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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 Новн Сад, септембар 1963. Број 9

СПОРАЗУМНО НАСЛЕБИВАЊЕ

1. — Y неким оставинским судовима на територији Војво- 
дине, постоји прилично распрострањена пракса у решавању ос- 
тавинских ствари да се наследницима дозволи тзв. споразумно 
наслеђивање или наследна нагодба тј. наслеђивања по споразуму 
постигнутом између наследника (1). Овај споразум се обично 
припреми пре оставинске расправе при чему се често шири или 
сужава крут наследника a скоро увек мењају наследнички де- 
лови, „сређује" земљишнокњижно стање некретнина и „распа- 
дељују" некретнине. Решење о наслеђивању свему томе да за- 
конску форму, санкционирану ауторитетом суда. Оно постане 
правоснажно одмах, јер се странке одрекну права на жалбу (чл. 
338 ЗПП у вези с чл. 174 ЗН). A и ако га се не одрекну, нико та- 
кво решење не напада, пошто су све странке задовољне. Тако оно 
и не долази пред жалбени или ревизијски суд. Y нашој стручној 
штампи није објављен ниједан случај судске праксе ове врсте. 
Но не може се рећи да вишим судовима ова пракса није позната. 
У редовима судија ових судова такође се прилично раширило ми- 
шљење да је оваква пракса оставинских судова правилна.

Међутим, није још нико изнео разлоге за такво тумачење за- 
кона. Није ни сагледано да ли је оно могуће, да ли је сагласно 
или противно прописима ЗН и других закона који код нас одре- 
ђују правни положај некретнина. Y ситуацији која правно баш 
није сасвим јасна, нико још није изнео дал>е консеквенце овакве 
праксе и евентуалне правнополитичке разлоге за ово или сутгрот- 
но становиште. Чини се да нико није сумирао користи и штете 
овакве праксе са гледишта наших конкретних мера у изграђи- 
вању социјалистичких односа на селу, тј. тамо где се пољопривре- 
дно земљиште појављује као један од детерминантних материјал- 
них услова. За својинске односе на пољопривредном земљишту 
заједница је веома заинтересована. To се види из формулација 
закона, a и из широке политике куповине земље за друштвену 
својину. „Земља је добро од општег интереса" (чл. 20 ст. 1 Ycxa-

' Срески суд у Новом Саду, 0.569/61 (необјављено); II срески суд у 
Новом Саду, 0.106/59 (необјављено).



ва СФРЈ), па је у извесној мери важнија од средстава за произ- 
водњу, a нарочито за наше прилике јер се дотиче на најнепо- 
среднији начин привођења у социјалистичке односе половине 
становништва и решења питања свођења „приватног сектора" 
у једној од најважнијих и друштвено „најтежих" привредних 
грана.

Сличан допринос изградњи социјалистичких својинских 
односа може се остварити и у погледу зиданих, некретпина, на- 
јамних зграда и пословних просторија.

A кад се после ових питања окрене правнотехничким инстру- 
ментима, онда је веома занимљиво и корисно повући границу 
између диспозитнвних и императивних норми у ЗН. Тамо где во- 
ља наследника може доћи до изражаја, занимљиво је нспитати 
њене манифестације, поставити правне оквире, одредити домет 
и евентуална ограничења која су јој постављена. Посебно је за- 
нимљиво показати дејство императивних прописа о одређивању 
-максимума некретнина које физички субјект може имати и о 
национализацији некретнина које прелазе прописани максимум.

Уосталом ЗН, сав саздан на концепцијама преноса приватне 
својине за случај смрти, мора се тумачити тако да доприноси 
изградњи социјалистичких односа у нашем друштву. Он се ну- 
жно уклапа у наш правни систем и, као и сви други наши нор- 
мативни акти, један је од инструмената наше изградње. Посма- 
трајући га тако, треба видети да ли је пракса споразумног насле- 
ђивања у складу с нашим правним системом, с позитивним про- 
нисима и с општим смером нашег развитка.

2. — По Закону о наслеђивању из 1955. године постоје два 
основа по којима се може наследити: закон и тестамент (чл. 6). 
YroBop о наслеђивању је ништаван (чл. 108), без обзира на вид 
Y ком се појављује (чл. 109 и 110.). Она два уговора о којима се 
говори у глави (четвртој I дела) која носи наслов: Наследно- 
правни уговори, нису уговори о наслеђивању, то закон каже и 
сам (чл. 111 и 122 ст. 1), иако садрже неке елементе тог уговора. 
Није то ни уговор о одрицању од наследства из чл. 140 ст. 2—4, 
иако и он има неке од тих елемената.

Према томе из ове главе ЗН не може се извући аргуменат 
за постојање неког трећег основа за наслеђивање ван закона и 
теста-мента. Воља наследника не може постављати норме наслед- 
ноправног преноса не у ком случају: чак ни у сагласности са 
оставиоцем, чија је иначе последња воља, — изражена у пропи- 
саној форми — сама за себе у пуној могућности да постави пра- 
впла тог преноса. Од овог апсолутног правила и.ма само незнат- 
них изузетака, који правно говорећи и нису изузетци иако прак- 
тично имају тај ефекат. Нису изузетци зато што се ту ради о 
правним пословима међу живима, где је предмет уговора сада- 
шња имовина (чл. 113 ст. 1, чл. 122 ст. 1). — Кад воља наслед- 
ника има извесног дејства, као у чл. 140 ст. 2, њено је дејство 
иегативно, тј. наследник искључује себе и своје потомке из на- 
следства.



Ипак, кад се гледа с практичне стране, уговрри које ЗН пред- 
виђа, доводе до преласка (чл. 113 и 122) односно до непреласка 
(чл. 140 ст. 2) имовине оставиоца на сауговорача, после смрти 
оставиоца.

Овде треба имати у виду да се ради о строго одређеним изу- 
зетцима од императивно постављеног принципа (чл. 108— 110), 
што бн упућивало на закључак да ван ових изузетака воља на- 
следника, бар у овој сфери не може никако утицати на наследно- 
правну трансмисију.

A воља наследника у овим случајевима није искључива, него 
постоји, усаглашена с вољом оставиоца. Према томе и кад не би 
било тако строго постављено правило забране наследноправних 
уговора, оно не би могло довести до закључка да вол.а самих 
наследника може доћи до изражаја код наслеђивања.

Зато се може закључити да се из прописа о „наследноправ- 
ним уговорњма" (наслов IV главе I дела, изнад чл. 108) не може 
нпкако извести баш никаква могућност споразумног наслеђива- 
ња, при чему би воља насууедника могла ма на који начин утица- 
аи на наслеђивање.

3. — Ипак Y ЗН могу се наћи трагови или назначења неког 
споразумног каслеђивања. Треба видети право значење и домет 
OBIIX одредаба и могућност или немогућност њихових уопштава- 
ња у смислу оправдања праксе споразумног наслеђивања.

а) Y чл. 228 ст. 3, где се говори о садржини 'решења о на- 
слеђивању, каже ре да ће се у решење унети и споразум о деоби 
и начину деобе, ако се у оставинском поступку деоба предложи 
споразумно од стране свих наследника.

Очито се овде ради р деоби наследства a не о наслеђивању. 
Деоба наследства не улази у наследно право, као што ћемо ниже 
показати. Иако она има неких специфичности које јој долазе 
баш од имовннске заједнице настале наслеђивањем, није мо- 
гуће из овог споразума о деоби и о начину деобе извући аргу- 
мент да у ЗН постоји споразумно наслеђивање.

б) Аруго назначење споразумног наслеђивања налази се у 
прелазним одредбама ЗН, у чл. 242, који каже да се закон неће 
примењивати на наслеђа која су отворена и „коначно уређена" 
до дана његовог објављивања, било правоснажном одлуком, било 
„споразумом, деобом или на други начпн".

Ни овај аргумент није ваљанији од претходног. Треба има- 
ти у виду да се овај пропис налази у прелазним одредбама и ла 
се односи само на оне ситуације које се временски јављају пре 
Закока о наслеђивању. Y шаренилу наших дотадашњих наслед- 
(од ослобођења до 1955. год.), закон дозвољава да је могло бити 
ноправних система и у изграђивању новог предзаконског система 
и фактички решених заоставштина (2). Сва та „коначно уређе- 
на“ „наслеђа" без обзира на који начин решена, па и споразумом.

- В. Објашњења Закона о наслеђивању у  издању Архива за правне 
и друштвене науке, Београд, 1955. стр. 183.



закон признаЈе и не простире своје одредбе на н>их. Оао је без 
сумње најцеЈШсходније и најекономичније решење (3). Што је 
ма на који начин окончано не постаје предмет регулисања ЗН 
(чл. 242): граница ретроактивности новог ЗН иде по рубу ко- 
начно уређених заоставштина отворених пре његовог објављива- 
ња A што се тиче начина уређења наслеђа, сви су добри, под 
условом да су били коначни до објављивања закона, па и епо- 
разумно наслеђивање као један од фактичких начина. Али преко 
Tor ништа, што не би било прописано.

Као што се види ни на овом другом трагу се није могао наћн 
никакав аргумент за споразумно наслеђивање по ЗН.

в) Најзад са овог гледишта вреди испитати одредбе чл. 216. 
о наслеђивању заоставштине која се састоји само од покретне 
имовике. Y овом случају заоставштина се неће расправл>ати, ако 
ииједно од лица позваних на наслеђе не тражи да се спроведе 
расправа (чл. 216 ст. 2). Ако нико од наследника не тражи рас- 
прав.АзЗње заоставштине значи да су се сви сложили, споразумели 
како да је наследе и поделе. Према томе у овом случају спора- 
зумно наслеђивање је санкционисано законо.м. Сам споразум ће 
заменити решење о наслеђивању, па се за тај моменат везују сва 
дејства решења о наслеђивању (чл. 234), нарочито почетак тока 
рокова из чл. 144, итд. — Међутим мислимо да из овог изузетка 
није могуће извући закључак о споразумном наслеђивању у ти- 
Ш1ЧНИМ случајевима, тј. кад има некретнина у заоставштини. 
Изузетак из чл. 216 ст. 2 баш потврђује правило да нема спора- 
зумног наслеђивања.

Тако ни овим путем није могуће доћи до констатације да 
у нашем позитивном праву постоји могућност споразумног насле- 
ђивања, сем кад се заоставштина састоји само од покретних 
ствари.

4. — Међутим питање се можда може поставити на разинн 
01Ш1ТИХ принципа нашег правног система, па ће се можда доћи 
до друкчијих закључака.

Обзиром да се ради о приватном, грађанском праву, у које 
без икакве дискусије улази и наследно право, a у коме вреди 
принцип диспозиције странака, зашто се не би могло дозволити 
странкама, наследницима, да одлуче како желе, дакле и мигло 
закона и против њега. Другим речима тврдити да су све одредбе 
3II или бар већи део њих диспозитивне природе, па их странке 
могу својом вол>ом отклонити и на место њих подићи себе и сво- 
ју вољу у регулатора свих или највећег броја наследноправних 
односа.

'Без сумње се на овом терену налази срж пробле.ма.
Наследно право, у објективном и субјективном (4) смислу, 

постоји само зато да би се пзвршио пренос, трансмисија пре-

Ибд. стр. 183.



носивих права и ооавеза оставиоца, тј, дотадашњег титулара, који 
јс смрћу престао да постоји. To је дакле систем правних правила, 
кој и има одређепу намену и задатак. Иако предмет преноса чине 
имовинска права и обавезе, потпуно из домена дејства воље по- 
једвнаца, из сфере диспозиције њихових титуалара, само наслед- 
но право не постоји искл.учиво у интересу појединаца. Оно у ве- 
ликој, рекли бисмо претежној мери интересује и друштво. Без 
обзира што су предмет преноса приватна, грађанска права, сам 
механизам преноса носи претежни печат јавног интереса, па npe- 
ма томе и печат јавног поретка. За друштво није погодно да по- 
стоји имовина без титуалара. Зато се оно потрудило да што пре, 
кроз наследни поступак и наследно материјално право, органи- 
зује пренос имовине без титуалара на одређена лица. Предмет 
тог преноса, круг лица на који се пренос врши, начин преноса и 
сви друти модалитети су регулисани вољом друштва, a условљени 
су мноштвом фактора који се могу обухватити изразима: друш- 
твено уређење и јавни поредак. Ниједно друштво које је имало 
потребу за преносом добара по емрти њиховог титуалара, није 
остављало овај пренос нерегулисан. Зато се у свим системима 
наследног права налази читав низ прописа императивне приро- 
де. Зато је и наш ЗН поставио велик број прописа које странке 
не могу мењати. Најважнија начела из тог закона се не могу 
мењати.

Тако је већ у чл. 1 речено да се насдеђивање не може вршн- 
ти ван ЗН. Y чл. 6 дати су основи наслеђивања, a у чл 3 границе 
стш1ања пољопривредног земљишта наслеђивањем. Воља оста- 
Еиоца може да дође до изражаја, али у границама које закон 
одређује. Она се и изражава на начин одређен законом (чл. 7). 
Прелазак преносивих права и обавеза врши се у тренутку смрти 
дотадашњег титулара (чл. 135), a поступак који тај прелазак 
констатује и утврђује води важан друштвени орган, какав је 
суд, по службеној дужности (чл. 137, 175, 177 и др.) — Једном 
речју, прелазак је регулисан и одвија се бригом друштва, ауто- 
матски (чл. 193, 175), истина уз присуство и сарадњу заинтересо- 
ваних (чл. 218, 220), али често и без њих (чл. 218 ст. 2, 220 ст. 3). 
Укључивање заинтересованих у тај поступак и њихов утицај на 
њега је такође минуциозно прописан (нпр.: чл. 28, 29, 31, 45, 66, 
82, 136, 139 итд.).

* Наследно право у  субјективном смислу је inpaso појединих лица (на- 
следника) да се на њих пренесе цела или део заоставштине. Али то субјек- 
тивно право они извлаче из објективног права, a не добијају га од остеши-  
оца, јер га он није имао. Ово субјективно право настаје у тренутку сирти 
оставиоца и гаси се правоснажним и дефинитиним преносом, према томе 
није било у имовини оставиоца, неће остати у имовини наследника, a и неиа 
имовинску вредност. Зато је наследно право по својој „природи" веома ин- 
тересантно, у сваком случају специфично, В. Гамс, Увод у  грађанско, Бе- 
огра, 1961., стр. 155. — В. М. Стеванов, Наследноправни захтев и његоаз 
застарелост, Н. Законитост, бр. 1— 2̂,'63, стр. 34.



Према томе читав овај део правног система је изузет испод 
утицаја воље заинтересованих и постављен онако како то ошпти 
интерес друштва захтева. Одређен је орган високог друштвеног 
ранга и ауторитета — суд, који не само спроводи, покреће и води 
овај поступак, него и пази да се интереси целине поштују. Зато 
се може рећи да се у начелу не може дозволити споразумно на- 
слеђивање, је би се њиме директно угрожавали и запостављали 
иктереси друштва.

Нарочито вреди овај закључак у односу на некретнине које 
у нашем друштву имају посебну важност, па зато уживају и 
посебан правни режим (чл. 3, 153, 227).

5. — Овај закључак се може детаљније проверити на пита- 
њу дозвољених основа наслеђивања.

Y чл. 1 ЗН јасно и нмперативно је прописано да је наследно 
право у нашој земљи јединствено и да се остварује по одредбама 
овог закона. Y чл. 6 набројани су основи наслеђивања: закон 
и тестемант. Y чл. 7 је дата предност тестаменту, али је подву- 
чено да завешталац може сачинити тестамент „на начин и у гра- 
ницама који су одређени у закону". Из овог члана се прво види 
да је закон омогућио заврштаоцу, не наследницима, да по свом 
избору, по својој волјИ одреди основ по коме ће се иза њега из- 
вршити наслеђивање, a друго да у случају наслеђивања на осно- 
ву тестамента, тј. искључиво воље тестатора, та се вол>а мора 
уклапати, како у погледу форме, тако делом и у погледу садржи- 
не, у оквире које поставља закон.

Смрћу оставиоца наступају само две могуће ситуације: иди 
је оставилац изразио своју последњу вољу, па ће у том случају 
она, дакле тестамент, бити основ наслеђивања, наравно уколико 
је поштован закон у односу нарочито на форму, a делом и на 
садржину (нужни део); или оставилац није изразио своју по- 
следњу вољу, није сачинио тестамент, па ће онда закон бити 
основ за наслеђивање. (Наравно да је могуће да оба основа по- 
служе за наслеђивање, али не за исти део заоставштине). Y тре- 
нутку смрти и отварања наслеђа, већ су одређени и испуњени 
сви услови за једно или друго, тестаментално или законско на- 
слеђивање. Y односу на ту ситуацију наследници су сасвим па- 
сивни, они често чак и не знају да су постали наследници. За њих 
је наслеђива1ве један спољни догађај које не ангажује ни њихову 
вољу, ни њихову свест. Они у тренутку смрти оставиоца улазе у 
једну одређену правну ситуацију коју трпе, која се одвија скоро 
аутоматски и у којој они тек у појединим моментима — током 
оставинског поступка — могу иступати активно, тј. изражавати 
своју вољу, кад их на то овласти закон и у граннца.ма које им 
он поставља.

Још и више од овога, у тренутку смрти оставиоца, они не 
само да настају наследници, него се на њих по сили закона већ 
врши и пренос свих преносивих права и обавеза оставиоца у 
смислу императивног наређења чл. 135. И ово правно кретање 
се остварује при пуној пасивности наследника, чија воља и свест 
остају и дал>е неангажовани.



Y овом погледу воља наследника није ни могла доћи до из- 
ражаја, јер није имала ни времена ни прилике: све се збило у 
тренутку смрти оставиоца (чл. 135). Наследници, дакле, не мо- 
гу својом вољом мењати материјалне услове који одређују осиов 
наслеђивања, па самим тим ни круг наследника који ће по том 
основу наслеђивати. Они исто тако не могу одређивати својом 
Бољом шта улази у заоставштину (чл. 2), a у начелу ни величину 
наследног дела сваког наследника. Све ово из простог разлога 
што се сви ови елементи утврђују према стању у моменту смртп 
оставиоца, разним компонентама које су дејствовале до смрти 
оставиоца из којих су наследници били искључени (не и оста- 
вилац).

Међутим, фиксирање свих ових појединости, усдова и окол- 
ности у тренутку смрти оставиоца и констатација извршеног 
правног преноса права и обавеза на наследнике врши се у оста- 
винском поступку. Y том постугасу вол.а наследника има извесну 
слободу акције, те може унеколико да утиче на законом или те- 
стаментом постављен механизам наследне трансмисије. Y којој 
мери воља може ту утицати и може ли се ту говорити о спора- 
зумном наслеђивању.

6. — Код утврђивања заоставштине воља наследника има 
1мали домет.

Општи принципи имовинског права одређују које ствари и 
која права се сматрају преносивим, „која припадају појединци- 
ма“ (чл. 2), па само они улазе у заоставштину. Наследници могу 
само у сл1ислу чл. 45 и 63 тражити враћање односно урачунавање 
поклона у заоставштину, али под тачно прописаним условима. 
Воља нужног наследника или санаследника може дакле да утиче 
на повећање заоставштине: ако је поклонима које је оставилац 
учинио за живота повређен нужни део (чл. 39 ст. 4, 40) односно 
изузетно погодован неки санаследник (чл. 51 ст. 1, 52, 58, 59 ст. 
1, 62). Ван овога она теоријски ништа не може учинити.

Практично ,а то се врло често дешава, наследници не прија- 
ве у заоставштину покретне ствари које су припадале оставиоцу 
у тренутку смрти, него их између себе поделе. На ту идеју их 
упућује чл. 216 ст. 2, иако то чине in faudem legis.

За некретнине је то већ теже, обзиром да се њихов пренос 
врши уз учешће суда, иако се — кажу судије из искуства — и то 
чини, обзиром на несређено стање у земљишним књигама и на 
прописани максимум (земљораднички и неземљораднички), па 
кад се то прикривање открије, некретнина у питању постаје на- 
кнадно пронађена имовина (чд. 235). A дотле, она се користи 
противно чл. 6 Закона о пољопривредном земљишном фонду и 
чл. 3 Закона о аграрној реформи. — За прикривање некретнина 
нема грађанскоправне санкције у нашем праву; a кривичноправ- 
на санкција педвиђена у чл. 218a КЗ, тешко би се могла приме- 
нити.

7. — Код утврђивања основа наслеђивања и самих наследни- 
ка, воља наследника нема никаквог удела. Али пошто су одређе-



ност услова за наслеђивање и читав аутоматизам преноса заостав- 
штине постављени тако да претпостављају прихватање наслед- 
ства од стране наследника и пошто се изјава о прихватању п о  
јављује као потврда аутоматизма одвијања наслеђивања онако 
како га закон поставља, неприхватање, односно одрицање од на- 
слеђа може унеколико да се одрази и на сам основ наслеђивања 
(закон илитестамент, нужно наслеђивање, предаја заоставштине 
народноЈл одбору ошцтине), као и на круг лица која ће бити 
наследници.

Ако се један или сви тестаментални наследници одрекну 
наслеђа a нема нужних наследника: уместо тестамента основ за 
наслеђивање ће бити закон. Или ако нужни наследници не траже 
свој нужни део (чл. 45), односно одрекну се нужног дела (чл. 
221 ст. 3, 121 ст. 1) (5), a читава заоставштина је обухваћена тес- 
стаментом. Основ наслеђивања ће бити искључиво тестамент. 
Најзад ако се једини наследници који постоје одрекну наслеђа, 
заоставштина ће постати општенародна имовина (чл. 8, 133, 233).

Одрицање од наслеђа истина зависи од воље наследника, али 
само у тачно одређеним законским условима, постојећим у тре- 
нутку смрти оставиоца. Одрицањем наследник себе искључује 
из наследне трансмисије, али не утиче на даљу судбину заостав- 
штине. Одрицање дејствује као резолутивни услов (6) који се 
испуни, па се његово дејство одражава на чињеничну и правну 
ситуацију која је постојала у тренутку смрти оставиоца: неки од 
елемената изостају, a преостали опет дејствују онако како је за- 
кон одредио њихово дејство. Према томе одрицање од наслеђа 
као субјективан, вољан акт наследника, одражава се објективно 
на чињенично и правно стање везано за тренутак смрти оста- 
виоца и даље дејствује по одређеним правилима која потпуно 
искључују сваку другу субјективност. Зато можемо рећи да 
одрицање од наслеђа не може довести до споразумног наслеђи- 
вања, тј. до потпуног одбацивања, измене и избора основа на- 
слеђивања.

Слично је и са кругом наследника.
Ако се од свих законских наследника одрекне један или не- 

колико њих, али не сви из тог наследног реда, онда преостали 
добијају целу заоставштину, јер она прираста деловима оних ко- 
ји се нису одрекли. — Ако се одрекну сви из истог наследног 
реда, она припада наследницима следећег законског реда (чл. 
136 ст. 5). — Ако се ради о тестаменталном наслеђивању без 
нужних наследника, одрицање сваког тестаменталног наследни- 
ка проширује круг наследника и на она лица која би била по

® Питање да ли нужни наследниЕр* треба да траже свој нужни део, 
или им га суд одређује и без тога, по службеној дужности, није јасно ре- 
шено у  ЗН, a од тога зависи да ли постоји или не установа одрицања од 
нужног наслеђа, Ако нужни иаследници треба да атоставе захтев на нужни 
део у оставинском поступку, непотребно је, иако Moryhe, одрицању од нуж- 
ног наслеђа. — Ово последње изгледа прихватл>ивије, пошто се боље слажв 
са системом трансмисије у нашем праву.

• V. iP. Tour, Le Code civil isuisse, Zurich, 1950. str. 360.



закону наследници да није било тестамента (чл. 142). Ако пак 
има нужних наследника, њихово одрицање омогућује тестамен- 
талним наследницима да остану једини наследници (чл. 45)- на- 
равно ако је тестамент обухватио целу заоставштину.

Одрицање од наслеђа истина зависи од воље наследника који 
се одриче, али даље дејство те воље и изазваних последица је под 
потпуним утицајем закока.

Овај закључак је правилан и на њега не мол<е утицати евен- 
туални споразум наследника да се неки од њих одрекне наслеђа 
(уз накнаду или без накнаде). Али овакав споразум може по- 
стићи само ограничено дејство ,онакво како закон одређује. Од- 
рицање може бити само целовито и односити се на сва субјектив- 
на права по основу наследства. Оно не може бити делимично ни 
под условом (чл. 139 ст. 1), a не може се ни опозвати (чл. 141 
ст. 1) према томе не може се односити само на део заоставштине, 
или на нека права из заоставштине, не може се прираштај нас- 
ледних делова преосталих наследника усмерити само ка једном 
одређеном наследнику, нити условити дејство одрицања ма у 
ком смислу. Одрицање само искључује наследника који се одри- 
че као да нккад није ни био наследник.

Ако се горњи закључци примене на наслеђивање некретни- 
на, онда се види колики је домет воље наследника у овој фази 
наслеђивања. Наследник може постићи да не наследи некретни- 
не уопште, али не може делом наследити, a делом не наследити; 
нити једну врсту наследити (нпр. пољопривредно земљиште), a 
другу не. Он исто тако не може некретнине које би наследио 
усмерити на једног или другог наследника, јер оне иду на све 
преостале законске наследнике.

Шта се тиче покретности наследник који се одрекао наслеђа 
може до њих доћи m fraudem legis, ван оставинског поступка. Ако 
је одрицање условио накнадом, та накнада је предмет посебног 
правног посла и излази из оквира наследног права.

(Наставиће се)
Др. Милош Стеванов

ПОТРЕБА НОВЕАИРАЊА ЧААНА 56 ОЗБ

(Свршетак)
III. Y нашем Основном закону о браку усвојена је комбина- 

ција апсолутних и релативних узрока за развод брака. Апсолутни 
узроци за развод брака су: прељуба (чл. 57) рађење о глави (чл. 
58), умоболност и неспособност за расуђивање (чл. 60) злонамерк 
но или неоправдано напуштање брачног друга (чл. 61), неста- 
лост (чл. 62) и осуда за одређена кривична дела (чл. 63). Од ових 
бракоразводних узрока чл. 57, 58, 61 и 63 заснивају се на криви-



ци. Члан 62 тј. несталост може бити последица кривице али не 
мора битн a no правилу и није, док бракоразводни узрок из чла- 
на 60 (умоболност и неспособност за расуђивање) није последи- 
ца кривице болесног брачног друга.

Релативни бракоразводни узроци су наведени у члану 56 и 
59 Основног закона о браку. У члану 56 су наведени узроци који 
могу пореметити брачне односе и довести до неподношљивости 
заједничког живота без кривице супруга. Несагласност нарави је 
такав узрок. Трајни неспоразум, неуклоњиво непријатељство и 
„ма који други узрок“, могу бити скривљени и нескривљени. Y 
члану 59 цит. закона наведени су скривљени бракоразводни уз- 
роци: злостављање, тешке увреде, нечастан живот и све остало 
(„на други начин"), што чини заједнички живот неподношљи- 
вим. Члан 56 и члан 59 по својој концепцији ил1ају извесне слич- 
ности, само што члан 59 наводи конкретније околности као чи- 
њенице које могу имати за последицу неподношљивост заједнич- 
ког живота, док члан 56 указује на извесне чињенице у врло ши- 
рокој формулацији, a које делимично могу бити последице дру- 
гих конкретних околности, на пример: трајни неспоразум и не- 
уклоњиво непријатељство могу бити последица повреда брачних 
дужности итд. У литератури је основано заступљено мишљење да 
је један од тих чланова сувишан. (28) У нашој правној литерату- 
ри расправљано је и питање да ли је потребно задржати досада- 
шњи систем комбинације система кривице и поремећаја брачних 
односа,.и изгледа да је мишљење да је правилније задржати до- 
садашњи систем него прећи на систем поремећаја брачних одно- 
са као једини бракоразводни узрок (29) Сматрам да изложено 
мишљење треба у потпуности прихватити.

He улазећи у проблеме који настају у вези примене у прак- 
си апсолутних бракоразводних узрока, задржаћемо се на одре- 
ђеним аспектима примене члана 56 који је у прошлости стварао 
доста тешкоћа a ни данас не може да послужи, чини ми се, без 
новелирања за решавање оних осетљивих животних односа који- 
ма је намењен.

Пре него што би прешли на питање које ће се нарочито тре- 
тирати у даљем делу овог чланка уверићемо се у светлу стати- 
стичких података о значају проблема због великог броја споро- 
ва за развод брака који се решавају на основу овог прописа.

Према расположивим статистичким подацима од 1951 годи- 
не до 1958 године закључно разведено је у ФНРЈ следећи број 
бракова: 1951 године 15538; 1952 године 12355; 1953 године 16006; 
1954 године 16053; 1955 године 19389; 1956 године 19336; 1957 го- 
дине 20421 и 1958 године 21856.

У разведеним браковима од бракоразводних узрока отпало 
је на члан 56 Основног закона о браку 1951 године 9386 или

(28) Др. А. Прокоп: „Развод брака” Наша законитост, 1957/5—8 стр. 235
Др. Б. Базала: „Новелирање одредаба Основног закона о браку 

у погледу развода брака“, Наша законитост, 1957/11—12 стр. 473
(29) види под (28)
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60,4®/o; 1952 године 7379 или 59,8% 1953 године 9810 или 61,2%;
1954 године 10172 или 63,3®/»; 1955 године 11373 или 58,6%; 1956 
године 13172 или 67,8®/o; 1957 године 14655 или 73®/o и 1958 годи- 
не 16297 или 74®/о. Опажа се извесно повећање броја разведених 
бракова на основу члана 56 Основног закона о браку према укуп- 
ном броју свих разведених бракова. Ако саберемо број раззе- 
дених бракова на основу члана 56 и 59 Основног закона о браку 
тада можемо заиста констатовати да су релативни бракоразвод- 
ни узроци најчешћи основ за развод брака. Због тога су од наро- 
читог значаја баш они проблеми који се појављују у вези приме- 
не тих бракоразводних узрока.

Односни бројеви који се односе на све остале бракоразводне 
узроке, који су карактеристични у годинама 1953 до 1958 закљу- 
чно су следећи; члан 57 Основног закона о браку 2628, 2785, 
3716, 2938, 2619, и 2652. Члан 58 Основног закона о браку, 17, 23, 
1100, 22, 11. Члан 59 Основног закона о браку, 984, 1044, 770 
1289, 1367 и 1231. Члан 60 Основног закона о браку: 47, 39, 461, 90, 
56 и 75. Члан 61 Основног закона о браку 1143, 990, 707, 978, 990 
и 963. Члан 62 Основног закона о браку, 851, 548, 686, 347, 263 
и 251. Члан 63 Основног закона о браку, 374, 289, 309, 305, 327 и 
255. Упадлзиво је велико осцилирање бројева, нарочито 1955 го- 
дине у вези члана 58 и 60 Основног закона о браку. Вероватно је 
у питању критеријум за класификацију чињеница које су послу- 
жиле као бракоразводни узрок a не сама суштина ствари, иначе 
тешко би било објаснити велике разлике у податцима између
1955 године и ранијих и следећих година.

Намерно нисмо се осврнули на статистичке податке од 1946 
до 1950. године закључно обзиром да је у тим годинама јако осци- 
лирао број развода a у неким од њих био је и нарочито велик 
јер су непосредно после рата разведени тзв. мртви бракови који 
су изгубили своју садржину обзиром на последице рата на брак 
(30).

Ови подаци су довољни да би се уверили о значају проблема 
којих још увек има у вези примене релативних бракоразводних 
узрока a нарочито у вези члана 56 Основног закона о браку.

IV. Да ли су данас важећи прописи довољни да се правилно 
решавају брачни спорови који се заснивају на поремећају брач- 
них односа и неподношљивости заједничког брачног живота? 
Наши судови имали су озбиљне проблеме у вези примене чл. 56 
Основног закона о браку. Њихова становишта су се мењала од 
ступања на снагу тога закона до данас. Судска пракса показује 
„неуралгична” места неког прописа односно закона, a то је случај 
и у конкретној материји. У вези члана 58 Основног закона о бра- 
ку два питања, која се најчешће заједно појављују, заслужују 
посебну пажњу. Та су питања, да ли је потребно да се одвојени 
жквот у дужем трајању под извесним условима прихвати као 
бракоразводни узрок и да ли може, под извесним околностима.

(30) 1947. године разведено је у целој Југославији 20915 бракова; 1948. 
године 24586; 1949. године 16985; 1950. године 17879
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искључиво криви брачни друг захтевати развод брака. Наша 
судска пракса дала је одређени одговор на оба питања. Посто 
ји извесна сумња да ли су решења праксе правилна обзиром на 
сам текст закона, a што је још важније обзиром на друштвени 
значај самог брака као института од нарочитог значаја за дру- 
штво. Посебно је питање да ли су ставови који су се искристали- 
сали у судској пракси довољно чврсти и прецизни да би гаран- 
товали правну сигурност, или, да ли је уопште потребно заузи- 
мање чвршћих и прецизнијих ставова у бракоразводним споро- 
вима ако је генерална клаузула бракоразводни узрок — да ли 
је то уопште у складу са концепцијом тога бракоразводног уз- 
рока?

Члан 56 Основног закона о браку уопште не говори о одво- 
јеном животу као бракоразводном узроку, a не говори о њему 
ни као о чињеници која може имати за последицу поремећај 
брачних односа. Међутим, јасно је да одвојени живот у дужем 
трајању може бити узроком поремећаја тих односа. Он може 
проузроковати „трајни неспоразум" и „неуклоњиво непријатељ- 
ство", a свакако се може подвести под „из ма ког другог узро- 
к а . . Према томе, схватање да одвојени живот у дужем траја- 
њу може бити узрок поремећаја брачних односа је потпуно 
оправдано и не треба га поткрепити посебним аргументима. To 
схватање је потпуно основано постало ошпте схватање и у теори- 
ји и у пракси. Питање је шта значи одвојени живот у дужем тра- 
јању. Да ли је могуће и да ли је потребно временски одредити 
трајање одвојеног живота да би то стање имало снагу бракораз- 
водног узрока? Да ли би требало одвојеном животу у дужем 
трајању дати снагу посебног објективног бракоразводног узрока 
иако је за раскидање брачне заједнице искључиво крив тужи- 
лац?

Остали аспекти примене члана 56, па ни члана 59 Основног 
закона о браку нису причињавала нарочите тешкоће ни теорији 
ни пракси, осим једног питања a то је могућност и модалитети 
споразумног развода брака. Међутим, то питање ни издалека ни- 
је од толиког практичног значаја као наведена два питања.

Питање из претпоследњег става третирана су и у теорији. 
Извесна гледишта су интересантна и инспирисана потребама жи- 
вота. По једном мишљењу, ако нема могућности за успоставља- 
ње заједнице живота, и ако је одвојени живот трајао од 1—3 
године сам одвојени живот је бракоразводни узрок без обзира на 
кривицу, дакле и у случају ако је тужилац исЈсључиво крив за 
поремећај брачних односа што је имало за последицу раскида- 
ње заједнице живота тј. одвојени живот супруга (31).

По другом схватању предлаже се ново формирање члана 56 
Основног закона о браку који би требало да има следеће еле* 
менте: а) да је из неког узрока дошло до поремећаја брачних 
односа, б) да је услед тог поремећаја дошло до одвојеног живо-

(31) Милорад Тасић: „Одвојени ижвот као основ за развод брака“ 
Правни живот, 1954/2—3 стр. 14
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та кроз дужи временски период, в) да се успостава брачне за- 
једнице не може више очекивати и г) развод у таквом случају 
може да тражи сваки брачни друг без обзира на кривицу. По 
оБом схватању одвојени живот у трајању од пет година било би 
довољно да отклони могућност лакомислених развода (32).

По трећем схватању ако су брачни другови прекинули брач- 
ну заједницу по истеку рока од три године сваки супруг може 
захтевати развод брака без обзира на кривицу за основни п о  
ремећај брачних односа (33).

Аруги пак слажу се са схватање.м да је дугогодишњи одвоје- 
ни живот посебна објектива чињеница која може довести до по- 
ремеђаја брачних односа и развода брака. У таквом случају, 
премда је до раскидања брачне заједнице дошло искључиво кри- 
вицом тужиоца, ипак би се брак могао развести ако је због одво- 
јеног живота наступио такав поремећај у браку да је немогуће 
успоставити заједницу живота. Изражено је и схватање да данас, 
кад су углавном ликвидирани стари мртви бракови, могло би се 
дозволити развод брака ако постоји искључива кривица тужи- 
oua, ако нема потребе да се заштити невини брачни друг, или ако 
тај брачни друг сам нема више интереса да се успостави зајед- 
нички брачни живот. (34)

Сва изложена схватања служе се одређеном аргументацијом, 
имаЈућ!-.. у виду и развој наше судске праксе.

V, Какав је одговор судске праксе на овде постављена пи- 
тања?

Y почетку судска пракса се држала више текста закона.
Ипак, судска пракса ускоро по ступању на снагу Основног 

закона о браку почела је ту-мачити ст. II чл. 56 тога закона тј. 
појам искључиве кривице за поремећај брачних односа тако да 
би 0А10гућила разводе у случајевима у којима је било очигледнр 
да сс тражи развод „мртвог брака", тј. брака који формално 
иосгоји али брачна заједница се више не може успоставити (35) 
и у другим очигледно основаним случајевима.

(32) Др. Ана Прокоп; „Развод брака“ Наша законитост, 1957/5—8 стр. 
239. Аутор чланка даје следеће разлоге: „Предмет дискусије мо- 
гла би бити нарочито претпоставка под б) — дужи временски пе- 
риод. Тај вре.менски период трвба да буде одређен тако, да с једне 
стране прЈ''жа доказ озбиљности и стабилности једног стан>а, с 
друге стране треба да буде с.метња да брачни другови олако не 
напуштају своју досадашн>у заједницу и да непромишљено не 
улазе у нова. Ако се тај временски период одреди са пет година, 
онда мислим да смо то отпршгике погодили”

(33) Др. Бранко Базала: „Новелирање одредаба Основног закона о бра- 
ку у погледу развода брака“ Наша законитост, 1957/11—12 стр. 469 
и след. Аутор цит. чланка позива се на рокове из чл. 61, 62 и 63 
основног закона о браку као аргуменат са своје становиште „да 
би вре.менско раздобље од три године било доволјНо за утврђивање 
опстојаности тзв. мртвог брака па би након тога требало брачним 
друговихма допустити развод 6рака“

(34) Др. Алојзиј ФинЈкгар: „Питање развода брака“ Анали 1957 окто- 
бар—децембар стр. 430

(35) Др. Б. Базала: цит чланак стр. 470
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Врховни суд HP Србије пресудом бр. Пл. 524/47 од 14 маја 
1947. године заузео је у складу са законским текстом, станови- 
шге да право на тражење развода брака у смислу члана 56 ст. 2 
Основиог закона о браку не припада „кривој" страни само у слу- 
чају ако је једино и искључиво крива за поремећај брачних од- 
носа. Y образложењу, међутим, појму искључиве кривице даје 
се ново тумачење. Констатујући да тужена није ништа предузе- 
ла да успостави брачну заједницу са тужиоцем, те да је допу- 
стила „да прође неколико година од прекида брачне заједнице и 
да тужилац за то време добије двоје деце са другом женом”, те 
да ie услед тог пропуштања тужене настало стање које искљу- 
чује успостављаље брачне заједнице. Ипак то пропуштање не мо- 
же јој се приписати у кривицу за развод брака, по цит. правном 
образлоисењу, и зато је брак разведен кривицом тужиочевом 
којч ипак није искључиво крив за поремећај брачних односа 
(36). Из образложења ове пресуде јасно се види ситуација у ко- 
јој сс налазио суд када је донео пресуду. С једне стране требало 
је применити законски пропис о искључивој кривици a с друге 
стране суд је имао пред собом једну исто тако јасну животну 
ситуацију коју је требало решити тако да судска одлука има сво- 
ју друштвено оправдану и животну садржину. Да би то постигао 
дао је ст. 2 чл. 56 Основног закона о браку тумачење које није 
убедљиво. Туженој се пребацује да није ништа предузела да 
успостави заједницу са тужиоцем који живи у ванбрачној зајед- 
ници са другом женом и да је „допустила" да прође неколико 
година итд. Ипак то суд не сматра кривицом тужене, ади уједно 
cMaipa да тужилац није искључиво крив за порехмећај брачних 
одиоса. Тужилац „није искључиво крив“ само у случају ако је 
и тужена нешто крива за поремећај брачних односа иди ако се 
отворено и јасно извесној чињеници признаје, (на пример од- 
војеном животу) значај објективног бракоразводног узрока. Од 
овог образложења до схватања да је одвојени живот у дужем 
трајању — објективни — бракоразводни узрок, да је заправо ca.\i 
дг'жи одвојени живот претпоставка о поремећају брачних односа 
и неподношљивости заједничког живота и да због тога и брако- 
разводни узрок није дадек пут. Ипак и ово тумачење чл. 56 цит. 
закона било је корисно. Оно је омогућило у првом периоду при- 
мене Основног закона о браку еластичну примену његових про- 
писа. Крута примена чл. 56 ст. 2 Основног закона о браку дово- 
дила би до последица које не би служиле ни самим брачним дру- 
говима ни интересима друштва.

Врховни суд HP Хрватске сматрао је још 1947 године да чи- 
њеница да брачни другови живе одвојено већ 20 година указује 
на „трајан неспоразум". Брак је разведен из тужиочеве кривице 
који је после 15 година брачног живота напустио жену и сажи- 
вео се са другом женом (37). Из чињенице одвојеног живота у

(36) Збирка одлука врховних судова и упутстава Врховног суда ФНРЈ 
1945—1952 Београд 1952

(37) Пресуда Врх. суда HP Хрватске бр. Гж. 734/47 Збирка одлука вр- 
хозних судова итд. 1945—1952 стр. 192
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трајању од 20. година, суд је, правилно извео закључак да „по- 
сле 20 година одвојеног живота брачна заједница изгубила је 
не само са тужиоца него и за тужену значење које брак као за- 
једница живота мора да има". Према томе суд је значење брака 
посматрао и са објективног становишта a не само са становишта 
специјалних интереса туженог брачног друга. Супротно станози- 
ште је изражено у пресуди истог суда бр. Гж. 434Ч7. По једном 
решењу Врховног суда ФНРЈ од 9 новембра 1948.године само чи- 
њеница одвојеног живота није довољан узрок за развод (38).

Врховни суд ФНРЈ својим решењем од 26 јануара 1950 годи- 
не, заузео је становиште да: „само у случају кад је један брачни 
друг намерно проузроковао поремећај брачних односа да би по 
том основу могао тражити развод брака, треба узети да је laj 
поремећај настао искључиво његовом кривицом. Наиме, искд)у- 
чива кривица једног брачног друга је квалифицирана и као та- 
ква она ie долозна — намерна, треба да је свесно и хотилшчно 
изазвана '̂. (39) Оправдану критику овог става дала је проф. Др. 
А. Прокоп (40).

Врховни суд HP БиХ одбио је тужбу тужиоца налазећи да 
он нема право да тражи развод брака на основу члана 56 Основ- 
ног закона о браку и поред чињенице да брачни другови већ ду- 
же времена не живе заједно, пошто је утврђено да је он напу- 
стио брачну заједницу зато што му је тужена прнговорила због 
његових стварних љубавних односа са другом женом. Y овом 
случају одвојени живот је трајао 11 година (41). Исти суд је удо- 
вољио тужби у једном другом случају пошто је утврђеко да су- 
прузи три године не живе заједно, пошто је тужена супруга из- 
јавила да и она увиђа да је заједнички живот неподношљив, јер 
њу муж мрзи (42).

Судови су сматрали да одвојени живот у трајању од 9 годи- 
на може бити објективни фактор са последицом да се поремећај 
брачних односа још више продуби. Одвојени живот у трајању од 
28 година није само манифестација поремећености брачних одно  
са, него је узрок даљње поремећености као објективна околност. 
Одвојени живот кроз 11 година сам по себи утиче на стање брач- 
них односа и може проузроковати неподношљивост брачне за- 
једнице. Првобитна кривица тужиоца, због тога, изгубила је ка- 
рактер искључивости. (43)

Ови примери довољно показују правац и тенденцију судске 
праксе. И поред извесног колебања опажа се јасна тенденција 
у два правца и то: 1) одвојеном животу у дужем трајању призрха-

(38) Др. М. Беговић: цит. дело стр. 93
(39) Решење Врховног суда ФНРЈ 5р. Гж. 1/50 од 26 I 1950 цит. Збирка 

1945—1952 сгр. 201
(40) Др. А. Прокоп: „Коментар Основном закону о браку“ стр. 231 

Пресуда Врховног суда HP БиХ бр. Гж. 433/56 од 18. I 1957., Збирка 
судских одлука 1957 књига I., свеска П

(42) Пресуда Врховног суда бр. Гнј. 429/56 од 18. I 1957, Збирка као 
под (43)

(43) Др. А. Прокоп: „Коментар Основном закону о браку“ стр. 254 и 255
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je ce значај претпоставке o поремећају брачних односа, дакле 
ако формално не, стварно се признаје снага објективног брако- 
разводног узрока; 2) искључива кривица из ст. 2 чл. 56 Основног 
закона о браку тумачи се рестринктивно и примењује се само 
на сасвим јасне случајеве у којима и правичност захтева да се 
тужба за развод брака одбије.

Једна пресуда Савезног врховног суда (44) даје најјаснију и 
најсадржајнију формулацију ставова који су се изкристалисали 
у судској пракси. Y образложењу ове пресуде од 18. новембра 
1958 године наводи се да: „Према животном искуству и по логи- 
ци ствари, дугогодишње неодржавање брачних односа све више 
међусобно удаљује и отуђује брачне другове. Такво стање није 
више само манифестација поремећаја брачних односа, него и 
функционални узрок, нови узрок, даљег поремећаја брачних од- 
носа, који са ранијим, или и самостално, сада као објективна 
околност, доприноси ранијем поремећају или ствара такав поре- 
мећај да даљи заједнички живот постаје неподношљив... Y таквом 
случају евентуална искључива кривица тужећег брачног друга 
за раније настали поремећај престаје да буде искључиви узрок 
поремећаја брачних односа, a то значи да више нема сметње 
да се брак разведе по тужби тога брачног друга. . .  јер брачни 
односи имају се разматрати у целини и у развоју. Y противном, 
ако се не би придала таква разорна снага на брачне односе ду- 
гогодишњем одвојеном животу и као посебном узроку поремећа- 
ја објективне природе, и ако би се заувек остало при искључивој 
кривици тужиоца за основни поремећај односа као трајном уз- 
року који искључује значај свих могућих каснијих узрока. . .  
дошло би се до закључка да никад такав брак не би могао бити 
разведен."

Из образложења ове пресуде јасно произлази, јасније него 
из досадашњих пресуда у брачним споровима, да је дугогоди- 
шњи одвојени живот самостални, објективни узрок поремећаја 
брачних односа и да при постојању овог узрока искључива кри- 
вица за првобитни поремећај нема више значај искључиве кри- 
вице за развод брака. Према томе, у случају дугогодишњег од- 
војеног живота, ^ з  обзира на било чију кривицу за евентуални 
првобитни поремећај брачних односа, сам одвојени живот је 
претпоставка о поремећају брачних односа фактично он је бра- 
коразводни узрок. Ово схватање практично значи елиминисање 
прописа из ст. 2 чл. 56 Основног закона о браку о последицама 
искључиве кривице за поремећај брачних односа на право кри- 
вог супруга да тражи развод брака ако је у питању одвојени жи- 
вот супруга у одређеном дужем трајању. Према томе, схватање 
изражено у већини приказаних одлука, a нарочито у последњој 
пресуди Савезног врховног суда даје предност стварним живот- 
ним односима са којнма треба ускладити апстрактне законске 
прописе.

(44) Пресуда Савезног врховног суда Рев. 921/58 од 18. XI 1958, Правни 
живот 1959/1—2 стр. 55
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Ово схватање одговара систематском тумачењу закона, На* 
име, ст. 1. чл. 56 Основног закона о браку је опште бракоразвод- 
ни узрок, правило по којем је поремећај брачних односа брако- 
разводни узрок из било ког узрока ако има за последицу непод- 
ношлјИвост брачне заједнице. Ако је поремећај брачних односа 
нескривљен у питању ће бити објективни бракоразводни узрок. 
Ст. 2 реченица 2 чл. 56 цит. прописа је изузетак. Ограничава пра- 
во на тражење развода брака искључујући супруга који је искљу- 
чиво крив за поремећај брачних односа. Искључива кривица од- 
носи се на конкретне чињенице, a ако су после настале друге 
нескривљене околности на њих се не може аутоматски прошири- 
ти кривица за раније скривљене узроке поремећаја брачних од- 
носа. Y том случају примењује се ст. 1. чл. 56 цит. закона који 
признаје сваком брачном другу право да захтева развод брака. 
Само место ст. 2 чл. 56 цит. закона у односу на ст. 1 упућује на 
потребу сужавања његове примене. Принцип је изражен у ст. 1. 
чл. 56 Основног закона о браку. Y систему нашег брачног права 
то је основни општи бракоразводни узрок, a ст. 2 је само огра- 
ничење, које се има рестринктивно тумачити, Наравно, поред 
ових разлога, остају сви они разлози који су већ били изложеии 
у вези излагања погледа на питање потребе новелирања чл. 56 
Основног закона о браку. Y образлолсењима у тексту изложених 
пресуда има много разлога који се могу и требају усвојити и ко- 
ји дају друштвену и етичку садржину изложеном тумачењу цит. 
прописа и схватању које долази до изражаја у тим пресудама 
a нарочито у пресуди Савезног врховног суда од 18 новембра 
1958 године.

Ставове који су се дефинитвино искристалисали у нашој 
судској пракси, a чија се опрвданост и целисходност тешко може 
побијати, требало би озаконити новелирањем чл. 56 Основног за- 
кона о браку.

VI Преостаје још питање трајања одвојеног живота да би он 
постао законом признатн апсолутни бракоразводни узрок. На 
ово питање тешко је дати одговор.

Правна сигурност би захтевала да се законом пропише траја- 
ње одвојеног живота супруга да би та околност постала брако- 
разводни узрок. Није вероватно да би то стимулирало лакоми- 
слено склапање бракова, јер би вереници унапред зналл да ће 
лако добити развод брака, па би та могућност имала за последи- 
цу лабављење брачног и породичног морала. (45) Против зако- 
ном одређеног рока одвојеног живота као узрока поремећаја 
брачних односа, па према томе и као бракоразводног узрока мо- 
же се навести још као аргуменат, да се у брачним споровима не-

(45) Др. А. Прокап: „Коментар Основном закону о браку“ стр. 226 А у- 
тор наводи ова аргумента: заступа мишљење да треба признати 
одвојени живот као такав узрок у случају мртвих бракова тј. када 
одвојеност живота значи дефинитиван прекид брачних односа. 
У једном свом ранијем чланку исти аутор заступа мишљење које 
је већ приказано било на стр. 12 види под (33)
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ма два идентична случаја и да према томе није могуће унапред 
одредити трајање одвојеног живота супруга који би у сваком 
случају био од разорног дејства на брачне односе. Овај аргуме- 
нат може се изнети против нормирања мање више, свих друштве- 
них и животних односа. Поред типичних околности скоро у свим 
односима међу људима има и атипичних елемената. Истина, у 
брачним односима потребно је идивидуализирање у већој мери 
него у осталим правним односима, на пример имовинскоправ- 
ним, због испреплетности брачног односа моралним и другим 
елементил1а који се не могу потпуно правно нормирати. Ипак, и 
поред признавања специфичности брачних односа према дру- 
гим правним односима, не може се порећи да и у брачним одно- 
сима постоје извесне типичне ситуације које је могуће јасно ре- 
шити. Y случају посебних бракоразводних узрока, по нашем 
Основном закону о браку и у претежно највећем броју земаља у 
којима у брачном праву постоје посебни бракоразводни узроци, 
законом одређене чињенице имају ту последицу да један брачни 
друг ако жели има право да тражи развод брака. (46) Нема раз- 
лога да се не примењује исти принцип на најтипичније ситуације 
изван оних које су предвиђене у нашем Основном закону о бра- 
ку у члановима 57, 58, 60, 61, 62 и 63. Y суштини то би значило 
створити нови посебни бракоразводни узрок поред постојећих на 
основу одвојеног живота брачних другова у одређеном трајању. 
Разлика између овог узрока и бракоразводних узрока — санкци- 
ја била би да би оба брачна друга имала право да траже развод 
брака, док код бракоразводних узрока-санкција то право припа- 
да само некривом брачном другу. Међутим, не би постојала та 
разлика између чл. 60 и делимично чл. 62 Основног закона о 
браку с једне стране и дужег одвојеног живота с друге стране 
јер ни члан 60 није санкција a чл. 62 није увек санкција и по 
чл. 60 право да тражи развод брака припада само другом супру- 
гу против брачног друга који болује од неизлечиве умне боле- 
сти или неспособности за расуђивање настале после закључења 
брака, a no чл. 62 то право има брачни друг против несталог 
брачног друга. На основу дужег одвојеног живота то право би 
имада оба брачна друга.

На основу посебних бракоразводних узрока претпоставља се 
да ће после њих продужење заједничког живота брачних другова 
бити немогуће. Није од значаја какво је стварно дејство тих чи- 
њеница на брачне односе. Претпоставља се, a то је необорива 
претпоставка да оне чине заједнички живот неподношљивим. 
(47) Зар одвојени живот у трајању од више година по своме зна- 
чају и дејству на брачне односе није једнак, неоправданом на- 
пуштању уз одвојени живот у трајању од најмање шест месеци?

(46) Постоји и обратна тенденција да се апсолутни — посебни брако- 
коразводни узроци претворе у  релативне, на пример по Јапанском 
закону о породици и наслеђу види; Др. А. Силајџић, цит дело 
стр. 165

(47) Др. М. Константиновић: „Развод брака због тешке поремећености 
брачних односа“
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ТТитање је само у мери. Колико треба да траје одвојени живот да 
би било оправдано признати га самосталним објеквтивним и ап- 
солутним бракоразводнил! узроком? V теорији су изнета мишље- 
ња више или мање документована да одвојени живот у трајању 
од једне до пет година, представља довољан временски период 
за развод брака нарочито кад успостављање заједнице живота 
не би било могуће. По једном мишљењу у случају тзв. мртвих 
бракова одвојени живот је постављен као апсолутни бракораз- 
водни узрок (48) Наша судска пракса има тенденцију да потпу- 
но објективизира одвојени живот јер за њега везује претпоставку 
о поремећају брачних односа и неоподношљивости брачне за- 
једнице. Од ове конструкције је само један корак, истина од- 
лучан корак, до посебног апсолутног бракоразводног узрока. Y  
упоредном праву не можемо наћи упориште за ово становиште. 
Чл. 48 Закона о браку Немачке поред одвојеног живота од бар 
три године поставља услов да захтев кривог брачног друга не 
буде морално неоправдаи при правилној оцени суштине брака.. 
При одлучивању о основаности тужбеног захтева цениће се ин- 
тереси деце. Дакле остало се код концепције релативног брако- 
разводног узрока. По хлави XI чл. 4 Шведског закона о браку 
брачни другови могу захтевати развод брака ако због неспоразу- 
ма живе одвојено најмање три године. To је правило, међутим, 
развод брака неће се изрећи на захтев оног супруга коме се то 
може основано ускратити обзиром на његово држање или обзи- 
ром на неке друге околности. Ово решење је извесно објективи- 
зирање одвојеног живота у одређеном трајању. Слично је реше- 
ње усвојено у норвешком праву, исто у данском праву само са 
дужим роком. Међутим, мада у упоредном праву одвојени жи- 
вот у одређеном дужем трајању није постављен као апсолутни- 
посебни бракоразводни узрок, ипак у пракси после одређеног 
броја година узима се да је самом чињеницом одвојеног живота 
доказан поремећај брачних односа у тој мери да је заједнички 
живот неподношљив (49)

На основу приказаног стања у упоредном праву и стања na
me судске праксе, можемо доћи до извесних закључака.

1) Y оним земљама у којима не постоји општи-релативни 
бракоразводни узрок или пак постоји уз посебне — апсолутне 
бракоразводне узроке, постоји тенденција да се од посебних бра- 
коразводних узрока екстензивним тумачењем створе релативни 
бракоразводни узроци. Нови закони из области брачног права 
уводе генералну клаузулу.

Y оним земљама у којима је генерадна клаузула једини бра- 
коразводни узрок постоји тенденција да се извесним типичним 
чињеницама увек призна дејство да поремећују брачне односе и 
чине заједнички живот немогућим.

(48) Др. Б. Базала: цит. чланак, Н, Законитост, 1957/11—12 стр. 471
(49) Др. А. Финжгар: цит. чланак Анали 1957 октобар—децембар стр. 

427
Г. М. Свердлов: цит дело стр. 246 
G. Le Bras; цит. дело стр. 241
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2) Комбинација апсолутних и релативних бракоразводних 
узрока је добра и даје најшире могућности за правилно и пра- 
вично решавање бракоразводних спорова. Имајући у виду под 
1) изложене тенденције нема разлога да напустимо систем нашег 
Основног закона о браку који је начелно добар и савремен. Ме- 
ђутим, извесне допуне су потребне.

3) Имајући у виду констатацију под 2) требало би признати 
одвојеном животу у одређеном трајању снагу посебног-апсолут- 
ног узрока пошто по животном искуству (у просеку) дужи од- 
војени живот има слично разорно дејство на брачне односе као 
извесни посебни-апсолутни бракоразводни узроци. Посебно је 
питање трајања одвојеног живота. Ово питање треба да буде 
предмет пажљивих студија расположивих статистичких и других 
података. Мислим да би одговарало одвојен живот у трајању од 
3 до 5 година.

На основу бракоразводног узрока одвојеног живота у одре- 
ђеном трајању требало би признати право на развод брака и јед- 
ном и другом брачном другу без обзира на евентуалну кривицу 
за основни поремећај брачних односа и раскидање брачне за- 
једнице.

Решење предложено овде под 3) била би легализација онога 
што одговара искуству у бракоразводним споровима у којима је 
основ тужбе најчешће поремећај брачних односа услед дутого- 
дишњег одвојеног живота супруга, a такво решење у једном ком- 
бинованом систему бракоразводних узрока не би било ни тео- 
ретски неправилно.

Ар Задор Андрија

О ПОДЕЉЕНОЈ ОДГОВОРНОСТИ КОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ

(Свршетак)
Што се тиче одговорности оштећеног у наведеном примеру 

под 1, мислим да треба узети да су путници који стоје у тролеј- 
бусу, увек делимично криви ако код зауставлзања возила падну 
и повреде се. Ово због тога што је опште познато да се тролејбу- 
си у граду често пута нагло заустављају и да се због тога може 
пасти, ако се путник чврсто не држи за шипке на пролазима, ви- 
ше столица и изнад глава путника, које су баш постављене зато 
да се путници за њих држе када стоје. Ако путник неће да се 
држи или се олако држи у тролејбусу, аутобусу или трамвају 
када стоји за време вожње, па падне и буде оштећен, не може 
бити неодговоран и да није крив, за претрпљену штету, без об- 
зира што се је моторно возило нагло зауставило и због чега се 
је зауставило.

Исто становиште би требало заузети и у примеру наведеном 
под два. Приликом изласка из аутобуса путник је дужан да се
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придржава за шипке на вратил1а и треоа да предпостави да кола 
могу из разних узрока кренути. Ако путник при излазу из ауто- 
буса није био пажљив и није се чврсто држао за шипке на вра- 
тима аутобуса иди тродејбуса па падне и повреди се, сматра да 
треба узети да исти сноси део кривице за штету коју 'је пре- 
трпео.

Дете, које иде у шкоду иди из школе па се уплаши када на- 
иђе аутобус, пример наведен под 3, па уместо да сачека поред 
зида продаз аутобуса, истрчи пред исти и буде прегажено, криво 
је за своју смрт, али мислим да није искључиво криво већ де- 
димично.

Радник на грађевини, пример наведен под 5, зна да се налази 
на опасном месту и дужан је да буде пажљив да би избегао пад 
и у колико га није нико гурнуо, он је крив што је био непажљив 
и пао са грађевине те изгубио живот, без обзира на друге окод- 
ности на пример, непостојање заштитних мера на грађевини, али 
мисдим да није искључиво крив, у кодико се не ради о самоуби- 
ству, већ је крив делимично.

Y наведеним примерима не би се могдо узети да је у питању 
случај (casus fortuitus), као што неки кажу, јер је случај догађај, 
који се није могао предвидети, a наведени догађаји су се могли 
предвидети и предпоставити.

Међутим, мислим, да не би било правилно узети да су оште- 
ћени у наведеним примерима искључиво криви за наведене до- 
гађаје те да су сами дужни да сносе сву штету.

Ако путник уђе здрав у тролејбус и због нагдог заустављања 
возила падне и сдоми руку односно ако је придиком изласка 
из аутобуса због кретања аутобуса пао и сломио ногу, не би се 
могдо узети да су оштећени искључиво криви, што су изгубили 
руку односно ногу, без обзира што су били не-пажљиви и нису 
се чврсто држади, придржавади за шипке у тролејбусу и ауто- 
бусу направл>ене за ту сврху, већ треба узети да је и власник 
тродејбуса односно аутобуса одговоран за део штете по прин- 
ципу одговорности за опасне ствари, не по кривици вдасника, 
већ по основу каузе, јер је њихова опасна ствар материјално про  
узроковала ломљење руке односно ноге и настанку штете оште- 
ћеноме. Стога оштећени и власник опасне ствари треба да сносе 
насталу штету сваки по једну подовину исте.

Спорно је у примеру наведеном под 1 да ли оштећени треба 
да тражи накнаду штете од власника тролејбуса или од лица 
Koje је истрчадо пред тродејбус и проузроковадо заустављање 
тролејбуса.

По једном мншљењу власник тролејбуса не одговара за ште- 
ту, јер је исту проузроковало треће дице. Када је штету проуз- 
роковало треће лице оно одговара за штету, a не власник мо- 
торног возида.

Ово мишљење је погрешно. Путник који се надази у мотор- 
ном возилу, тродејбусу, аутобусу или трамвају налази се у прав- 
ном односу са власником моторног возила на основу прећутног
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уговора о превозу. Купујући карту од кондуктера путник је за- 
кључио уговор о превозу и на основу истог стекао право, a кон- 
дуктер је примио обавезу да превезе путника до крајње станице 
на тој релацији односно до станице по жељи путника. Ако пут- 
ник за време тога превоза претрпи штету због неправилне вож- 
ње, власник возила је дужан да му накнади штету по принципу 
одговорности за опасне ствари, јер је возило, опасна ствар про- 
узроковало штету путнику. Нема сумње да је у наведеном при- 
мсру била неправилна вожња, јер је возач тролејбуса нагло зау- 
ставио тролејбус и због тога проузреоковао штету путнику, који 
је пао к сломио руку. Због чега је возач нагло зауставио тролеј- 
бус, да лн је морао или не то је друго питање. Да ли је возач за- 
уставио тролејбус без оправданог разлога или да би изебгао га- 
жење детета или пунолетног лица, иу\ и  да би избегао судар са 
другнм моторним возилом, то је питање које се непосредно не 
тиче путника већ се тиче возача. Ако је возач туђом кривицом 
претрпео штету или проузроковао другоме штету, на пример да 
би избегао гаже1ве лица које је истрчало на коловоз пред тролеј- 
бус, скренуо је иа тротоар и тамо прегазио лице које се нала- 
зило на тротоару, или срушио зграду, власник тролејбуса је ду- 
жан да накнади ову штету, a затим може да тражи регрес, нак- 
наду од лнца које је криво за штету коју је претрпео возач од- 
nocHO Власник Л10торног возила.

Путник тролејбуса није ни у каквом правном односу са ли- 
цем које је истрчало испред тролејбуса и проузроковало заустав- 
љање тролејбуса и према томе не може од истог да тражи нак- 
наду штете. Затим, није ни логично ни фактички могуће да пут- 
ник који је у тролејбусу сломио руку или ногу трчи да види због 
чега је возач зауставио тролејбус и да хвата лице које је истр- 
чало пред тролејбус да би од истог тражио накнаду штете. Док 
је возач тролејбуса у фактичкој могућности да као здрав човек 
заустави тролејбус и да трага за лицем које је истрчало пред 
тролејбус било лично било преко милиције. Затим између лица 
које је истрчало пред тролејбус и возача тролејбуса у коме се 
налазио повређени путник постоји правни однос у вези са пре- 
кршајем саобраћајних прописа, који прекршај поред казне по- 
влачи и обавезу накнаде штете.

Са изложеног мислим да у овом примеру једну половину 
штете треба да сноси путник зато што се није чврсто држао, a 
да се је чврсто држао не би пао, a другу половину треба да сноси 
власник тролејбуса по принципу одговорности за опасне ствари, 
који може да тражи регрес од лица које је истрчало пред тролеј- 
бус по основу прекршаја саобраћајних прописа.

Дете, које је истрчало пред аутобус и погинудо у примеру 
наведепом под 3 није искључиво криво што је погинуло, већ је 
криво дели.мично. Иако је дете мало оно је дужно да се брине о 
себн и да се чува да не буде прегажено. Тиме што је истрчало 
пред аутобус оно је свакако криво. A што се је дете уплашило 
кризица је до возача који је свирао и у место да скрене пажњу
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детету a он га је уплашио, зоог тога што није предпоставио n 
предвидео да се може десити да се дете уплаши и истрчи пред 
аутобус и није зауставио аутобус односно возио малод! брзином. 
Али овде није битно да ли је возач аутобуса крив или није, већ 
је битно да дете није искључиво криво и пошто је аутобус пре- 
газио дете, власник аутобуса одговара за једну половину штете 
за своју опасну ствар.

Са изложеног мислим да постоји подељена одговорност за 
насталу штету између оштећеног, када је исти делимично крив 
за насталу штету и власника опасне ствари и то на једнаке де- 
лове то јест за по једну половину штете, пошто није могуће утвр- 
дити колику је штету причинио оштећени a колику штету је при- 
чинила односно проузроковала опасна ствар.

Y примеру наведеном под 4 набављач и возач камиона су 
несумњиво криви што су, први наређивао a други слушао и во- 
зио превеликом брзином по клизавом путу. Они су знали да мо- 
же доћи до превртања камиона и до штетних последица али су 
олако држали да ће избећи удес. Код њих је постојао свестан 
нехат. Стога су исти одговорни за своју смрт. Спорно је да ли су 
исти искључиво криви. Неспорно је да је камион као опасна 
ствар допринео удесу, јер да није било опасне ствари до удеса 
не би дошло, a затим набављач и возач нису намерно проузроко- 
вали превртање камиона и своју смрт у ком случају би били ис- 
кључиво криви. Стога мислнм да је и власник камиона делимич- 
но одговоран за насталу штету по принципу одговорности за опа- 
сне ствари и да исти треба ад сноси једну половину целокупне 
штете, a набављач и возач да сносе сваки по једну половину ште- 
те коју су претрпели њихови сродници њиховом смрћу. Ни у 
овом примеру не може бити речи о случају, као што неки кажу, 
да је до превртања кал1Иона дошло случајно због клизавости пу- 
та, јер је случај догађај који се неможе предвидети, a да је пут 
био клизав било је познато и могло се предвидети да се камион 
због клизавости пута при великој брзини на окуци може превр- 
нути као што се у овом примеру и десило.

Y примеру наведеном под 5 радник који је пао са грађевине 
и погинуо, био је непажљив, па је према томе крив што је био 
непажљив и што је пао са грађевине и изгубио живот. Али, ми- 
слим да не би било правилно узети да је радник искључиво крив 
за пад са грађевине, већ да је само делимично крив и да треба 
да сноси само један део штете a другн део штете треба да сноси 
предузеће које изводи радове због прекршаја прописа о хигијен- 
ско заштитним мерама. Постоји мишљење да предузеће у овом 
случају одговара по принципу одговорности за опасне ствари, јер 
је исто било држалац скеле односно грађевине на којој је рад- 
ник радио и за чији је рачун радио. Y сваком случају и у овом 
примеру мислим да треба једну половину штете да сноси оште- 
ћени, a другу половину предузеће.

Y примеру наведеном под 6 оштећени је крив што је са сла- 
бим впдом пшао ноћу ван улице па је наишао на отворену јаму
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и пао Y исту те се повредио. Али, да је плац био ограђен нли да 
је јама била покривена или ограђена оштећени не би у исту пао и 
не би се повредио. Стога је и власник плаца крив што је дошло 
до удеса и до проузроковања штете. Сама забрана преласка пре- 
ко плаца не отклања деликтну одговорност власника плаца, који 
је пропуштањем да огради плац и онемогући падање у јаму на- 
чинио прекргаај законског прописа, грађански деликт, па је од- 
говоран за насталу штету. Но како је и оштећени де.шмично 
крив и одговоран за насталу штету, власник плаца и оштећени 
ће одговарати сваки за по једну половину штете, пошто није м о  
гуће утврдити колико је који од њих допринео за насталу штету 
и колику је штету проузроковао.

Ни овде не може бити речи о случају, јер се догађај iMorao 
предвидети.

Y примеру наведеном под 7 неки кажу да је смрт радника 
проузроковала виша сила, елементарна непогода, олуја са ки- 
шом, која је прекинула електрични вод и натерала радника да 
би се склонио од непогоде, да трчи по олуји и да наиђе на пре- 
кинуту електричну жицу и да погине. Други кажу да је овде у 
питању случај што је радник по киши наишао на прекинуту 
електричну жицу и погинуо.

Ова мишљења су погрешна. Виша сила (vis maior) је догађај 
који се могао предвидети, али се није могао спречити. Олуја се 
могла предвидети али се није могла спречити. Према томе олуја 
је виша сила. Али, олуја није непосредно проузроковала смрт 
радника. И поред олује радник је могао да остане жив, као што 
су остала жива друга лица која је олуја затекла ван кућа.

Такође не може бити речи ни о случају, јер се прекид еЛек- 
тричног вода од стране јаког ветра могао предвидети. To што 
радник није мислио да ветар може да прекине електричну жицу 
и чак када је видео прекинуту електричну жицу није мислио да 
иста може бити електрична па ју је дотакао и погинуо, то је ње- 
гова непажња, његов нехат. Стога је радник крив што је додир- 
нуо електричну жицу и погинуо и дужан је да сноси штету. Али, 
не би било правилно узети да је радник искључиво крив за своју 
смрт. Да електрична жица, опасна ствар није била прекинута, 
радник би био жив. Радник није намерно дотакао жицу да би 
извршио самоубиство већ је то учинио из непажње. Пошто је 
електрична жица као опасна ствар проузроковала смрт радника, 
то је и предузеће за дистрибуцију електричне енергије, као вла- 
сник односно држалац опасне ствари по принципу одговорности 
за опасне ствари одговоран и дужан да накнади део штете одно- 
сно једну половину штете сродницима погинулог радника, a дру- 
гу половину сноси сам погинули радник.

Неправилно је мишљење неких да треба утврђивати да ли 
је предузеће за дистрибуцију електричне енергије криво односно 
да ли је било дужно да после олује поправи електричну инстала- 
цију и да ли је могло и у коме времену то да учини, јер код од- 
говорности за опасне ствари се не утврђује кривица власника од-
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носно држаоци опасне ствари, већ се само утврђује кауза тј. да 
је опасна ствар материјално проузроковала штету. Када накнади 
штету власник опасне ствари може да тражи утврђивање кри- 
вице руковаоца са опасном ствари и од истог тражити регрес, 
али према оштећеном одговара само власник односно држалац 
опасне ствари и за оштећеног није важно да ли је руковалац 
опасне ствари крив или не. Важно је само да ли није у питању 
случај или виша сила и да ли је оштећени крив за насталу ште- 
ту. Ако није у питању случај, ни вкша сила, нити је оштећени 
искључиво крив за штету одговара власник опасне ствари, без 
обзира на кривицу руковаоца са опасном ствари. Ако је оштеће- 
ни искључиво крив за насталу штету, он сиоси сам сву штету. 
Ако је крив само делимично он сноси сам штету делимично, a 
делимично власник опасне ствари.

Ако су штету проузроковале две опасне ствари, мислим да 
треба штету да накнаде власници тих опасних ствари према уде- 
лу колико је штету која ствар проузроковала. Y колико се не 
може утврдити колику је штету која опасна ствар проузроковала 
они треба да одговарају сваки за једну половину штете. Ово би 
било у наведеном примеру под 8. Овде не постоји солидарна од- 
говорност власника опасних ствари, моторних возила, већ свакп 
власник опасне ствари одговара само за штету коју је проузро- 
ковала његова опасна ствар, a не и за штету коју је проузроко- 
вала друга опасна ствар. Ако није могуће утврдити колику је 
штету проузроковала која опасна ствар узима се, какво је ста- 
новиште заузела судска пракса, да је свака опасна ствар проуз- 
роковала по једну половину штета. Код одговорности за опасне 
ствари нема солидарне одговорности, јер се овде ради о објек- 
тивној одговорности.

Као што се из овог примера види и када су штету причиниле 
две опасне ствари постоји подељена одговорност између влас- 
ника, односно држалаца тих ствари.

Де леге ференда би, мислим требало законс1сим прописима 
регулисати подељену одговорност код накнаде штете у смислу 
ставова напред изложених, a које ставове углавном заузима и 
судска пракса и ако има изузетака.

Нацрт закона о накнади штета у чл. 17 ст. 2 каже; „штета 
настала у вези са функционисањем опасне ствари или приликом 
њене употребе и у опште штета у чијем је настојању ствар ма- 
теријално учествовала, сматра се да потиче од те ствари, изузев 
ако се докаже да та ствар није била узрок штете.“

Члан 18 Нацрта гласи:
„Сопственик се ослобађа одговорности ако докаже да штета 

потиче од неког узрока који се налазио ван ствари, a који се није 
могао предвидети или се није могао спречити или избећи (виша 
сила).

Сопственик ствари ослобађа се одговорности и ако докаже 
да је штета настала искључиво кривицом оштећеника или трећег 
лица, коју сопственик није могао предвидети и чије последице 
није могао избећи.
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Сопственик се ослобађа одговорности делимично ако је ош- 
тећеник делимично крив за штету,

'Ако је за штету делимично криво треће лице оно одговара 
оштећенику солидарно са сопствеником ствари, a дужно је сно- 
сити накнаду сразмерно тежини своје кривице.

Лице којим се сопственик послужио при употреби ствари 
несматра се трећим лицем."

Члан 19 гласи:
„За штету од опасне ствари коју је оспственик поверио не- 

ком лицу у својој служби одговара и даље сопственик.
Поред сопственика и солидарно са њим одговара и лице у 

његовој служби коме је опасна ствар била поверена, изузев ако 
докаже да је било предузело све што је било потребдно да се 
штета избегне, те да до њега нема кривице што се штета дого- 
дила."

Судска пракса је у смислу чл. 122 ст. 1 Закона о јавним слу- 
жбеницима заузела становиште да за штету према оштећеним 
грађанима одговара правно лице које може од службеника од- 
носно руковаоца са опасном ствари да тражи регрес — чл. 124 
ЗЈС. Мислим да је ово становиште правилно и да треба и будући 
закон о накнади штете да га усвоји. Нема потребе да се поред 
сопственика опасних ствари, по готову ако је сопственик правно 
лице, који пружају пуну сигурност према оштећеном за накнаду 
штете, тужба протеже и на физичке лице које је за рачуи влас- 
ника опасних ствари делало и од којег власник опасних стварп 
Л10же да тражи регрес.

Члан 33 нацрта гласи:
„Оштећеник који је својом кривицом допринео да штета на- 

стане или да буде већа него што би иначе била и.ма право само 
на сразмерно смањену накнаду.

Кад је немогуће утврдити који део штете потиче од оштеће- 
никове кривице, половину штете сносит ће он, a половину ће му 
накнадити штетник."

Поред других важних питања код накнаде штете питање по- 
дељене одговорности, као што се из напред изложеног види, има 
свој посебан и велики значај.

Војислав Д. Вулићевић

РАД ИНСТИТУТА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА

Институт за изучавање радничког покрета у Београду при- 
ступно је реализацији одлуке ЦК СКЈ да се издају целокупна 
дела Карла Маркса и Фридриха Енгелса на српско-хрватском је- 
зику. Ово ће код нас бити прво издање целокупних дела Маркса 
и Еигелса, a оно ће износити око 40 томова.

Да би се овај одговорни задатак могао да изврши Институт, 
у низу других мера, приступа формирању посебног фонда дела
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Маркса и Енгелса за Библиотеку Института, па га нарочито инте- 
ресују: сва наша издања дела Маркса и Енгелса, посебно старија, 
већина болзих и старијих, нарочито првих издања дела Маркса и 
Енгелса на страним језицима, као и на језицима оригинала: не- 
мачком, енглеском и француском, затим сва дела о Марксу, 
Енгелсу и марксизму.

Молимо све наше читаоце који би располагали са оваквим 
делима, да о томе обавесте Институт за изучавање радничког по- 
крета, Београд, Народног фронта 45.

Институт за изучавање радничког покрета издао је досада 
14 разних публикација из области радничког покрета, па се та 
издања могу добити код Института.

БИЛТЕН CYACKE ПРАКСЕ ВРХОВНОГ СУДА АПВ

Врховни суд АПВ издао је, ових дана, I свеску „Билтена суд- 
ске праксе" за 1963. годину. Ова свеска је наставак издавања 
судске праксе Врховног суда АПВ, којим је исти суд започео у 
1962. години.

Свеска I садржи 144 разних одлука Врховног суда (на 70 
страница), затим стварни регистар (26 страна) и Законски реги- 
стар (15 страна), тако да ова прва за 1963. свеска има укупно 
113 страна.

Свеска број I за 1963. годину објављује одлуке Врховног суда 
АПВ из кривичног права (Крив. законик, Законик о крив. по- 
ступку 28 одлука), 1 из области Закона о ауторском праву, из 
грађанског права (78 одлука из разних области грађанског права 
и поступка), и 35 одлука из управних спорова.

И ова друга свеска, a I за 1963. годину, је добро израђена и 
опремљена, и она ће добро послужити судијама, адвокатима, 
адвокатским приправницима и осталим правницима.

БРАНКО ЦВЕЈИЋ

После тешке и дуже бо.л.естн умро је у РухМи 4. августа 1963. 
адвокат Бранко Цвејић.

Рођен 17. августа 1907 године у Јарку, дипломирао је иа 
Правном факултету у Београду 1932. године. До 1938. године био 
је судски приправник у више судова, затим адвокатски приправ- 
ник, a од 1941. године је адвокат.

Као човек и адвокат био је цењен у средини у којој је живео 
и радио, тако да његова прерана смрт оставља празнину у редо- 
ви.ма адвоката наше Коморе, a Срема посебно.

Слава Му!
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К З  СУДСКЕ П РА КС Е

Радник које је заведен од руково- 
дећег службеника једног предузећа 
да откаже радни однос у старом 
предузећу јер ће га заснозати у но- 
вом a TO се не деси има право на 
одштету. — Овај cnop има карак- 
тер радног спора. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 181/63).

II. ст. прегудом обвезано je пре- 
дузеће да исплати тужитељу одште- 
ту на 'име накнаде за изгубљену за- 
раду, која је настала на тај начин, 
што је одговорни руководећи слу- 
жбашис туженог предузећа позвао 
тужитеља да откаже ранијем свом 
иредузећу радни однос с тим да he 
га заоновати код новог цредузећа, 
a TO се касније није остварило.

Тужено предузеће ie  уложило ре- 
визиоу, која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Правилно је овај спор вођен као 
радни опор, a не као редовна пар- 
ница ради накнаде штете јер се ра- 
ди о потраживању радника према 
привреетној организацији која му је 
неправилним поотупком при поку- 
шају заснивања радног односа на- 
нела штету. Штету је проузроковао 
службеник предузећа, па по чл. 249 
Закона о радним односима одговара 
предузеће, па ie услед тога сиор 

радни спор.
Правилно је утврђен износ «од 

75.190 дин. колико би рад1шк имао 
личног дохотка код старог преду- 
зећа за критично време, док није 
основан захтев радника да му се 
накнади и за неискоришћени годи- 
шњи одмор, јер није доказао да му 
исти припада, a уосталом ту се не 
ради о ефективном новчаном губит- 
ку, да би се могла тражити за исти 
накнада.

Редовни суд је овлашћев да у рад- 
ном спору поведеном због давања 
отказа радног одвоса испитује ис- 
тинитост чињевица ваведевих као 
разлог за отказ. — Ако је у вези 
отказа решавао раднички савет ов- 
да вије од битвог звачаја да ли је 
комисија за заснивање радвог од- 
воса учествовала у довошењу ре- 
шења о отказу радвог одвоса. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 27/963).

Тужено предузеће је уложилоре- 
визију против одл1уке II. ст. суда,

ко)ом je уважена жалоа тужитељи- 
це против I. ст. решења укинуто, a 
из разлога:

Када је по жалби тужитељица у 
вези отжаза њеног радаог односа ре- 
шавао и раднички савет као најви- 
ши орган туженог Предузећа — он- 
да — није од битног значаја да ли 
је и колмисија за заснивање и от- 
казивање радног односа, ако она по- 
етоји у предузећу, учествовала у 
доношен.у решења о отказу радног 
односа тужителлици.

Међутим, у конкр. слзгчају је по- 
требно испитати у чему тј. у каквим 
поетупцима и понахиан>у тужите- 
љице се састоји њено' учеиЉе „у 
неморалу“, које се спомиње у ре- 
шењу о отказу њеног радног одно- 
са, па пошто I. ст. суд ово рашчисти 
треба да донесе одлуку о тужбеном 
захтеву тужитељице, ради пониште- 
ња решења о отказу радног односа.

У спору ради вакнаде штете пар- 
вични суд вије везан кривичвом 
пресудом код утврђивав>а висиве 
накнаде штете a ви-је везаа и пот- 
иуво самосталво одлучује о питав.у 
да ли је за вакваду штете и у  којој 
мери одговорав само тужеви или и 
треће лице. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
200/963).

Нижим пресудама обвезан је ту- 
жени да исплати Ком. заводу за 
соц. осигурање 91.949 дин. на име 
обештећења за давања сх>цијалном 
ооигуранику Н. М.

Тужени је уложио ревизију, која 
је основана, ниже одлуке укинуте, 
a ш  разлота:

Нижи судови су стали на стано- 
виште да до подељене одговорности 
не може доћи јер је само тужеиик 
проглашен кривим и осуђен пресу- 
дом крив. суда. Ово становиште ни- 
жих судова је неправилно.

По чл. 79 ст. 1 Уредбе о финан- 
сирању соц. осигЈграња ако ie  бо- 
лест, озледа, инвалидност или смрт 
проузрокована кривичним делом, 
Заиод за соц. осигурање има право 
да тражи накнаду за сва даваша 
извршења у вези са датим случа- 
јем.

Међутим, пошто се овде ради о 
накнади штете, суд је кривичном
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првсудом везан саљш у погледу по- 
стојања кривичног дела и кривичне 
одговорности учиниоца (чл. 11. ст. 
3 ЗПП), али у парничном поступку 
суд није везан и потпуцо самостал- 
но одлучује да ли је за накнаду 
штете и у коликој мери рдговоран 
само тужени или и оштећени одно- 
сно треће лице. НезавжЈно од кри- 
вично-правног односа у  гра^нскоЈ 
парници ради накнаде штете суд је 
дужан да угврди и цени и такве 
околносги из којих би произлазило 
да је штета настала и услед каквог 
поступка другог лица. Штетник по 
правилу одговара за штету коју је 
причинио CBOiiOM радњом илт про- 
пустом и у границама сжоје одговор- 
ности, a ако су и друга. лица дапри- 
нела штети, у таквом случају услед 
подељене одговорности била би у- 
мењана одговорнс.ст туженог за ште- 
ту. To значи да тужени одговара у 
конкр. случају за утужвну штету 
сразмерно својој кривици, a ако се 
сразмер не може утврдити онда у 
однооу 1/2 :1/2. Зато су нижи судо- 
ви били дужни да рашч1исте да ли 
је неко друто допринело настанку 
утужене штете, па ако јесте, за ко- 
лико је одговоран тужеии.

Предузеће је овлашћено да раднк- 
цима или службеницАма који су под 
отказом распореди друго радно мес- 
то које одговара њиховој стручној 
cnpeiHM, али не може снизити рани ј̂е 
принадлежности истима. (Врх. суд 
АПВ бр. Ров. 164/63).

I. ст. пресудом тужба је делимич- 
но уважена, a 11. ст. суд је 1. ст. 
пресуду преиначио и тужбу у це- 
лости уважио.

Тужеио предузеће поднело је ре- 
визију, која је дели.мично основана, 
П. пресуда преиначеиа ,'гужбени за- 
хтев да се стави ван снаге решење 
тужоног предузећа у делу којим се 
тужитељица поставл>а на радно ме- 
сто финансијског књиговође одби- 
јено, a из разлога:

У конкр. случају спорна су, међу 
странкама, два питања: 1. да ли је 
тужено ггредузеће овлашћено да за 
време трајања отказног рока донеое 
решење којим се радник или служ- 
беник распоређуте на друт|0 радно 
место, које адтовара његовој струч- 
ној спреми, и 2. да ли је предузеће 
овлашћено, да снизи принадлежно-

суги тако ново распоређеног службе- 
ника или исти задржава своје ра- 
није принадлежиасти.

Обзиром на пропис чл. 151 и 152 
Зако«а о ра'дним односкма преду- 
зеће је овлашћено да чак и оие сво- 
је раднике и службенике, који су 
добили отказ, рак:пор1еди на нова 
радна места, која оддрварају њихо- 
вој стручној опреми.

Међутим, оваквим новим Јжспоре- 
дом не може се онизити ранита при- 
иадлежност радника или службени- 
ка који је добио отказ. Ово због то- 
га јер  за време трајања отказног 
роха радник, однооно службеник се 
налази у привре.меној ситуацији ко- 
ме је отказано, налази се у таквом 
положају у каквом се налази рад- 
ник који је прз-шремено раопоређен 
на радно место, за ноје се тражи 
стручна спрема нижа од оне коју 
има. Пошто радник задржава право 
у оваквим привременим ситуација- 
ма на CBOie раније принадлежности, 
због тога раднику то право треба 
признати и за време отказног рока.

Уговор о уступан.у приватне уго- 
стител»ске радње трећем лицу не 
може уживати судску заштиту. — 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 47/1963).

I. ст. пресудом делилшчно je ува- 
жен тужбени захтев. Тужени је под- 
нсо жалбу, која је основана, 1. ст. 
првсуда преиначена, и тужилац од- 
бијен и оа захтевом у којим је у 
I. ст. пјоступку, уопео, a из разлога:

Према чл. 9 Уредбе о приватним 
угостителзсш-гм радњама {Сл. лист 
СР Србије бр. 31/56) Гфива1тну угост. 
радњу мора водити лично лице ко- 
ме је дата и дозвола. Само дозволом 
надлежиог Народног одбкзра може 
ту радњу водити и треће лице, али 
II ово мора имати прописану струч- 
ну спрему.

Из ових прописа јасно излази да 
по Закону није дозвол>ен да ималац 
приватне угост. радње усггупа тре- 
heai лицу да у  своју корист води 
под именом имаоца приватне угост. 
радње ту радњу, a поготову не о- 
ном трећем лицу које за то нема 
ггрописну стручну спрему, као што je 
случад са тужеником.

Уповор о том уступању приватне 
угост. радње трећем лицу не може 
уживати судску заштиту, па се ни 
узајамна потраживан>а сауговорача 
пз тог забрањеног уговора не могу
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остварити путем суда. Стога је I. ст. 
суд погрешно применио материјал- 
но праао када је делимично усвојио 
тужбени захтвв тужиоца, месго да 
га Je одбио у целости.

За спорове око предаје поседа не- 
кретшша између радних организа- 
ција стварно су надлежни привред- 
ни судови (Реш. Врх. суда Југосла- 
вије Р. бр.51/1963)

Тужилац је тужбом тражио да се 
тужени обавеже да тужиоцу преда 
у пооед магазин који се налази у  
кругу железничке станице a који ie  
био основно средство правног пред- 
ходника тужиоца.

Т^жба је поднесена вишем при- 
вредном суду који се огласио не- 
надлежшш и првдмет доставио схк- 
ружнам суду, налазећи да овај епор 
нема карактер привредног спара јер 
да гужилац тражи предају у посед 
магазина нити је с друге стране у 
питању спор који је сличан спору 
од значаја за привреду (чл. 456 Зпп), 
a у вези решења Сав. врх. суда Р. 
бр. 937/57 и 58/1958.

Окружни суд није прихватио ову 
иадлежност са разлога што магазин 
представља основно срвдство, аспор 
се води око права управЈБаша осно- 
вним С1>€дствима, па је предмет до- 
ставио Врховном суду Југославите 
ради решења насталот сукоба о над- 
лежности.

Врховни суд Југославије по раз- 
мотренлу ове правне ствари нашао 
је да је за суђење у овом спору над- 
лежан привредни суд па је предмет 
доставио томе суду на дал>у над- 
лежност. У о6разложен»у овог ре- 
шења је наввдено:

„Надлежност привредних судова 
одређује се према етраикама у спо- 
ру и према врсти спора.

У конкретном случају ради се о 
странкама које су наведене у члану 
455. Закона о парничном поегупку 
и о привредном спору како се то 
предвиђа чланом 456. Зпп, a наиме 
спор се води око права управља&а 
основним ередствима па је за суђе- 
ifae у ово-м спору стварно и месно 
надлежан Виши привредни суд у 
Новом Саду“.

Захтев за плаћање уговорне казне 
због неуредног испуњења уговора 
може се остварити заједно са захте-

вом за испуњење уговора ако уго- 
вор још није извршен (Пресуда Врх. 
iipiiBp. суда Сл. број 685/63).

Првостепеном преоудом одбијен је 
тужбени захтев зчфавл>ен на плаћа- 
ње уговорне казне због неуредног 
испуњења уговора у уговореиом po
xy, јер такав захтев може тужилац 
да остварује заједно са захтевом за 
испуњење угсвора a не самостално.

Против ове пресуде тужилац је 
изјавио жалбу због погрешне при- 
мене материјалиог права и предло- 
жио да се побијана пресуда укине 
и предмет врати првастепоном суду 
на поиовно сзгђењо.

Другосгепени суд је жалбу одбио 
a побијану пресуду пофзрдио из сле- 
дећих разлога:

„Првостепеш'1 суд је правилно Ha- 
mao да се сходно Orminoi узанси бр. 
248. уговорена казна ради неуредног 
испуњења уговора може захтевати 
само за случај ако је уговор већ ис- 
пуњен али неуредно, или ако се ова 
казна оствар>ује заједно са захтевом 
за испуњење самог уговора. Према 
томе када је између странака не- 
спорно да уговор није испуњен, и 
када тужилац истовремеио неоства- 
рује и извршење овог купопродај- 
ног yi'OBopa, снда је првостепени суд 
правилно одбпо тужбени захтев за 
наплату уговорне казне, који је пра- 
Бо секундарне природе, те тужилац 
неосновано тврди да је пресуда цр- 
вог суда заонована на погрешнот 
примени материјалног праза.

Жалбени навод тужиоца да је ту- 
ж5ом траже1НО и извршење уговора 
није основан. Из записника главне 
расправе зггврђује се да је тужилац 
тога дака свој захтев коначно фор- 
мулисао тако што је тражио испла- 
'iy пенала «а име неуредног испу- 
њења уговора закљученог са 31. ма- 
јом 1963. водине a не и извршеше 
ушвара.

Најзад без утицаја је оклност коју 
туисилац истиче у жалби да ie  спре- 
ман да у свако време плати таксу 
за целокугшу продајну цену, пошто 
тЈчкнлац до захључен>а расправе 
пред првостепеним судом није пре- 
иначио своју тужбу нити је тражио- 
испуњење уговора.“
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nOMOR ПОСТРАДАЛИМ Y СКОПЈУ

Учествујући у скупљању новчане помоћи за пострадале у 
Скопју, адвокати и адв. приправници Војводине скупили су до 
сада преко 800.000 динара, a са помоћи одређене од стране Адво- 
катске коморе у АПВ, скупљена помоћ износи већ преко милион 
динара. Међутил!, доста адвоката се налазе на годишњем одмору, 
тако да се акција скупљања наставл>а, завршиће се, тек, у првим 
данима септембра када ће се знати тачна цифра скупљене помоћи^ 

Умолзавају се сви Радни одбори адвоката и адвокатских 
приправника да наставе са акцијом скупљања помоћи, да би се 
и на овај начин манифестовала наша солидарност са пострада- 
лима од катастрофалног земљотреса у Скопју.

Адвокатска комора у АПВ

БРИСАЊА ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

Брисани су из именика адвоката Адвокатске коморе у АПВ, 
и то:

1. Решењем бр. 178/1963. брисан је Радовић Сретен, адв. из 
Ст. Папове са даном 15. маја 1963. услед болести, a за преузима- 
теља његова адв. канцеларије одређен је Пејић Милорад, адво- 
кат из Ст. Пазове;

2. Решењем бр. 189/1963. брисан је из именика адвоката J o  
вичић Гавра, адвокат из Хоргоша, са 1. априлом 1963. услед neii- 
зионисања, a за преузиматеља је одређен адвокат др. Нађ Петар,. 
из Кањиже.

3. Решењем бр. 211/63. брисан је из именика адвоката Цвејић 
Бранко адвокат из Руме са даном 4. август 1963. г., услед смрти, 
a за преузиматеља адвокатске канцеларије одређен је др Шијак 
Никола адвокат из Руме.

4. Решењем бр. 210/1963. брисан је из именика адв. приправ- 
ника Вујков Петар, на адв. припр. вежби ко др. Вујков Васе, 
адвоката из Жабља, a са дано.м 11. јула 1963. године због засни- 
вања радног односа.

Адвокатска комора у АПВ
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1. Умољавају се адвокати и пенз. адвокати, чланови Фонда 
посмртнине, да на текући рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 
151-11-608-99 уплате по 600 динара на име доприноса Фонду по- 
смртнине, a за смртни случај адвоката Бранка Цвејића из Руме, 
који је преминуо 4. августа 1963. године.

2. Понова молимо све адвокате да нам шаљу писмене изве- 
штаје о обављеном бруто промету за свако тромесечје у години. 
Није довол>но послати само 1®/о допринос, него је потребно доста- 
вити и извештај. Ако се извештај не достави мораће се тражити 
на други начин, што се жели избећи.

Књиговодство Коморе

И З КЊ И ГО ВО ДС ТВА  КОМ ОРЕ

ИЗ УРЕБИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА"

1. Извештавамо све претплатнике, који још нису измирилм 
дужну претплату, да смо им доставили извештај са чек. уплатни- 
цом, па их .адолимо да нам дужну претплату уплате на тек. рачун: 
Адвокатска комора у АПВ бр. 151-11-608-99.

2. Молимо све наше сараднике да нам уз чланке које достав- 
л>ају означе и број њиховог жиро рачуна, a ако нису обвезани да 
и.мају жиро рачун, писмену изјаву у два при.мерка у којој изјав- 
л>ују да нису обвезани да њмају жиро рачун. Оваквим поступа- 
ње.м убрзаће ликвидацију хонорара, a уштедети и нама, a и себи, 
непотр^ан поступак.

3. Молимо све наше сараднике да нам рукописе шал>у, оба- 
везно, писане писаћом машином, на једној страни и са проредом. 
1'реба слати први примерак отиска, a не копију, јер ће тако ола- 
кшааи рад уредника и слагача.

4. Извештавају се заинтересовани да располажемо ca.vio са 
комплетима „ГААСНИКА" за 1960, 1961. и 1962. годину. Ранија го- 
дишта имамо само некомплетно. И годишта 1960, 1961. и 1962. 
н.мамо само у ограниченом броју. Комп.\ет за 1960. стаје 1.000. — 
динара, a за 1961. и 1962. по 1.200 динара. Они који желе могу 
иаручити ко.мплете за rope означене године.

Уређивачки одбор „ГААСНИКА"

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач ,и власник: Адвокатска комара 
б 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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