слу-
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чајевима одбацили на основу чл. 15 ЗаЗкона о парничном по- 
стуитку.

Један од најзначајнијих аргумената у прилог досадашњег 
схватан>а по овом питању овакако је чињеница постојан>а ар5и- 
тражних већа за отказе по првобитно усвојеном тексту ЗРО. По- 
стојаше и рад ових већа при народним одборима ооштина регу- 
лисан је одредбама чл. 324—329 ЗРО, a шихова надлежност са- 
стојала се у одлучивању по жалјбама радника на коначна peuieiifca 
0 отказу донета унутар радне организације. По чл. 324 ст. 4 ра- 
Hnjer текста ЗРО „арбитражно веће разматра и иопитује окол- 
ности и чин>енице које су од утицај на оправданост и сврсисход- 
ност отказа“. Из овога се јасно види да су ова већа представл>ала 
органе који су увраво искључиво били надлежни да у посебном 
поступку ишитују и цене целисходност отказа. Међути1м, исто- 
времено са постојашем одредаба из чл. 324— 329 ЗРО постојала 
је и сада важећа одредба из чл. 342 ЗРО из које аутори наве- 
дених написа и Врховни суд СР Хрватске у образложењу оилуке 
Рев. 795/62 од 21. V. 1962. године (објављене у „Нлшој закони- 
тости" бр. 9— 12 из 1962. год.) —  изводе овлашћења за судове 
у правцу испитиван>а целисходности отказа. С обаиром на ову 
чињеницу оправдано се поставлва питање да ли је доношењем 
ЗРО на тај начин надлежност ишитивања и оцене оправданости 
отказа поверена иставремено и паралелно како поменутим арби- 
тражшш већшла тако и судовиаиа. Свакако би овакво схватање 
било неприхватљиво, јер је саовим очигледно и извесно да је 
испитиваше оправданости отказа поверено искључиво арбитра- 
жним већима, будући да је то одр>едбам чл. 324 ст. 4 ЗРО било 
изричито регулисано. Одредба чл. 342 ЗРО, како је већ речено, 
постојала је и у време постојања одредаба чл. 324—329 ЗРО, a 
постоји и сада са истом садржином и истим домашајем, јер није 
мењана, те ако у време постоја!Н>а и рада арбитражних већа за 
отказе на основу одредаба чл. 324— 329 ЗРО судове није овла- 
шћивала да суде о оправданости отказа, она их на то, сасвчм 
разумљиво, не овлашћује ни сада. Овакво схватање посебно сле- 
ди из ч!ињени!це да су Законом о изменама и допунама ЗРО 
(„Сл. лист СФРЈ“ бр. 1/5  ̂ у чл. 4 брисане одред^ чл. 324— 329 
ЗРО те институција арбитражних већа коначно укинута, a да 
надлежност ишитивања оправданости отказа, уз мepитop̂ r̂ o од- 
лучивање, овим законом, по брисању наведених чланова, мије 
изричито ловерена ни једном посебном ван радне организације 
постојећем органу па ни суду. He може се ггрихватити мишље- 
ше да у овом случају одредба чл. 342 ЗРО садржи наведено 
овлаиЉење за судове на основу .ггравила да је дозвољено све што 
изричито није забрањено, с обзиром на већ изнето схватаиве, a 
претпоставка могућности овакве забране у овом случају била би 
с тога бесп'Р>едметна. Напркугив, с обзиром баш на раније исто- 
времено постојавве одредбе чл. 342 и одредаба чл. 324— 329 ЗРО 
законодавац би, да би се избегла забуна, новом одредбом судо- 
вима изричито поверио надлежност у наведеном правцу. Пошто 
пак тако није учињено, не остаје ништа друго до да се одредба
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из чл. 342 ЗРО тумачи и примен>ује како се тумачила и приме- 
њршала и у време постојгиша одредаба чл. 324— 329 ЗРО, тим пре 
што до сада није промешена.

Схватање аутора паменутих написа, које је у супротности 
са овде изнетим ставам, неприхватљиво је по нашем мишљењу, 
јер нвма стварног осло!Нца у одредбапиа ЗРО и представља ре- 
зултат широког тумачења поменуте одредбе из чл. 342 ЗРО. С 
обзиром на досадашњи став судске праксе сматрамо да би &ило 
неопортуно новим схватањем и тумачешем у там правцу до сада 
неизмењених прописа ЗРО у оквир одредбе чл. 342 уводити по- 
менуто овлашћење за судове. Уколико би овакво схватање 6i«io 
прихваћено довело би, по нашем мишл>ењу, до CTBapaiaa не це- 
лисходног преседана различитаг тумачења и примеие једних ис- 
тих и непромешених законских прописа у истом временоком: 
периоду. Приимена оваквог схватанха свакако би имала утицај на 
сазУ1оуправл>ан>е у прршреди уошите и довела би до повреде од- 
рхедбе из чл. 14 ЗРО према којој радне односе у оквиру одредаба 
ЗРО радне ортанизације уређују сапиостално. бдредба из чл. 298 
ст. 1 ЗРО би на тај начин,, што се тиче права радних органи- 
зација на давање отказа радници1ма, имала само деклар>ативан 
крактер, ограничавајући радне организације у овом погледу са- 
мо на остале начине престанка Ј>адног односа из чл. 296 ЗРО. 
Ово 3i6or тота што се практично увек показује могућност напа- 
дања разлога за отказ. Може се догодити, на ггример, да се јед- 
ном раднику да отказ због недовол>не стручности, без обзира на 
поседоваиве форомалних квалификација за одређено радно ме- 
сто, пгго је свакако могуће, па се поставл>а шггање да ли је пре 
свега отказ из авог разлога могућ, затим да ли се такав отказ 
може нападати и најзад д5 ли су судови овлаиттћени да стручност 
радника у оваквим случајевима ишитују да би проверили исти- 
нитсхгг разлога отказа и којим ће се поузданим начином послу- 
жити да то утврде.

Према томе мишљења смо да судови на основу сада посто- 
јећих одредаба ЗРО нису овлапЉени да суде и о целисходности 
отказа.

Нема сумње међутим да је право на отказ од стране радних 
организација у пракси злоупотребл>аваноЈ те да је често дола- 
ЗШ10 до отказива1ња радног односа радницима без икаквог иоле 
оправданог разлога, најчешће због нетрпељивости измвђу рад- 
ника и одређених руководилаца, па се с тога оправдано појав- 
љује потреба заштите радника у оваквим случајевима. Утолико 
и јесте оправдана и пожељна дискусија по овсхм питан>у. Међу- 
тим, уколико је појава оваквих злоупотреба већа то свакако 
указује на потребу интервенције законодавних органа у циљу 
измене постојећих пркаписа Закона о радним односима у том 
правцу ради изналажен>а и увођења ефикасних мера за спре- 
чавоње оваквих злоупотреба. Сматрамо да ће оваква интервен- 
ција убрзо свакако и уследити.

Славољуб Милић
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27. јуна 1963. умро је у Панчеву Стеван Стејић, адвокат из 
Дебељаче.

Рођен 27. јуна 1907. године у Олову, диплсширао је на Прав- 
ном факултету у Загребу 27. јуна 1931. године, a адвокат је стал- 
но од почетка 1936. године.

Као човек и као адвокат згживао је врло добар зч-лед, па је 
његовом прераном смрћу адвокатура Војвадине изгубила једног 
врлог адвоката.

Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Допринос за социјално осигурање 
које адвокати плаћају за своје лич- 
но осигурање одбитна је ставка и 
има се призвати у режију. (Врх. суд 
АПВ бр. У. 236/63).

Адвокат је поднео тужбу против 
решеша Комисије за пореске жалбе, 
којом је одбијена шегова жалба про- 
тив I. ст. одлуке којом је одбијено 
да се допринос за. социјално оси- 
гурање које је адвокат плаћао за 
своје лично осигурање призна као 
режија.

Тужба је основана, тужбом сх;по- 
рено решење, поништено, a из раз- 
лога:

Спорно је питање да ли плаћени 
допринос за соц. осигурање у адво- 
катској делатности и.ма да се при- 
зна као трошак односно одбитна 
ставка код оцене дохтока.

Према чл. 64. цит. Уредбе став 1. 
од постигнутог бруто прихода од те- 
кввинске делатности одбијају се 
стварно учињени трнзшкови који су 
били потребни за остварење тога 
прихода. Иза тога у даљем ставу 
2 утврђује се да се под бруто при- 
ходом подразумева вредност робе 
стављене упромет односно вредност 
накнаде за извршене услуге.

У даљем ставу помињу се тро- 
шксхви потребни за остваЈ>ење при- 
хода од тековинске делатности од- 
носно трошкови производње и трк>-

шкови режиЈе који се наводе по та- 
чкама од 1— 10. У тач. 4. заиста се 
помиње допринос за социјално оси- 
гзфање лица која се налазе у рад- 
ном односу допринос који плаћају 
свештеници као и допринос који 
плаћају занатлије односном фонду 
за узајамно материјално помагање. 
Адвокати, међутим, односно социјал- 
ни добринос који они плаћају у вр- 
шењу своје делатности није изри- 
чито поменут и ако је у ранијем 
тексту исте Уредбе — старкхм тексту 

под истом тачком био изричито 
поменут.

По становишту суда ова околност 
се не може тумачити на штету ту- 
жител>а јер би то било у изричитом 
протусловљу са цитираним проии- 
сом става 1. цитираног члаиа 64. У - 
редбе. Иначе, садржај поменуте тач. 
4. нема исцрпан значај у том сми- 
слу да су лимитативно набројени 
сви обвезлици и делатности код ко- 
јих је социјални допринос одбитиа 
ставка. Ово је учињено само при- 
мера |ради |(егземпликуса). Из овога 
се несумњиво намеће закл>учак да 
је спорни допринос одбитна ставка 
код опорезивања ове тековинске де- 
латности као што је адвокатура.

Како је тужбом оспорено решење 
материјално повредило закон на 
штету тужитеља, ваљало је II. ст. 
решење поништити.
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Признање оптуженог није олак- 
шавајућа околност. (Врх. суд АПВ 
5р. Кж. 506/1963).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим за крив. дело из чл. 
323. ст. 1 КЗ, те применом чл. 48 
КЗ, казна у трајању од 3 месеца 
је условл.ена од извршења.

Јавни тужилац се жалио, жалба 
је основана, I. ст. пресуда преина- 
чена, и отклоњена је примена чл. 48 
КЗ, a из разлога:

При одлучивању о примени чл. 
48 КЗ I. ст. суд није у довољној 
мери имао у виду законске услове 
за примену тога члана према чл. 48 
ст. 4 КЗ. Наиме, I. ст. суд је по- 
грешно као олакшавајућу околност 
узео признање оптуженог и окол- 
ност да је вратио новац, пошто је 
доказано да је оптужени дело ггри- 
знао када је ревизијом зггврђено да 
је он у башЈИ примио означетш из- 
нос, a да га* није унео у благајну, 
што значи да је признање уследило 
тек након откривања и утврђивања 
кривичног дела. Околност, пак, да 
је оптужеии износ уплатио, не мо- 
же се у случајевима кривичне од- 
говорности за крив. дело послуте у- 
зети као олакшавајућа околност јер 
враћање новца представља састав- 
ни део обележја овог крив. дела.

He може се добровол>но одустати 
од свршеног покушаЈа кривичног 
дела. (Врх. суд АГГВ бр. Кж. 875/63).

I. ст. пресудом оптужена је rrpo- 
глашена кривом за покушај убтл- 
ства из чл. 135. ст. 1 у вези чл. 16. 
ст. 1 па је применом чл. 18 ст. 1 и 
чл. 42 и 43 КЗ осуђена на казчу 
затвора у трајању од 6 месеци.

Пр>отив пресуде уложила је жал- 
бу оптужена, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Неосновано се у жалби истиче да 
је оптужена добровољно одустала 
од извршења крив. дела, с обзирок 
да ie и I. ст. суд погрешно узео дв 
у конкретном случају стоји добро- 
вољан одустанак у смислу чл. 18 
ст. 1 КЗ. У  конкр. случају нема до- 
броБОљног одустанка од извршења 
крив. дела с обзиром да је оштеће- 
на већ употребила млеко које је би- 
ло затровано, a захвал>ујући сами 
опрезности оштећене — којој се у- 
кус млека учинио сумњивим — није

ДСШ1ЛО до последица. Без утицаја је 
на питање добровољног одустанка 
чињеница што је оптужена накнад- 
но дошла и просула млеко, с обзи- 
ром да је употребом затрованог мле- 
ка од стране оштећене покушај из- 
вршења крив. дела већ био свршен, 
a од свршеног покушаја крив. дела 
се не може доброволзно одустати. 
Накнадни долазак оптужене у стан 
оштећене и просипање затрованог 
млека по правилној примвни закона 
ш>же се узети само као околност 
која утиче на одмеравање казне, a 
у конкр. случају је повређрн крив. 
закон када је I. ст. суд применио 
чл. 18. ст. 1 КЗ. Међутим, пошто је 
ова повреда крив. заиона у корист 
оптужене то II. ст. суд није овлаш- 
ћен да је мења и отклања по слу- 
жбеној дужности.

У  оквиру дужности сведока да 
сведочи не спада у дужност да се 
лично подрвгне лекарском прегледу 
и испитивању. (Врх. суд АПВ бр.
Гж. 125/63).

Окружни суд је овојим Е>ешеањем 
од5>едио антрополошко - биолошки 
преглед парничних странака и све- 
дока, a у парници ради утврђршања 
очинства. Сведок се овом решен»у 
суда није одазвао, па га је суд ка- 
знио новчаном казном у износу од 
10.000.—  динара.

Кажњени сведок уложио је жал- 
бу, која је основана, жалбом осгго- 
реио решење укинуто, a из разлога:

Сведок је дужа« да сведочи пред 
судом о оно.м што је запазио својим 
чулима a што се односи на правно 
релевантне чињенице у спору, ра- 
згуме се уколико не постоје у ЗГГП 
ггредвиђени услови услед којих он 
не би могао бити саслушан као све- 
док, услед којих би могао да ускра- 
ти сведочење уопште или одрова~ 
рање по појединим питањима. Ме« 
ђутим, у оквиру дужности сведока 
да сведочи по прописима ЗПП не 
спада и дужност сведока да се лич- 
но подвргне лекарском испитивању 
и прегледу, јер се ту не ради о све- 
дочењу, него о телесном интегри- 
тету и никаквим принудним мерама 
он не може бити принуђен да ср 
подвргне и оваквом антрополошко- 
-биолошком 'прегледу. Решење.ч I. ст. 
суда битно је повређен пропис чл. 
237. ст. 1 ЗПП.
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Просторије Koje су првобитно ко- 
ришћене кав послозне просторије a 
ва дан ступања на снагу Закона о 
пословним зградама и просторијама 
корив1ћене као стамбеве имају ка- 
рактер стамбевих просторија све до 
испражкења. (Брх. суд АПВ бр. Гж. 
1128/62).

I. ст. пресудом обавезан је тужени 
да ггреда тужиоцима посед локала.

Тужена је уложила жалбу, која 
је основана, I. ст. пресуда преина- 
чена, тужба тужиоца одбијена, a из 
ризлога:

I. ст. суд је утврдиа као чињеницу 
да је тзгжвни 1945. год. узео у закут! 
пословну просторију, коју је без о- 
добрења претворио у стамбену и да 
она сада служи као стамбена про- 
сторија.

По чл. 89 ст. 1 Закона о послов- 
ним зградама и пословним вросто- 
ријама — пословне просторије које 
се на дан ступања на снагу овог За- 
нона користе као стамбене просто- 
рије, могу се после њиховог испра- 
жњеша користити само као послов- 
не. Овај пЈ»пис се има тако схва- 
тити, да оне тгросторије које су пр- 
вобитно биле пословне просторије a 
на дан ступања на снагу овог За- 
кона користе се као стамбене про- 
сторије — имају значај и карактер 
стамбених просторија све до њихо- 
Еог испражњења, a тек после њихо- 
вог испражњења могу се издавати 
и користити као пословне, a не 
стамбене. До испражњења, пак, пи- 
тан>е престанка њиховог коришће- 
ња има се просуђивати, по пропи- 
сима Закона о стамбеним односима, 
a не ГБО прописима Закона о послов- 
ним зградама и просторијама.

Суд ае може довети пресуду због 
изоставка ако из тужбе вије јасво 
по ком чињеничвом и праввом ос- 
вову тужилац тражи утуженм из- 
нос. (Box. суд АПВ бр. Гж. 87/63).

I. ст. пресудом због изо^та^кт 
жени обвезан на исплату 506.000 ди- 
нара с. п. п.

ТУжени је поднео жалбу, Koia јв 
основала, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Из тужбе a ни из пресуде ниЈе 
јасно по ком чин>еничном и прав- 
ном основу је признат тужиоцу из- 
нос од 300.000— динара Наиме, из

става 2 тач. 7. утовора од 30. окт. 
1961. год. би произлазило да је ту- 
жилац овлашћен да у сл7/чату лч 
тужени не изврши уговор, кутш ци- 
гље на другој страви према цени 
која буде на тржишту 15. јзгна 1962. 
год. Ово би значило да тужилац и- 
ма право на ггротиввредност цигал>а 
ако купи друге цигље, док у I ст. 
постутгку то не тврди. Сем тога, из 
ст. 1 тач. 7 истог утовора пак би 
ггроизлазило да оба утзгжена износа 
су потребни тужител.у за куповину 
лругих цигаља, дакле, да је против- 
вредност цигаља које he тужитељ 
купити ако тужени не изврши уго- 
вор — већ уговором утврђена. Није 
јаено ни то какав je одиос између 
онога што је утоворено у ст. 1 и 
ст. 2 тач. 7 истог утовора, да ли ту- 
жилац има право на фиксну на- 
кнаду за цигље или на накнаду ко- 
Ja треба тек да се утврди према це- 
нама цигаља на дан 15. |јуна 1962. 
год. те да ли тужилац има права 
на ову или ону нажнаду само ако 
је стварно куггио друге цигље или 
независно од тога.

Пошто у тужби нису наведене чи- 
њенице о свему овоме, то се на о- 
снову чињеничних навода тужбе 
није могла донети пресуда због изо- 
станка јер из чињеница које су у 
тужби наведене не произлази осно- 
ваност тужбеног захтева.

Зато је због повреде закона из чл. 
321. тач. 4 и чл. 343. ст. 2. тач. 5 
ЗПП пресуда моЈзала бити укинута, 
a она је укинута и у погледу II. 
редног туженог који се није жалио 
јер су по природи овог спора оба 
ова тужешгка у њему тодинствени 
стоарничари (чл. 189 ЗПП).

Странке су дужне да ставе своје 
приговоре ва садрживу записвика 
главне расвраве до закључеи.а исте.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 277/963).

Нападнутим решењем I. ст. суд ,1е 
.узео на знање ловлачегве тужбе па 
.ie дал>и постутгак обустачио. a иа 
записнику о гл. распрлви унето ,ie: 
„странке сагласно предлажу шдао- 
вање постзгшса, односно изјављ,ују 
да су се споразумеле да престају сва 
међусобна потраживзња између 
странака по ово.1 тужби и по раније 
донетим пресудама, те да немају ви- 
ijie потралшвг1н.а једча према дру- 
гој“.
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Тужена је поднела против гарњег 
дела изЈаве и решеља приговор и 
жалбу.

Приговор је одбачен, a жалба од- 
бијена, a из разлога;

Према пропису чл. 115 ЗПП стран- 
ке имају право да ирочитају запи- 
сник или да траже да им се про- 
чита као и да ставе своје приговоре 
на садржину тога записника. Ис- 
правке и додахџ! у погледу садржи- 
не запионика које треба извршити 
поводом приговора странака и дру- 
гих лица или по службеној дужно- 
сти унеће се на крају записника. На 
захтев ових лица унеће се и при- 
говори који нису усвојени. Па како 
у конкр. случају тужена приговор 
није ставила пре закључења гл, ра- 
справе и потгшса наведеног запи- 
оника то је приговор у погледу са- 
држине записника морао бити од- 
бачен.

Уколико тужена сматра да је од 
стране тужиоца била доведена у за- 
блуду у погледу наведеног споразу- 
ма туженој остаје право да то њено 
повређено право остварује посебном 
парницом.

Неоснована је жалба обзиоом да 
је према сагласној изјави странака 
тужилац повзгкао тужбу са пристан- 
ком тужене те је стога I. ст. суд на 
основу чл. 181. ЗПП правилно при- 
менио тај проиис када је устано- 
вио повлачење тужбе са пристанком 
тужене и тај поступак обуставио.

жилац је могао да користи ст. %. 
чл. 38 цит. Закона и да поднесе су- 
ду тужбу у року од 30 дана од дана 
истека рока за објављивање одго- 
вора. У  питан»у је јхж за подноше- 
ње тужбе који је прописан псх;еб- 
ним прописом a не Законом о парн. 
постуику, па је према томе председ- 
ник већа I. ст. суда правилно по- 
ступио када је т у ж ^  одбацио на о- 
снову ст. 1. чл. 271 ЗПП. У  питању 
је строги рок на који се мора па- 
зити по службеној дужности који 
су рокови закоиска гаранција за за- 
штиту права физичких и правних 
лица и штите у конкр. случају не 
само интересе лица које је овлашће- 
но да тражи објављивање одговора 
на погрешну информацију у штам- 
пи него цггити и интересе уредни- 
ка листа, a суд је дужан да у истој 
мери и по службеној дужности шти- 
ти интересе лица чији су правни 
односи у питању уколико треба при- 
менити прописе о преклузившш ро- 
Еовима.

Решење о одбацивању неблаговре- 
мено поднесене тужбе ради објав- 
љивања одговора на погрешну ин- 
формацију у  штампи доноси пред- 
седник већа. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
393/63).

Дневни лист није објавио одговор 
на један свој напис. Тужилац је 
поднео тужбу, коју је председник 
већа одбацио као неблаговремено 
поднесену.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је одбијена, a из разлога:

Тужилац је затражио објаву од- 
говора на инф>ормацију коју је сма- 
трао погрешном, 23. окт. 1962. грд, 
па је према томе редакција листа 
била дужна објавити наведени од- 
гавор најкасније 26. акт. 1962. год. a 
на оснсшу чл. 37. ст. 1 Закона q 
штампи и другим видовима инфор- 
мација. Пошто то није учињено ту-

Није потребна писмена. форма за 
споразум о заједничкој изградн>м 
зграде и регулисању сувласничких 
односа на згради која се тек има 
да изгради. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
106/963).

I.' ст. суд је побијаном п1)всудом 
уважио тужбени захтев па је утвр- 
дио да стамбена зграда сачињава 
заједничко власништво странака.

Тужени је поднео жалбу, која је 
уважена, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Неосновано'се туженик позива иа 
одредбе чл. 9 Закона о промету зе- 
мл>ишта и зграда. Наиме, споразум 
странака који је предмет овог спо- 
ра не односи се на пренсч: права 
власништва на згради, јер таква 
зграда у време сачињења споразума 
није ни постојала, већ се тај спо- 
разум односи на заједничку изград- 
њу зграде и регулисање сувласнич- 
ких односа на згради која се тек и- 
мала изградити. За такав споразум 
није потребна писмена форма.

Међутим, туженик тврди да је за 
изградњу зграде дао више средста- 
ва него тужилац, па како ово у I- 
ст. постулку није тачно утврђено, 
ваљало је жалбу због тога уважити.
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Наквада учесника НОБ-е коју до- 
биЈа демобилисан официр вије за- 
једничка текозина стечена у браку, 
док је отпремнина заједничка теко- 
вина. (Врх. суд АПВ 5р. Гж. 101/63).

I. ст. суд је овој ом: пресудом утвр- 
дио да је део намештаја купљен из 
средстава које је тужени добио као 
учесник у НОБ-у и на име отрем- 
нине, заједничка тековкпга.

1/ужени је уложио жалбу, па је 
иста делимично уважена, и део на- 
мештаја који је купљен из срвдста- 
ва накнаде који је туженик добио 
као учееник НОБ-е утврђен као ли- 
чна имсшина тужекика, док је дру- 
ги део I. ст. пресуде потврђен, a из 
разлога:

Новац односно чек који је туже- 
ни добио од армије као учесник

НОБ-е и са којим је купљен део 
опорног намештаја не може се сма- 
трати заједничком имовином у сми- 
слу чл. 10 ОЗБ, јер основ стицања 
овог новца однооно за њега купље- 
ни намешај није радни однос и рад 
туженог, већ је ово стицање везано 
за његовр учешће у НОБ1И, тај но- 
вац дат је н.ему лично, те су зато 
тај новац и купљоне спорне ствари 
прешле у евојину туженика као ње- 
гова посебна имовина. Отпремнина, 
међутим, коју је туженик добио при- 
ликом свог пензионисања као офи- 
цир ЈНА и са којим је купљен дру- 
ш део намештаја — радио апарат 
— има основа у раду и радном од- 
нрсу туженика, па зато тај радио 
апарат има карактер заједничке и- 
мовине парничних странака.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У  АПВ

На седници Улрхавног одборха АК у АПВ, која је одржана 
3. јула 1963. годане донесена су следећа решења:

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Комор>е.

2) Решешем број 167/63 учжсује се у именик адв. приправ- 
ника АК у АПВ Попов Зорка на адв. приправничкој вежби код 
др Перваз Николе адвоката из Новог Сада са даном 3. јул 1963. 
године.

3) Решењем бр. 185/63 уписује се у именик адвокатских при- 
правника Јовановић Драгшва, на адв. приправничкој вежби код 
адвоката Јовановић Милана у Навом Саду, a са даном 3. јул 
1963. године.

4) Решење(м бр. 181/63 уписује се у именик адвокатских при- 
правника АК у АПВ Томић Милан на адв. приправничкој ве- 
жби код Отаалевић Јована, адвоката из Новог Сада, a са даном 
3. јул 1963. године.

5) Решењем бр. 183/63 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ, услед смрти са надом 27. јун 1963. године Стејић Стеван, 
адвокат из Дебел>аче, a за преузиматеља шегове адвокатске кан- 
целарије одређује се адвокат Киш Лав из Панчева.

6) Решењем бр. 186/63 узима се на знааве да је др Клокочар 
Драгутин, адвокат из Новог Сада са даном 1. јул 1963. године 
преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бач.
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7) Решењем бр. 151763 узима се на знан>е изввштај адвоката 
Борјановић Мирка о извршеној примотаредаји архиве кавдела- 
рије адвоката Бороцки Проке из Бача.

8) Решен>ем бр. 100/63 узима се на знан>е извештај адвоката 
МиЈБковић Живојина из Панчева да је извршено преузимање 
архиве адвокатске каицеларије Гроздановић Шпире ив Паичева.

9) Решешем бр. 168/63 узима се на знање извештај адвоката 
Оташевић Јована да је тгреузео архиву адвокатске канцеларије 
Јоковић Душана из Беочина.

10) Решењем бр. 168/63 узима се на знање да је Јоковић Ду- 
шан адвокат W3 Беочина са 1. јулом 1963. преселио седиште сво- 
ј€ адвокатске канцеларије у Перлез, a за пр>еузи1матеља његове 
адвохатске . кагад.еларије одређен је Јован Оташевић адвокат из 
Новот Сада.

11) Решењем бр. 154/63 уписан је у именик адвокатских при- 
правника АК у АПВ Поповић Бранко на адв. приправничкој ве- 
жби код адвоката Митровић Радослава у Бачу a са даном 1. мај 
1963. године.

12) Решавано је по молбама за упис у именик адвоката као 
и о другим текућим т1ослоВ'1ша.

Управни одбор А К  у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ, која је одржана 
дана 16. јула 1963. године донесена су следећа решења:

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

2. У  вези HacTojaBaifBa општинских органа НОО Нови Сад, 
да се адвокатура искл>учи из заступања тгривредних предузећа 
у Новсш Саду, Јгпућен је меморандум Скупштогаи оггштине Нови 
Сад, као и за овим питањем су упознати органи власти и над- 
лежне друштвене и политичке организације.

3. Решавано је р молбааиа ради уписа у именик адвоката.
4. Решењем бр. 190/63. узет је на знање угсшор склопљен 

за заступање између Радуловић Саве, адв. из Бајмока и НОО оп- 
штине Бајмок.

5) Позивају се сви адвокати, који су добили извод из кн>ита, 
да своје дугове према Комори иоплате.

Управни одбор АК у АПВ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Позивају се сви адвокати да уплате на тек. рачун Коморе 
600.— динара на име поомрттане иза пок. Стевана Стејића, ад- 
воката из Дебељаче.

2. Извештавају се сви адвокати да је текући рачун Адвокат- 
ске коморе у АПВ сада 151-11-603-99, па се све уплате имају да 
врше на овај нов број текућег рачуна.

Књиговодство Коморе.

Адвокати у Војводини поражени катастрофом главног града 
Социјалистичке Републике Македоније Скопјем, суделују у оп- 
штој народној жалости.

Адвокатска комора у АПВ доделгша је помоћ od двестотине- 
хиљада динара, a адвокати Војводине скупљају посебно прилоге 
за помоћ. Радни одбор адвоката и адвокатских приправиика у 
Новом Саду упутио је већ, no првом списку, помоћ од 127.000 ди- 
нара, a акција скупљања је даље у току. Исто тако и широм Вој- 
водине адвокати скупљају помоћ.

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне банке 151-13-603-99 / Штампа „Будућност“, погон књига и брошура
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