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ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У  ПАРНИЦИ 
И НАШ ЗАКОН О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Право као збир правних прописа који регулишу односе у др- 
жави резултат је одређеног степена развитка производних односа. 
Истовремено право има свој дубоки смисао и у томе што пред- 
ставља израз идеја датог поретка, па тако и само утиче на разви- 
јање производних односа, a тР1ме и правних односа у друштву.

Материјално право као абстрактна правна норма добија своју 
пуну вредност у моменту када се примењује у пракси и то било 
тако што заинтересована лица уређују своје односе имајући у ви- 
ду постојећу правну норму, па је тако добровољно и споразумно 
испуњавају, било што се правна норма појављузе касније као 
средство поредка у регулисању неког спрра. Оба вида пржмене 
дате норме указују на везу између абстрактног правила матери- 
јалног права и животног догађаја, a то ће рећи да правна норма 
без животног догађаја не долази до изражаја и да животни дога- 
ђај без ослонца на такву норму не чини саставни део правног по- 
редка.

Повезаност правне норме и животног догађаја претпоставља 
и захтева познавање свих чињеница које том догађају дају прав- 
ном нормом одређену целину. У  случају када странке тек уређу- 
ју  свој фактички однос претварајући га у правни оне су по пра- 
вилу упознате са свим потребним чињеницама, па се и сазнање о 
тим чињеницама исцрпљује у њиховој свести и волјИ (на пр. код 
закључења неког уговора о издржавању или код закЈвучења по- 
равнања о накнади штете). Међутим, другачије стоји ствар ако 
странке нису у стању да регулишу свој правни однос путем спо- 
разума већ правни поредак треба да реши настали спор. У  том 
случају суд, као овлашћени државни орган одлучује о парници, па 
с обзиром на изложену везу између животног догађаја и норме, 
сада у одговарајућем поступку треба установити чињенице и на 
тако установљене чишенгаде применити правну норму. Из тога 
произлази да код постојаша спора чињенице улазе у сферу права



под условом да су значајне за примену права и да су утврђене у  
законом одређеном пуступку (1).

Чишенице у судском постзшку, посебно када је  у питању гра- 
ђанска парница, утврђују се на основу неспорних навода странака, 
извођењем доказа помоћу којих суд долази до представе о дога- 
ђају на који треба применити правну норму, a и на друте законом 
одређене начине (на пр. општепознате чињенице). При томе, 
абстрахујући случајеве постојања неспорних чињеница, најчешће 
је  доказивање основа парнице и најважнија фаза судског поступ- 
ка од чијег исхода зависи успех једне или друге стране. Упоредо 
са историским развитком процеса и доказивање пролази кроз раз- 
личите промене и то како у односу на доказна средства, тако и у 
односу на принципе и методе који се у доказивању прршењују.

Доказивање као пшри појам у процесном праву обухвата 
предмет доказивања, доказна средства, извођење доказа и њихо- 
ву оцену, као и терет доказивања. Свако од ових питања може се 
посебно проучавати и по начину како је регулисано у одређеној 
заједници подобно је да пружи одговарајућу слику правног по- 
редка у коме постоји. Неке ствари запажене у судсхој пракси да- 
ле су нам повода да учинимо посебан осврт на терет доказивања и 
да покушамо поставити тај проблем и осветлити га са гледишта 
нашег важећег права.

II

Закон 0 парничком постуггку, на снази од 23, априла 1957. го- 
дине, нема сумње у то, значајан је допринос законодавца за учвр- 
шћење законитости и рад наших судова. И ако у том закону на- 
илазимо на низ процесних категорија које су постојале и у пред- 
ратном Законику о судском поступку у грађанским парницама из 
1929. године (на пр. покретање поступка на основу тужбе, начело 
усмености и непосредности, мировање и прекид поступка итд.) 
ипак опште одредбе тога закона не могу бити изједначене са ра- 
нијим прописима. Данашње право квалитативно је другачије од 
предратног, па је квалитативно другачија и улога суда од оне коју 
је имао суд у старој Југославији. Социјалистички односи у произ- 
водњи и у  праву усклађују личне и друштвене интересе, па се то 
одражава и на процедуру грађанских и других спорова. Структу- 
ра старога ГПП-а одговарала је приватним интересима странака, 
јер се на грађанску парницу, као и у другим буржоаским земл>ама, 
гледало као на средство којим физичка и правна лица остварују 
своја приватна права. Наше данашње грађанско процесно право не 
служи остваривању приватних права, јер теорија, па ни свако- 
дневна пракса не признају поделу права на јавно и приватно (2). 
Процесно право, као и материјално право, мора имати пред собом 
личност и заједницу истовремено и водити рачуна о дијалектич- 
ком јединству њихових интереса. Отуда у неким прописима

') X. Келсен, Оггшта теохуија права и државе, Београд 1951, с. 140 
*) J. Ђорђевић, Прилог питању система социјалистичког права ФНРЈ, 

Београд 1951, стр. 14.



ЗПП-а, чак и када се формално подударају са старима, треба тра- 
жити другачији смисао од онога ранијег, па их користити онако 
како то одговара духу садањег закона.

Довољно je указати само на два прописа који ЗПП-у дају зна- 
чајна обележја; према чл. 6 ст. 1 тога закона суд је дужан да по- 
тпуно и истинито утврди спорне чињенице, a према чл. 3 ст. 3 
истога закона суд неће уважити располагања странака у току пар- 
нице која су у противности са принудним прописима о утгрављашу 
и располагању друштвеном имовином и другим принудним про- 
писима, која су у противности са одредбама међународних угово- 
ра и која се противе јавном моралу. Из тих прописа произлази 
да класично расправно начело парничног поступка (3) све више 
и све чешће одступа у корист начела инквизиције које се понекад 
изједначује са начелом официјелности. Пошто та начела стоје у 
тесној вези са доказивањем, настаје пдтање да ли доказивање 
уошпте, a посебно терет доказиваша, има исту улогу у парници 
какву је имало раније или је  та улога данас измењена.

Неке одлуке напшх судова дају довол>но оправдања да се та- 
кво питање постави;

а) У  једном радном спору одбијен је захтев тужиоца ради 
исплате отпремнине у вези отказа радног односа, јер „тужилац 
није пружио доказе о отказном року нити о евентуалној отпрем- 
нини” (4),

б) У  предмету који се тиче заједничке имовине брачних дру- 
гова виши суд, решавајући по жалби против првостепене пресуде 
каже између осталога: „на тужиоца пада терет доказивања да је 
тај (спорни) износ постојао на дан раскида животне и радне за- 
једнице парничних странака, a на тужене да доказују евентуално 
да је тај износ и зашто утрошен пре тога дана” (5),

в) У  парници ради накнаде штете заузима се становиште да 
„пословођа продаваоне одговара свом предузећу за мањак у прода- 
ваони, ако предузеће докаже мањак, a пословођа не докаже да је 
мањак настао без његове кривице” (6),

г) У  парници ради накнаде штете „како тужени као рукова- 
лац, магазионер, није могао оправдати и објаснити неслагање из- 
међу потшса утврђеног стварног стања материјала по књигама ко- 
јим је био задужен, то би он за показани мањак био и одгово- 
ран” (7).

Из сваке од ових одлука произлази став суда да на тужиоцу 
односно његовом противнику лежи терет доказивања одређених 
чињеница, па следствено томе, донсхги се неповољна одлука за

С. Кахми, Грађански судски поступак, Сарајево 1961, стр. 154.- 
'’) С. Камхи, Грађански судеки поступак, Сарајево 1961, стр. 154. Б. 

Позиић, Грађанско процесно право, Београд 1962, стр. 144.
Окружни суд Сомбор бр. Гж. 283 62 из архиве).

5) Врховни суд АПВ бр̂  Гж. 1301/62 (из архиве).
®) Врховни суд НРХ бр. Гж. 1486/54 од 2. IX  1954. год. — Haiua захо-. 

нитост бр. 10/11 — 1954. стр. 511; Одлука бр. 339 из „Правника” Љубљана бр. 
9/10-1960; Одлуке бр. 4 и 6 М. Тучић, М. Мегерл, А. Лалић, Пјхишои о рад- 
ним одно01ма Загреб 1963. (Информатор бр. 5-6), стр. 330.

’) Збирка судских одлука 1957. П./1 одлука бр. 103.



странку која није пружила потребне доказе и своје наводе није 
доказала.

Док кривични поступак има изричиту одредбу о томе каква 
пресуда треба да се донесе ако није доказано да је окривљени по- 
чинио кривично дело за које је оптужен (8), томе сличног прописа 
у парничном поступку нема, јер ЗПП не одређује када ће се тужи- 
лац одбити са својим захтевом или када ће захтев бити усвојен. 
Отуда се поставља проблем какав значај има терет доказивања у 
парници, да ли странка може бити обвезана на доказивање поје- 
диних чињеница и да ли њен захтев може бити одбијен само зато 
што одређене чињенице нису доказане.

III

У  погледу предмета доказивања теорија је једнодушна у то- 
ме да се ту ради о испитивању конкретних чињеница везаних за 
животни догађај (9), a под условом да су спорне и правно реле- 
вантне за примену одговарајуће норме материјалног права, што 
значи да материјално право одређује предмет доказивања. Поме- 
нуте чињенице тичу се неког споља видлјИвог догађаја (на пр. не- 
пр>екидно напуштање за више од 6 месеци из чл. 142 Закона о 
стамбеним односима), a могу се односити и на 5гнутрашн.у свест 
странке (10) о некој радши важној за примену права (на пр. зла 
намера или нехат код оштећења туђе ствари.). Нису предмет до- 
казивања ноторне чињенице, неспорне чињенице, одређене чиње- 
нице из осуђујуће кривичне пресуде (чл. 11 ст. 3 ЗПП), чињенице 
које је суд овлашћен по закону да утврђује без доказивања (чл. 
212 ЗПП) и правна правила са изузетком примене иностраног пра- 
ва (на пр. чл. 86 Основног закона о браку).

У  односу на терет доказивања ствар је знатно сложенија. По- 
једина законодавства не регулишу то питање на исти начин, a и у 
1'еорији постоје размимоилажења у  погледу правне природе тере- 
та доказивања.

Терет доказивања (onus probandi) јесте једно од типичних 
обележја Римског процесног права и налази се у  тесној вези са 
природом тадање тужбе и судског поступка. У  римском праву 
тужба (actio) је формалан акт везан за индивидуалистичку приро- 
ду тога права. Тужилац подноси тужбу суду у строго одређеној 
форми, у првим фазама процеса чак тужилац доводи туженога у  
суд (in jus vocatio) и тзгжилац је тај који доказује чињенични 
основ своје тужбе одговарајућим доказним средствима (actori in
cubit probatio), a потом судија својом пресудом (sentetia) усваја 
или одбија захтев. У  том поступку, без обзира на неке његове 
историске измене, иницијатива лежи на странкама и оне су дужне 
уверити судију у истанитост чињеница од којих зависи њихово

8) Чл. 330 тач. 3 ЗКП.
*) С. Камхи, оп. цит. стр. 297, Б. Познић оп. цит. сгр. 223, А. Nikisch, 

Ziviliprazesisrech't, Tubingen 1952, стр. 325.
*“) Б. Познић оп. цит. стр. 223.



право, a тиме и успех у парници. Ако странка није уверила судију 
да су њени наводи истинити сносила је  све негативне последице 
спора (11).

Англо-америчко право придаје велику важност доказивању. 
Систем и средства доказивања нису део одређеног процесног пра- 
ва (кривичног или грађанског). To je самостална грана правне 
науке (law of evidence) која се проучава и предаје на правним 
факултетима као посебан предмет (12) обрађуј^и све аспекте до- 
казивања као једну целину. Одступања код доказивања с обзиром 
на предмет расправљања само су изузетна'^). И ако се држи да 
англоамеричко право нема ничега од римског права“ ), ипак, када 
се ради о терету доказивања између ова два права може се запа- 
зити знатна сличност. Прихваћајзгћи, као и римско право, акуза- 
торски систем у расправљању пред судом англо-америчко право 
полази од тога да су странке дужне доказати тврдње на којима 
заснивају своја права или приговоре, па тако терет доказивања 
(burden of proof) представља у ствари законски терет странке'^). 
Ако странка није успела у доказивашу суд одбија њен захтев 
односно приговор, те је тако судска одлука непосредна последица 
успеха или неуспеха странке у доказивашу.

Континентална буржоаска права регулишу терет доказива- 
ња правилгша материјалног или процесног права, a није редак 
случај да се такве одредбе налазе и у једном и у  другом праву.

Француски Code Civil садржи опште одредбе о терету дока- 
зивања у арт. 1315— 1369 који прописи се односе на облигације. 
Тако деталБних прописа о доказивању нема у погледу осталих 
правних односа грађанског права, па ни сада важећи Code de pro
cedure civile нема значајнијих одредаба о доказивању, тако да 
се наведена правна правила Code Civil-a примењују у парничном 
постЈшку на све 'спорне односе. To је уједно и разлог да се у 
француској доктрини теретом доказивања као проблемом баве 
далеко више писци који обрађују материјално право него про- 
цесуалисти.

У  италијанском праву Codice Civile арт. 1312— 1377 садржи 
одредбе о доказивању и терету доказивања сличне онима из 
француског Code Civil-a, али италијански Codice di procedura 
civile (арт. 210— 266) садржи прописе који се тичу посредно и те- 
рета доказивања у парници. **)

**) G. J. Puchta, Geschichte des Rechts toei dem Ramiischesn Volk, Leipzig 
1881 књ. I стр.. 532, К. R. Czyhlarz, Lehrbuch der Institutionen des Romifichen 
Rechtes, Wien 1902, стр. 394, M. Хорват, Римски право, Загреб 1957. стр. 417.

‘-) На пр. нека дела G. D. Nokes, Дп introduction to Evidence, London 
1956, R. Cross, Evidence, London 1958, Ch. M. Corrmick Handbook of the 
law of Evidence, Minn. 1954.

1̂ ) Тако ce на np. сматра да y кривичним иредметима треба да постоји 
впши стандард доказа (standard of proof) нето у .грађанским предметима, 
a код ових иоследњих издвајају се брачни спороки код којих ое тражи 
стандард доказа сличан ономе у кривичним предметима. Вид. R. Cross 
on. цит. стр. 113, G. D. Nokes on. цит. стр. 438, 3. Cowen i Р. В. Carter, 
Elssays on the Law of Evidence Oxford 1956, crp. 245.

P. Давид, Увод y приватно право Енглвске, Београд 1960, с. 7.
G. D. Ndkes on. цит. стр. 422.



y  немачком праву Грађански законик из 1896 године (Biir- 
gerliches Gesetzbuch) има такође неке одредбе о доказивању и 
терету доказивања (§§ 282, 345, 363, 442), али 'и Zivilprozessordnung 
у  § 282 прописује општу одредбу да свака странка треба да наведе 
доказна средства којима се жели послужити за доказ или поби- 
јање чињеница у парници.

Швајцарски грађански законик (Code Civil Suisse) у чл. 8 
прописује начело опште природе да свака странка треба, ако 
закон не одређује противно, да докаже чињенице на којима за- 
снива 'своје тврдње, па се ово начело о терету доказиваша приме- 
њује и у швајцарском кантоналном праву’“).

Аустријски грађански законик, садржи посебне одредбе о 
терету доказивања у појединим случајевима (§§ 427, 964, 1320), 
док аустријски Грађански парнични поступак из 1895 (ЗПО) у 
§ 362 прописује да не треба доказивати чињенице које је против- 
на странка изричито признала да би у неким прописима изричито 
обавезао странку да треба да понуди доказе на спорне чињенице 
(§§ 393, 406, 408 ст. 2).

Терет доказивања заузима своје место и у праву социјали- 
стичких земаља. И овде, као и у буржоаском праву правила о 
терету доказивања наилазимо како у  материјалном тако и у про- 
цесном праву.

У  СССР-у о терету доказивања говори се у грађанском пра- 
ву на пр. код уговора о делу или код уговора о чувању” ), док се 
опште одредбе о терету доказивања налазе у прописима који ре- 
гулишу судски постулак. Према чл. 30 Закона о основима грађан- 
ског судског поступка савеза ССР и савезних република странке 
су дужне навести доказе на чињенице на основу којих постављају 
своје захтеве, али је у смислу чл. 14 истога закона суд обавезан 
да тежи свестраном разјашњењу стварних околности случаја и 
да странкама и на тај начин пружи помоћ у заштити њихових 
права и законом заштићених интереса.

У  HP Мађарској у Грађанском законику од 1959. године има 
низ одредаба о терету доказивања (на пр. §§ 229, 345, 350), али је 
у чл. 164 Закона о парничном поступку од 1962. године постав- 
љено начело да су странке „уопште узев” дужне да наведу доказе 
на чињенице на којима заснивају своје захтеве'®).

У  нашем праву питање терета доказиваша регулисано је 
правним правилима која се примењују на основу чл. 4 Закона 
о неважности правних прописа итд. (на пр. §§ 202, 694, 707 или 
већ наведени прописи б. ОГЗ-а), a и неким новим законима (на пр. 
чл. 48 ст. 3 Закона о наслеђивању). Поред тога опште одредбе о 
доказивању постоје у Закону о парничном поступку. С с^зиром 
на чињеницу да нам недостаје низ нових прописа из области гра- 
ђанског права и да се стара правна правила могу примењивати

'*) М. G-uldenei-, iBeweiswurdigung und Beweialast nach Schweizenischeo 
Zirvilprozessrecht, Zurich 1&55, crp. 19.

”) M. M. АгаркЈШ И др. Совјетско грађанско право, Београд 1948, књ. 
П стр. 111 и 145.

’*) Вид. J. Farkas, Biizonyitas a polgari perben, Budapest 1956.



само под условом да нису у противности са важећим законима мо- 
жемо извести закључак да се основни погледи нашег законодав- 
ца о терету доказивања налазе у ЗПП-у, a не у правилима ма- 
теријалног права. У  Закону о парничнбм поступку на некалико 
места говори се о терету доказивања. Понекад странкама се став- 
ља у „дужност” да поднесу доказе у парници, a понекад странке 
се упућују на то да „треба” да изнесу доказе у прилог својих 
тврдњи. Тако на пр. странке су дужне да предложе доказе у при- 
лог изнетих чињеница (чл. 6 ст. 2, чл. 208, чл. 341 ЗПП), „треба” 
да изнесу доказе у тужби (чл. 174 ст. 1 ЗПП), a и „могу” предла- 
гати доказе (чл. 288 ст. 2, чл. 363 ст. 2, чл. 397 ст. 2 ЗПП), услед 
чега се може добити утисак да је  терет доказивања понекад дуж- 
ност, a понекад само овлашћење странака.

Пошто се одредбе о терету доказивања налазе делом међу 
ирописима који у целини спадају у материјално право, a делом 
међу правилима процесног права у теорији не влада јединствено 
гледиште о томе да ли је терет доказивања по својој правној при- 
роди материјалноправног или процесноправног карактера. Заузи- 
мање одређеног става по том питању има како теориски тако и 
практичан значај, јер допушта закл>учак о томе до којих граница 
може да се креће аутономија воље странака у току парнице. •

Већина правних писаца сматра да терет доказивања спада 
у материјално право. Они су нема сумње под утицајем наведених 
одредаба материјалног права у којима се помиње и терет дока- 
зивања, a поред тога сматрају да је материјално право по своме 
значају и домашају важније од процесног права. Према G. D. 
Nokes-y") терет доказивања је саставни део материјалног права 
(substantive law), јер материјално право је то које одређује чиње- 
њенице од значаја за доказивање, па ко се у прилог свога тграва 
позива на неку материјалноправну норму треба да докаже чише- 
нице од којих зависи примена те норме.

Владајућа француска доктрина код терета доказиваша по- 
везује слободу уговорања у приватном праву са неутралношћу 
судије у парници и сматра да правила о доказивању нису јавно- 
правног карактера'®). Материјално право када и у  којим случаје- 
вима странке могу слободно регулисати међусобне правне односе, 
па како је тим правом решено и питаше терета доказивања то 
оно не би имало процесноправно већ материјалноправно обележје.

Немачка доктрина такође стоји већином на становишту да 
је терет доказивања део материјалног права. Према J. Gold- 
schmidt-у'*) правила о терету доказивања спадају у материјално 
право, али не у грађанско право чији се односи расправљају у 
парници, него у материјално судско право (Justizrecht). Према L.

G. D. 'Nokes on. цит, стр. 422
-°) Ch. Beudant, Coui-s de droit civil francais. Pails 1953, т. IX стр. 223, 

М. Planiol G. iRippeil, Traite pratique de droit civil francais, Paris 1954, t . 
VII отр. 856; Aubry Rau, Droit civil francaiis, Paris 1958, t . ХП стр. 82; H. L. 
J. Mazeaud, Legons de droit civil, Paris 1962, t . I crp. 389.

-') J. Goldschmidt, Zivllprozessrecht, Berlin 1932, crp. 133



Rosenberg-y^) и A. Nikisch-у"®) правила o терету доказивања спа- 
дају У оно материјално право које треба да се примени у кон- 
кретној парници, a F. Lent‘S) налази да разлог томе што се терет 
доказивања сврстава у материјално право лежи у чињеници да 
правила о терету доказивања зависе увек независно од парнице 
у којој долазе до изражаја. Мишљење F. Stein-a и М. Jonas-a*'") 
о томе да су правила терета доказивања процесноправне природе 
усамљено је  у  немачкој теорији.

У  нашој правној науци усвојено је мишљење да правила 
0 терету доказивања спадају у материјално право и на такво 
схватање наилазимо код Б. Познића“ ) и J. Јухарта”').

Коначно има покзчпаја у теорији да се у правилима о терету 
доказивања тражи истовремено како шихова материјалноправна 
тако и процесноправна природа“ ), и то очигледно из разлога због 
којих поједини правни писци дају терету доказивања једно или 
друго својство.

IV

Овај кратак преглед регулисања терета доказивања у поје- 
диним земЈвама и схватања теорије допуштају да се издвоје три 
различита система:

а) Англо-амерички и француски систем регулисања терета 
доказивања заснива се на доследно и до краја спроведеном рас- 
правном начелу у суђењу, што значи да на странкама лежи оба- 
веза да изнесу чињенице на којима заснивају своје захтеве и да 
наведу доказе у прилог тих чињеница. Судија у односу на стран- 
ке треба да је потпуно неутралан и пасиван’®). Свака акција су- 
дије у  току парнице управљена на испитивање чињеница које **)

**) L. Roeeniberg, Die Beweislast, Miinchen-Berlin 1953, стр. 81.
*’) A. Nikisch on. цит. стр. 319.

F. Len't, Zivilproziessrecht, Miinchen-Berlin 1963, стр. 147.
F. Stein M. Jonas, Kommentar zum Zivdlprozessordnxmg, Tubingen 

1953, § 282/IV; тако и М. Guldener, Schweizerisches Zivllipirozeissrecht, Zurich 
1958, стр. 344 прим. 37.

**) Б. Позпић on. цит. стр. 230.
J. Јухарт, Цивилно процвсно право ФЛРЈ, Љубљана 1962, стр. 353.

**) J. Farkas on. цит. стр. 131 сматрајући да се ту ради о правилима 
која се налазе на граници између материјалног и процесног права, будући 
да материјално право прогтасује које чпњенице суд треба да утврди, a про- 
цесно право долази до изражаја, јер се терет доказивања пр(имен>ује у 
парници.

У  енглеском праву лодвлачи се да судија треба да је „neutral and 
aloof” —  A. Kiralfy, The Engllish Legal System, London 1960 crp. 5. У  

француској теорији иста идеја се изражава кроз принцип незгтрал- 
»ости судије —  R. Morel, Traite elementaire de procedure civile, Paris 1949, 
стр. 378; Ch. Beudant опч цит. стр. 218; М. Planiol i G. Bippert on. цит. стр. 
839. Ипак не треба изгубити из вида да се у француском праву појављују 
т«нденције према активнијем ангажовању судије у парници коде оу са 
устаноБом судије који спроводи домазни иоступак (le juge charge de suivre 
la procedure), na ce тај судија попут истражног судије у кривичним стварима 
понекад назива и грађанским истражшш судијом (juge d ’ins'tiruction civil) 
—  ynop. Н. Solus, Cours de droit judiciaire prive, Paris 1959/60, стр. 619 и М. 
Legeais, Les p:«gles de preuve en droit civil, Paris 1955, стр. 195.



странке нису изнеле, a поготово на пЈшбављање доказа на спорне 
чињенице тумачи се као недопуштена заинтерееованост судије у 
спору у прилог једне или друге стране и тиме као повреда прин- 
ципа неутралности судије. Овде долазе до изражаја две ствари. 
На једној страни буржоаско схватање о подели права на.јавно 
и приватно. Остваривање права у парници јесте последица по- 
вреде приватног права, па како је приватно право ствар странке 
којој то право припада то је логично да странка са тим правом 
располаже слободно, и то не само са правом, него и са начином 
и средствима у  његовом остварењу. На другој страни у том си- 
стему између странака и суда у парници подељен је делокруг 
рада, јер на странкама лежи и од њих зависи чињенично стање 
у  парници, a на суду примена права у материјалноправном по- 
гледу, Отуда коначан резултат парнице пред англоамеричким или 
француским судом зависи од тога да ли је странка д о к а з а л а  
своје тврдње, па ако у томе није успела њен захтев треба да буде 
одбијен из разлога што н и ј е д о к а з а н .  У  таквом акузатор- 
ском систему остварује се потпуна доминација материјалног права 
над процесним, те је тако утицај овог последњег на материјално 
право сведен на најмању меру. Нема сзгмње у то да је  положај 
судије у таквој ситуацији комотнији, јер судија нема потребе 
нити се од њега захтева да сам и по својој иницијативи предузима 
било шта у истраживању правог стања ствари о којој суди.

б) Германско процесно право представља у односу на англо- 
амерички систем извесно одступање и напредак. Beh Немачки 
парнични поступак из 1877 године даје судији нека овлашћења 
и дужности у испитивању и утврђивашу чињеница, јер му је до- 
пуштено да по службеној дужности у парници прибавл>а исправе 
и саслушава странке (§§ 142, 143, 144, 437 ст. 2, 448). Давање ини- 
цијативе судији у испитивању ствари у то време значајније је 
у процесном праву као идеја, него као стварна промена система. 
Аустријски Закон о парничном поступку из 1895 године иде у 
томе знатно даље и претвара судију из пасивног посматрача борбе 
странака у  парници у активног процесног субјекта који је оба- 
везан на предузимање низа процесних радњи у циљу утврђења 
спорних чишеница и правилног решеша спора (на пр. §§ 182, 183, 
246, 247, 371). Истина је да се у том погледу није могло ићи преко 
воље странака, али је то ипак значајна мера управљена на уста- 
новљење материјалне истине. Тиме грађанска парница престаје 
да буде у потпуности приватна ствар странака и постаје институт 
јавног права®®), па самим тим грађанско процесно право добија 
знатан утицај на материјално право и на могућности његове пра- 
вилне заштите.

в) Социјалистичко процесно право, a посебно наше југосло- 
венско, не сматра да је парница приватна ствар странке и уздиже 
јо на степен института у  погледу чијег исхода је заинтересован 
јавни поредак. Полазећи од јединства личног интереса и инте-

*“) R. Cansbein, Lehirbuch des osterreichiiischen Zivilprozessreehts, Berlin. 
1893, стр. 2; F. Klein F. Engel, Der Zivilprozess Osterreichs, Miinchen 1927, 
стр. 179.



peca заједнице законодавац je суду ставио у дужност да у пар- 
аици потпуно и истинито утврди спорне чињенице®^) од којих за- 
виси основаност захтева (чл. 6 ст. 1 ЗПП). На исти начин треба 
да су утврђене и неспорне чињенице или чишенице које странке 
нису изнеле у парници ако се ради о примени принудних прописа 
о управљању и располагању друштвеном имовином и дру- 
гим принудним прописима, ако се ради о примени ме- 
ђународних уговора или, о заштити јавног морала (чл. 3 ст. 3 
ЗИП). У  том циљу суд је  не само овлашћен, него и дужан да из- 
веде и такве доказе које странке нису предложиле, ако су ти до- 
кази од значаја за ствар и суду доступни. To значи да испитива- 
н>е чињеница и извођења доказа, без обзира на доказна средства 
у питању и на фазу поступка, није ствар странака као у англо- 
америчком режиму доказивања, већ је то ствар суда о којој се 
мора водити рачуиа по службеној дужности, па и ако се у ооци- 
јалистичкој правној науци говори о терету доказивања’ )̂ може 
ое основано оспоравати да је  тај термин адекватан социјалистич- 
ком процесном праву, сем ако традиција, увек толико снажан 
чинилац у праву, не захтева задржавање тог појма и шегово 
објашњеше у  исторископравном смислу.

V

Из овако укратко изложеног схватања о појму и значају 
терета доказивања у социјалистичком процесном праву, a тиме 
и у  нашем, произлази следеће;

1) Доказивање у парници није дјгжност странке, a није ни 
терет. Странка је дужна да изнесе у тужби чињенице на којима 
заснива свој захтев, јер без тога нема уредне тужбе (чл. 95 ст. 2 
и 174 ст. 1 ЗПП), али странка не може бити обавезана на докази-

’*) To не би био случај и онда ако би се тужбени захтев усвојио, јер је 
доказан или ако би се одбио, јер није |Доказан. У  вези тога морамо се
вратити на напред поменути чл. 330 тач. 3 ЗКП-а. Гледано счима обичног 
човежа не можемо се ослободити утиска да ослобађајућа кривична пре- 
суда донета из разлога јер „није доказано да је иптужени учинио дело 
за које се оптужује” није у складу са схватањем о потреби установл>ења 
чин>еничног сгања и материјалне истине у прееуди. TaKBia пресуда подобна 
је да подржм сумње да је оптужени ипак учинилац кривичног дела, само 
ето оно му није доказано. Мислима да том заосталом правном правилу 
нема места у нашем кривичном поступку и да би се оно морало укин}гги. 
У  интересу је како државе, a тако и окривљенога да се каже сасавим јасно 
да ‘он није учинио кривично дело ако му се оно неоправдано ставља на 
терет. Слично томе ни у парници не сме се донети пресуда која пр©дставл>а 
резултат успеха или неуспеха странке у доказивању, јер ое тиме заклања 
улога оуда и чин.е(ГО1ца које оуд утврђује слободном оценом доказа. С пра- 
вом истР1че W. iSauer, Aligemeime PTozessr-echtslehre, Berlin, Koln, Miiinchen 
1951. стр. 164 да ce појму доказа y правном и историјском смислу припи- 
сује извесна случајност i(el;was zulalliges), па да тако ни судска пресуда не 
треба да буде приказана као резултат 1Случајности.

*-) С. Цуља, Грађансжи парнични поступак ФНРЈ, Загреб 1957, стр. 
315; С. Камхи оп. цит. стр. 333; Б. Познић оп. цит. стр. 230; J Јухарт оп. 
цит. стр. 350.
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вање појединих чињеница или на навођење доказа у прилог тих 
чихвеница*®). О дужности доказивања могло би се говорити само 
ако би према странци стајао неко ко би имао право да то дока- 
зивање захтева, јер свакој дужности одговара нечије право. Ме- 
ђутим нико нема право тражити од странке да наведе доказе у 
прилог одређених чињеница, па већ зато то не може бити њена 
дун^ност. Није доказивање ни терет странке. Појам „терета” до- 
казивања одговара буржоаском процесном праву које такође од- 
бацује „дужност” доказивања у парници, јер на други начин не 
могу се објаснити последице пропуста странке да докаже своје 
тврдаве. У  нашем праву, када се ради о односу странке и докази- 
вања у парници, могућност странке да наводи доказе у одређеним 
фазама поступка представл>а законско овлашћење које свака 
странка у сопственом интересу може и треба да користи. Што се 
пак тиче суда —  суд је тај који је дужан да утврди стање ствари 
у парници, a како се до тога долази доказивањем онда се не може 
закључити друго него да је  доказивање дужност суда која се 
простире на сва доказна средства подобна за коришћење у пар- 
ници.

2) О доказивању суд је дужан да води рачуна током целог 
поступка све док коначна одлука у спору није донета®^. И та 
одлука (судска пресуда) не сме бити образложена тако да пред- 
ставља последицу успеха или неуспеха једне од странака у од- 
носу на терет доказивања, већ мора садржавати чињенично ста- 
ње за које се оправдано очекује да одржава стварни животни до- 
гађај 0 коме се суди’®).

3) Терет доказивања у сжладу са напред изложеним спада 
у процесно право. Ово не само ради тога што је терет доказива- 
ша (или боље речено доказивање) актуелан само у  парници, већ 
и из разлога што је дужност суда да води рачуна о доказивању 
и 0 прибављању потребних доказа. Пошто процесно право, у це- 
лини узев, спада у правила принудноправне природе то докази- 
вање и сви прописи у вези тога чине део јавног поредка на чи- 
јем пзвршењу је држава дубоко заинтересована. Тиме није про- 
цесно право стављено изнад материјалног по свом значају, већ

“ ) Б. Познић оп. цит. :стр. 228 истиче да суд може позвати странку 
да пружи доказе на поједиие чињенице, што he несумњиво оваки савестан 
судија учинити, док противно томе С. Камхи оп. цит. icrp. 333 држи да 
суд У случају потребе „наређује” странци да докаже своје тврђење.

®‘‘) Противно немачка теорија сматра да питанае терета доказивања 
долази до изражаја тек на крају парнице, јер суд у пресауди заузима став 
да ли је и која од странака требала да докаже поједине чињеиице важне 
за одлуку и какве су последице што страниа то није учинила J. Gold
schmidt on. цит. стр. 134, L. Rosenberg on. цит. стр. 3, F. Stein М. Јонас 
on. цит, § 282/IV).

*“) У  чл. 327 ст. 4 ЗПП-а очпгледно је омашком изостала одредба о to
mb да пресуда треба да садржи у своме образложвњу чињенично стање. 
Међутим таква обавеза постављена је суду већ као једно од основних 
начела суђења из чл. 6 ст. 1 истога закона по коме је суд дужак да потпуно 
и истинито утврди спорне чињенице, што опет не може бити на другом 
месту, него у образложењу судске одлуке.
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ce таквим схватањем правила о доказивању боље обезбеђује за- 
штита захтева заснованих на закону.

4) Из става да доказивање или терет доказивања чини део 
јавног поредка следи даљи закључак да питања у вези са до- 
казивањем у парници не могу бити предмет договарања међу 
странкама. Није допуштен споразум о пребацивању терета дока- 
зивања са једне стране на другу, нити суд може узети у обзир 
противљење странака извођењу појединих доказа или одустаја- 
ње од њих ако је то нужно за установљење важних чињеница у 
спору. Према томе доказивање је ствар суда и не може бити 
предмет диспозитивних процесних радњи странака^).

5) Пропусти суда у  извиђању ствари и у прибављању до- 
каза по службеној дужности увек када је то могуће представљају 
битне повреде поступка (чл. 343 ст. 2 тач. 11 ЗПП), a не повреде 
у погледу чињеничног стања, тако да се пресуда донета са та- 
квим повредама може нападати како жалбом (чл. 342 ст. 1 тач. 1 
ЗПП), тако и ревизијом (чл. 370 тач. 1 ЗПП). О тим повредама 
виши суд треба да води рачуна и по службеној дужности (чл. 
353 ст. 2 и чл. 371 ст. 2 ЗПП).

Из свега овога произлази да судске одлуке наведене на по- 
четкз' нашег излагања (П), којима се странкама ставља у обавезу 
да доказују неке чињенице или којима се странке одбијају са за- 
хтевима, јер своје наводе нису доказале, не одговарају природи 
нашег процесног права и задацима који се пред суд постављају. 
На такав закључак упућују и неке одлуке Савезног врховног 
суда’ )̂, али пракса показује да се понекад судија тешко ослобађа 
духа старог парничног поступка и пружа отпор према ономе што 
је у нашем процесном праву ново.

Др Борислав Грађански *

У процесном праву западних земаља владајуће је мишљење да 
егранке у складу са аутономијом вољ>е могу слободио уговарати о терету 
доказивања. Тако Auibory Rau on. цит. стр. 856; Ch. Beudant on. цит. стр. 223; 
М. Planiol G. Rippert on. цит. стр. 850, Н. L. J. Mazeaud on. цит. стр. 389; 
F. Stein М. Jonas on. цит. § 282IIV; J. Goldschmidt on. цит. стр. 134 и М. 
Guldener on. цит. стр. 70.

*0 Вид. Збирка еудеких одлука 1958. Ш/2 бр. 257 и Ш/3 бр. 441.
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ИЗГУБЉЕНА ДОБИТ У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРАВУ

Лице које је претрпело штету има често право не само на 
накнаду стварно претрпљене штете него и право на накнаду из- 
губЈ^ене добити. To је потпуно разумљиво јер и изгубљена добит 
у одређеним околностима представља претрпл>ену штету. To је 
штета која се манифестује у спречавању повећања имовине оште- 
ћеног лица у будућности. Ако је штетник својом штетном рад- 
њом омео будуће повећање имовине оштећеног лица он треба да 
ту проузроковану штету надокнади. Али та његова обавеза треба 
да буде не само у оквирима онога што се могло очекивати него 
мора бити и у складу са правичношћу. Управо ово последше на- 
чело је довело до различитог регулисања изгубл.ене добити у 
грађанском и привредном праву.

I. —  У  југословенском грађанском праву, на основу општих 
правних правила из предратних важећих грађанских закона на 
територији Југославије, оштећено лице има право на изгубл>ену 
добит само онда ако је  штетник учинио штету намерно или из 
грубе непажње.^) He би било праведно да се од њега захтева да 
има обавезу да надокнади штету у облику изгубљене добити и 
онда ако је штету цроузроковао евојом лаком непажњом. Полази 
се од тога да штета у грађанскоправном промету само изузетно 
спречава будуће повећање имовине штетника. Са тиме рачуна 
штетнмк када поступа нехатно. Али  нико не сме другоме да на- 
несе штету својим долозним понашањем или пак понашањем које 
представља акт грубе непажње. Треба дрзчптво од таквих лица у 
лотпуности заштити a ,њих, који тако поступају, треба казнити, 
ОтЈ^да и елемената казне у накнади изгубљене добити у грађан- 
ском праву. С друге стране оштећено лице нема право да се из 
тога догађаја (чињенице) оботати без основа. Због тога што се 
претрпљеном штетом само изузетно у  грађанскоправном промету 
спречава будуће повећање имовине оштећеног лица, када је ште- 
та проузрокована намерно или услед грубе непажње штетника, 
има обавезу да конкретно, извесно, докаже да је претрпео штету 
у облику изгубљене добити поред стварно претрпљене штете.

II. —  У  привредном праву важе потпуно сулротна начела и 
разлози у погледу изгубљене добити. О њој говоре узансе број 
211, 212 и 231 Општих узанси за промет робом из 1955 године.^) 
У узанси број 211 Општих узанси се каже да је једно од права 
купца у случају одустанка од зч-овора због доцње продавца, и то 
да може тражити накнаду стварно претрпљене штете и изгубл>ене

‘) О томе се товори у: Др. Михајло Кснстантиновић: „Облигационо 
право” скрипта Правног факултета, Београд, 1959. г.; Др. Стеван Јакшић: 
„Облигационо право”, Сарајево, издање из 1957. и 1961. т. итд.

-) Др. Владимир Капор: Уговор о куповини и продаји робе-Тумач 
Огаптих узанси за промет робом” IV прерађенз издање, Београд, 1961. г.; 
Др. Зоран Антонијевић: „Привредно право ФНРЈ”, Београд, 1961. г.; Др. 
Владимир Капор и Др. Зоран Антонијевић: „Привредно право-послови роб- 
ног прамет1а”. Беаград, 1961. г.; Др. Ананије Илић: „Привредно право ФНРЈ”, 
Сарајево, 1959, године.



добити. Исто је TO једно од права продавца, по узанси број 212 
Општих узанси, у случају одустанка од уговора због доцње купца. 
У погледу изгубљене добити најважнија је узанса број 231 Оп- 
штих узанси у  којој се каже:

„Штета обухвата како просту (стварну) штету, тако и из- 
губљену добит.
Под изгубљеном добити подразумева се само она добит за 
коју је  извесно да би је поверилац, према редовном току 
ствари или према посебним околностима случаја, остварио 
да је  дужник своју обавезу испунио како треба.”
Сматрамо да је овакво дефинисање изгубљене добити у при- 

вредном праву нејасно, контрадикторно и сувише оштро.
]TI. —  Нејасно је која је то изгубљена добит која је изгуб- 

љена за повертоца према редовном току ствари или према посеб- 
ним околностима случаја. Наиме, не постоји сигуран критеријум 
по коме би се утврђивало да ли оштећени субјект у конкретном 
случају има или нема право и на изгубл>ену добит. To ствара и 
колебања у  погледу става у судској пракси што се јасно види и 
из следеће пресуде Вишег привредног суда СР Хрватске од 9. "V 
1958. године:

„Поводом судара између мФ „Бакалар” и м/б „Бишево” , 
оштећен је потоњи брод. У  насталом спору бродар „Бишева” тужи 
бродара „Бакалара” за накнаду конкретне штете и измакле до- 
бити за 24 дана, које је брод изгубио ради поправка. Тужени се 
начелно не противи захтеву за измаклу добит, али сматра да је 
треба израчунати на темељу просјечне годишње зараде брода, 
коју би брод исте врсте и намјене вероватно остварио, a не на 
темељу очекиване зараде из конкретног уговора. Противи се и 
дијелу захтјева, који се односи на плаће посаде, јер су плаће ура- 
чунате у измаклој добити.

Суд је утврдио да су за судар одговорне обје странке у раз- 
мјеру 3/4 према 1/4, па је у томе омјеру досудио и штету. Није 
ирихватио стајалиште туженика о начину рачзшања измакле до- 
бити на бази годишњег просјека, јер сматра, да се такво рачуна- 
ље коси са стварним стањем и нормалним начином привређивања 
у поморској пловидби. 35or тога је измаклу добит израчунао на 
основу уговора који је оштећени брод у часу судара испуњавао, 
a према резултатима три претходна путовагва, извршена на те- 
мељу истог уговора. Суд је  прихватио стајалиште туженика у 
погледу плаћа посаде за вријеме поправка, јер су плаће урачу- 
нате у измаклој заради.” ,,3. Р.’” )

Види се, дакле, да се у овоме случају заступају два крите- 
ријума: један се базира на темељу просечне годишње зараде бро- 
да, „коју би брод исте врсте и намене вероватно остварио” , a 
други је  , пошто суд сматра да се први коси са стварним стањем

’) Пресуда је објављена у публикацији Јадранског института југо- 
словенске академије знаности и умјетности у Загребу: „Упо1>едно помор- 
ско право и поморска купоггродаја” број 19, Затреб, 1961. ir. стр. 24.
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и нормалним начином привређивања у поморској лловидби, „на 
основу уговора који је оштећени брод у часу судара испуњавао, 
a према резултатима три претходна путовања, извршена на те- 
мељу истог уговора.”

Такође је суд стао на становиште да плате посаде улазе у 
измаклу добит иако постоје и супротна схватања у правној 
науци."')

У  судској пракси постоји и схваташе да је тај критеријум 
чињеница- да ли јесте или није већ закљЈгчен уговор са неким 
трећим субјектом. Без значаја је, у  неким случајевима, да ли је 
тај уговор са трећим забрањен или није.®)

Углавном у погледу критеријума за утврђивање измакле 
добити у привредном праву су заступљена два супротна схвата- 
ња: 1. изгубљену добит треба доказати на конкретан начин“) и 
2. она треба да се изражава у облику апстрактне a не конкретне 
штете. Постоји и компромисно схватање да је то конкретизована 
апстрактна штета.’)

IV. —  У  узанси број 231 Општих узанси за промет робом из 
1955. г. измакла добит је дефинисана контрадикторно. У  тој де- 
финицији се захтева да је она извесна или према редовном току 
ствари или према посебним околност-има случаја. Ако се захтева 
њено конкретно доказивање a то је  теоретски једино могуће пре- 
ма посебним околностима случаја. Доказивање према редовном 
току ствари је опстрактно доказиваше што је у  контрадикцији са 
кзразом „извесности” . Тај израз има значење већег степена ве- 
роватноће®), он захтева сигурну конкретизацију вероватноће. Он се

Др. Владимир Капор: „Уговор о GsiynoB®ani и продаји 1робе-Тумач 
општих узанси за промет робом”, IV прерађено издање, Б^град, 1961. г. 
стр. 255: на овоме месту ое плате радника и службеника обухватају у појму 
стварне штете a не измакле добити.

ђ To је пресуда Врховног привредног суда објављена у Збирци суд- 
ских одлука, кшита IV, свеска П, 1959. г. број одлуке 364; о правно-теорет- 
ским проблемима у вези те пресуде говори се у чланку: Славко Царић; 
„Накнада штете због неизвршења уговора и незаконита добит” у „Гласнику 
Адвокатске кооиоре за АП Војводину” број 3 из 1962. годрше, !Но«и Сад.

Постоји схватање да треба да се утврди иосебан критеријум за 
утврђиван.е изгубљене добити код оудара бродова, тј. да треба да постоји 
посебан KpnTiepMjyM за посебне случајеве утврђивања изгубл>ене добити. 
To је и предмет посебног иззгчавања посебне комисије ЦМИ. У  погледу 
овога схватања у разним земљама се ово шггање третира на различите на- 
чине-видети: 3. Р. „Белешка” у  „Упоредно поморско право и поморска 
купапродаја”, број 9, Загреб, 1961. г. 'стр. 24—25.

’) To схватање износи 3. Р. у „Упоредно -поморско право и поморска 
купопродаја” бр. 9, Загреб, 1961 г., стр. 25-наглашавајући да је то прибли- 
жавање ставу енглеске судске праксе.

®) По енглеском праву изгублувну добит јо веома тепжо доказати. 
Она се мора веома дета.љно и конкретно док1азивати. Енглески судови је не- 
радо досЈфују. Такво схватање у внтлеском праву се заснива на специфич- 
ностима развоја у историји као и специфичностима дашшњег система ен- 
глеског приватног права.

Општа узанса број 231. у по'шуности прихвата формулацију појма 
изгубљеие добити из параграфа 252 Немачког грађанског законика са том 
разлшаом што је учињена грешка и што је израз „ввроватно” замењен 
изразом „извесно”.
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ни у ком случају не идентификује са вероватноћом која се пак 
може доказати и на конкретан и на апстрактан начин.

Дефиниција изгубљене добити у узанси број 231 Општих 
узанси је због тога неуспео покушај заједничке формулације два 
супротна схватања изгубљене добити: енглеског и немачког схва- 
тања изгубЈвене добити.®)

Ова контрадикција је и створила нејасност појма. To даље 
и ствара изразе као „конкретизована апстрактна штета” , израз 
који је у супротности са самим собом (contradictio in adjecto).

V. ^  Појам изгубл>ене добити по Општим узансама за про- 
мет робом непотребно оштро сужава њену примену. To је у су- 
протности са постојећим прлвредним системом у  нашој земљи.

За време административног управл>ања привредом у Југо- 
славији се изгубљена добит досуђивала на исти начин као и у 
грађанском праву, значи само изузетно. Она није имала значај јер 
су привредна предузећа углавном обрачунавала са државол!. Што 
значи да је у  крајњој линији сву штету сносила држава a не при- 
вредна предузећа.'®)

Од увођења радничког самоуправљања у потпуности се мења 
ситуација. Привредне организације су самосталне и штете се 
обоачунавају између самих привредних организација. Од успеха 
или неуспеха пословања одређене привредне организације зависи 
висина личних доходака радног колектива. Робноновчана при- 
вреда је ослобођена крутих административних планова. Привред- 
не организације послују да би оствариле добит. Редован је случај 
да оне то и успевају. Због тога и треба претпоставити да је оште- 
ћена привредна организација, сем претрпљене стварне штете, из- 
губила и остварење, због штетног случаја, одређене добити.” ) To 
је и вероватно према редовном току ствари или, ако је већа од 
редовне, према посебним околностима конкретног сдучаја. Само 
тај изузетни, већи од редовног, износ изгубљене добити би тре- 
бала да докаже оштећена привредна организација. Редовна изгуб- 
љена добит је апсолутна штета и она се претпоставЛ)а. На штет- 
нику је да докаже супротно ако то жели.

Израз „Извесно” из узансе број 231 Огаптих узанси за про- 
мет робом из 1955. године уствари пребацује терет доказивања 
редовне (апстрактне) изгубљене добити са штетника на оштећену 
привредну организацију што је неправедно јер је  циљ и сва ак- 
тивност привредних организација и усмерена у остварешу добити. *)

*) Исто схватање и Др. Владимир Капор: „Уговор о куповини и про- 
даји робе-Тумач Опшпрс узанси за промет ро^м, IV прерађено издање. 
Београд, 1961. г. стр. 256.

Др. 1Никола Балог: „Послови приврвдног лрава”, Београд, 1952. г.. 
стр. 19; Др. Бсрислав Благојевић: „Правни положај и правни послови при- 
Бредних предузећа”, Веоград, 1948. г.

" )  „Изгубл>ена дс^ит је редовно саставни део штегге у привредном 
праву”: — Др. Владимир Капор; „Уговор о куповини и продаји р»бе-Тумач 
Општих узанси за промет робом, IV прерађено издање, Београд, 1961. г. 
стр. 256.
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A  управо редован облик, апстрактан облик, изгубљене добити је  
правило, a посебан, конкретан облик је изузетак.

Много правилније је питање изгубљене добити регулисано 
у општим правним правилима предратних трговачких закона/*) 
него што је то учињено у Општим узансама. По правним прави- 
лима изгубљена добит је само „вероватна” a не „извесна” .

Због свега напред изложеног сматрамо да правилније посту- 
пају судови који редован облик изгубљене добити утврђују на 
апстрактан a не на конкретан начин. Изузетно више облике од 
редовних треба доказивати на конкретан начин.

Тиме би се отклонила нејасност и контрадикторност појма. 
Осим тога, што је много значајније, на праведнији би се начин 
регулисали правни односи између привредних организација.

Славко Царић

НАКНАДА ВЕРЕНИЦИ ЗА РАД У ДОМАЋИНСТВУ ОЦА
ВЕРЕНИКОВОГ

Тужени је почетком пролећа довео своју вереницу у роди- 
тељску кућу, у  намери да се с њом ожени с јесени исте године, 
као што бива код наших народа да момак за женидбу доведе к 
себи изабраницу, као радну снагу, у  време пољских радова, a 
женидбу одлаже за крај године, пошто се прикупе и оберу пло- 
дови.

До венчаша није дошло услед неспоразума око мираза, па је 
’хужиља напустила кућу туженога —  вереника (његовог оца) иду- 
ће године, заједно са дететом које је зачела с туженим.

После раскида вереничких однсх;а, тЈ^иља се обратила суду, 
тражећи да јој отац туженога, као старешина куће, и тужени, 
као члан тога домаћинства и човек са којим није остварила брак 
—  накнаде све оно што је она урадила за то домаћичство a no 
основу неправедног обогаћења.

Првостепени и другостепени суд су усвојили у знатној мери 
тужбено тражење, и тужиљи су накнаду одредили према месеч- 
ној заради једног обичног, неквалификованог радника.

Ревизиски суд је укинуо пресуду нижих судова, налазећи да 
спорна ствар није, у  односу на правни основ неправедно обога- 
ћење, довољно извиђено. Jep, каже Ревизијски суд, не види се

'-) О томе одговарајући чланови предратних ■ирговачзшх вакона и 
нарочито; Др. Фраи Врбанић; „Трговачки закон”, Завреб, 1892. г.; Др. Crra- 
соје Радојичић: „Основи трговачког прова”, Београд, 1899, г.; Л. Таубер; 
„Уџбеник трговачког гграва”. Веоград, 1935. т. итд.
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из образложења пресуда да ли је  радна снага тужиље уошпте 
1готребна( наравно у заједничком домаћинству), будући да је ово 
домаћинство имало довољно чланова за обављање послова које 
је вршила —  што је неспорно —  тужил>а.

Зато је било потрбено да се утврди колико је било женских 
чланова у домаћинству, колико је оно било велико и из чега се 
састојало.

Све су ове околности, према мишљењу Ревизиског суда зна- 
чајне, да би се видело да ли је рад тужиљин у домаћинству ту- 
жених био потребан и колико, и да ли је довфаћинство тужених 
добило оно што би имало да је неко други обавл>ао тај, тужиљин 
посао.

Мени изгледа да Ревизиски суд није овде погодио поенту 
целог питања, када је нижим судовима дао разлоге за укидање 
пресуда. Ово зато, што није ни било од значаја да ли је неко мо- 
гао да ради у домаћшЈСтву тужених све оне послове које је  ту- 
жиља обављала. Ако се узме као неспорно да је  тужиља код 
тужених радила и да је  њен рад био користан за домаћинство, 
онда је потпуно ирелевантно (домаћинство је пристајало да ту- 
жиља ради) да ли је било у  опште могућности да у том домаћин- 
ству неко други ради те послове a не тужиља. Правно важно је 
да је те послове тужиља радила, искључиво или у највећој мери, 
да су члаиови домаћинства уживали плод њеног рада, a да нису 
радиле друге жене из кућне заједнице, поред тога ако су и биле 
способне за рад —  па са свега тога остају илузорни и њихова спо- 
собност за рад и њихово бројно стање (других жена).

Зато је  требало указати нижим судовима, ако то већ није 
утврђено, да испитају шта је радила тужиља код тужених, да ли 
је  тај рад користио заједници тз^ених, и да ли је добровољно 
приман од стране ове заједнице.

Примедбе Ревизиског суда су умесне уколико се односе на 
захтев да се испита величина домаћинства уопште и из чега се 
састојала материјална страна тога домаћинства, јер ове компо- 
ненте могу повол>но да послуже при одмеравању висине накнаде.

Из предмета се не види због чега Ревизиски суд није указао 
и на потребу да се извиди шта је све (колико укупно износи) ту- 
жил>а примила у домаћинству тужених за време њеног бављења 
код тужених, већ су судови, како се види у  предмету, само обра- 
тили пажњу на њен допринос домаћинству, сем ако овај допринос 
није узет као чисто (по одбитку оног што је тужиља примала) 
обогаћење тужених.

Вредно је овде истаћи, макар и узгредно, да се у овом спору 
појавл>ује као тужени и отац туженога — вереника, старешина 
домаћинства, иако тужиљу он није довео у своју кућу већ његов 
син, који је  са тужиљом био у супружничким односима (мада не- 
венчани).

Став 'Судова ло овом питању је потпуно исправан. Ово зато, 
што је тужени; старешина домаћинства, изрично или прећутно 
пристао, из родитељских сх;ећања и економских разлога, да његов 
син доведе у његову кућу себи вереницу; што је рад тужиљин.
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ако je постојао и био користан, задовољавао интересе његове и 
шегових чланова домаћинства (не говорећи о туженом —  верени- 
ку); што је, најзад, несумњиво —  сзшротно није истицано —  ту- 
жени (вереник) доприносио, такође, домаћинству старепшне (оца 
вереника) својим радом, a то значи да је и тужени (вереник) имао 
удео тј. могао да истакне према оцу, старепшни домаћинства у 
питању, свој материјални интерес.

To што је тужиља одредила и свом веренику улогу туженога 
— потпуио је оправдано такође.

Тужени вереник је у сваком погледу користио тужил>у. Шта 
Еише, она је и дете родилажоје је с н>им зачела па, када је ту- 
женом, свом веренику, дала себе, своју радну снагу, када је и 
мајка постала њему захвал>ујући —  право је и логично је, на- 
рочито данас у социјализму, у  ком се поретку нико не сме експло- 
исати (ово важи и за туженог старешину домаћинства), да за ње- 
не жртве, које се готово искључиво манифестују у физичком на- 
пору, a које су остале без намераваног резултата (венчања) —  
поднесе и он (тЈгжени вереник) жртву у облику накнаде за уло- 
жени рад.

Овако је морала тужиља да поступи —  да тужи оца и сина 
— да 'не би остала без накнаде, пошто вереник обично нема, апри- 

ори, имовине на своје име док живи у кући са оцем. Другим ре- 
чима, имовина -и оца и сина су помешане тј. чине једну целину 
за трећа лица, где долази и тужиља.

Није било препоруч[љиво да тужиља предходно издвоји вере- 
ников (туженога) удео у очевој имовини, јер би то био заметан 
к дуг спор а, после тога, не би било ни правилно да она тужи само 
вереника, док су њену радну снагу користили и отац вереников, 
старешина домаћинства, са осталим својим члановима.

И како су тужени (отац и син) имовински везани, то их треба 
солидарно осудити на накнаду, уколико је основан тужбени зах- 
тев, a они нека се између себе равнају колико треба свако од њих 
двојице да поднесе у том плаћању.

Душан П. Мишић

МОЖЕ ЛИ СТАМБЕНИ ОРГАН НАРОДНОГ ОДБОРА ОПШТИ- 
НЕ ЗАКЉУЧИТИ ЗАЈАМ ЗА ПОДМИРЕЊЕ ТРОШКОВА ОП- 
РАВКИ И ОДРЖАВАЊА ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 

У ИМЕ НАСЛЕДНИКА
(чл. 102 Закона о стамбенрш односима)

Принцип друштвеног управљања усвојен је и код управља- 
ња стамбеним зградама. Зградама у друштвеној својини управ- 
љају KyliHH савети, па било да се образује кућни савет за сваку 
зграду посебно, или да се бира један кућјта савет за две или више 
зграда. Зградама у грађанској својини-породичним стамбеним
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зградама управљају сопственици заједнички (или сопственик) па 
било да станују у згради или не.‘)

Поред права сопственик породичне стамбене зграде има и 
дужности тј. дужан је да сноси трошкове управљања и одржава-„ 
ње породичне стамбене зграде, осим оних трошкова који падају 
на терет носиоца станарског права.

Носилац станарског права је  овлашћен да подмири трошко- 
ве оправки и одржавања који падају на терет сопственика у ко- 
лико овај то неучини, у ком случају ће носилац станарског права 
одбити те трошкове од станарине. Сопственик и носилац станар- 
ског права могу уговорити (уговор мора бити закл>учен у писме- 
ној форми) да 'носилац станарског права сноси све трошкове 
управљања одржавања и средњих оправки зграде.

Трошкови за управљање и одржавање се подмирују из ста- 
нарине коју наплаћује сопственик, a ако станарина није довољна 
сопственик може закључити уговор о зајму са банком за под- 
мирење трошкова који падају на његов терет.

Ако сопственици станују у породичној стамбеној згради они 
неплаћају за коришћеше стана, али су дужни да се придржавају 
прописа о одржавању и оправкама зграде.

Закон предвиђа да је сопственик породичне стамбене зграде 
дужан да закљзгчи зајам за подмирење трошкова који падају на 
његов терет кад то захтева стамбени орган Народног одбора оп- 
штине, али у овом случају стамбени орган је дужан да обезбеди 
одобрење зајма код банке. У  колико стамбени орган обезбеди 
зајам сопственику, a овај неће да закључи зајам, стамбени орган 
је  овлашћен да то учини у име сопственика.

Отплаћивање зајма се врши из станарине и других прихода 
зграде, a ако то није довојвно из продајне цене саме зграде.

Да би се обезбедила средства за управл>ан>е и оправке поро- 
дичних стамбених зграда и за даваше зајмова сопственицима 
породичних стамбених зграда, Народни одбор општине може про- 
писати да су сопственици породичних стамбених зграда дужни 
уплаћивати одређени проценат од станарине (не више од бС/в) 
на текући рачун код банке, све док овај износ не достигне двого- 
дишњи износ станарине породичне стамбене зграде.

Међутрш, све ово важи за случај да је сопственик стамбене 
зграде жив па било да станује у згради или не.

Али поставља се гштање да ли стамбени орган може закљу- 
чити зајам и у име наследника у случају када је сопственик умро 
a оставински поступак још није завршен. Наравно у колико су 
испуњени услови из чл. 102. наведеног Закона.

Решење овог питања је значајно, јер оставински поступак 
може трајати дуже времена, a одржавање и оправљање породичне 
стамбене зграде, обзиром на старост стамбеног фонда не може 
чекати, пошто услед тога може настати оштећење зграде, a за- 
конска је  обавеза свих оних који управљају зградама, (кућних

1) Види Закон о стамбеним односима (пречишћени текст) Службени 
Јшст ФНРЈ бр. 17/62 (чл: 99—105).
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савета за зграде у друштвеној својрши, a 'сопственика за породич- 
не стамбене зграде) да зграде оправљају и одржавају шихове ин- 
сталације сходно потребама и прописима тј. да сносе трошкове 
који падају на шихов терет.

У  вези са решењем истакнутог питања, поставља се још 
једно питање a то је каква су права и обавезе наследника за слу- 
чај да сопственик породичне стамбене зграде умре. Заоставшти- 
на умрлог лица прелази по сили Закона на његове наследнике у 
тренутку његове смрти.')

Закон о наслеђивању предвиђа (чл. 145) да наследник од- 
говара за оставиочеве дугове до висине вредности наслеђене имо- 
вине, a када има више наследника они одговарају солидарно, и 
то сваки до висине свог наследног дела без обзира дали је извр- 
шена деоба наследства. Дугови се деле међу наследницима сраз- 
мерно наследним деловима, уколико тестаментом није друкчије 
одређено.

Што се тиче уггрављања наеледством до деобе Закон у чл. 
148. предвиђа да наследници управљају наследством заједнички. 
Уколико умрли није одредио извршиоца тестамента, a наслед- 
ници се неспоразумевају о управл>ању наследством, суд ће на за- 
хтев једнога од васледника поставити управитеља, који у изуГе 
наследника управља наследством. Управитељ може бити и један 
од наследника. Управитељ наследства може одредити сваком на- 
следнику део наследства којим ће управљати.

Закон предвиђа могућност да управитељ заоставштине може 
уз одобрење суда располагати стварима из заоставштине ако је 
за то овлашћен тестаментом или ако је то потребно ради исплате 
трошкова или отклањања какве штете.

Кад сопственик породичне стамбене зграде умре његова пра- 
ва и обавезе према згради прелазе на наследнике у моменту ње- 
гове смрти и они су дужни да сносе трошкове за оправке и одр- 
жавање зграде који падају на терет сопственика али који не- 
могу прећи висину наслеђеног дела за сваког наследника.

Према томе у колико су испуњени услови из чл. 102. ЗОСО, 
a наследници неће да закључе зајам ради обезбеђеша средстава 
за подмирење трошкова оправки и одржавања породичне стам- 
бене зграде који падају на терет сопственика по нашем мишљењу 
стамбени орган је овлашћен да то учини у име наследника и пре 
окончања оставинског поступка, стим да ниједан наследник не- 
може бити оптерећен више него што износи његов наследни део. 
Ове обавезе може бити ослобођен само наследник који докаже 
да се одрекао наследног дела који би му припао.

Овакав закључак се јасно намеће на основу чл. 148. Закона 
0 иаслеђивању, који предвиђа да увравитељ заоставштине може 
располагати стварима из заоставштине уз сагласност суда, изме- 
ђу осталог и ради подмирења трошкова или отклањања какве 
штете.

®) Види Закон о наслеђивању <Сл. лист ФНРЈ бр. 20/55).
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A  како штете на згради и настаје услед тога ако се неоправ- 
ља и не одржава a и станари који станују у породичној стамбе- 
ној згради имају право да захтевају од сопственика (односно од 
наследника на које су прешле права и обавезе сопственика у  мо- 
менту његове смрти) да се зграда оправл.а и одржава јер они 
плаћају станарину, па како су наследници или лично или преко 
управител>а заоставштине овлашћени да наплаћују станарину 
од станара за случај да нестанују у згради, дужни су и да сносе 
трошкове за оправке и одржавање зграде који падају на терет 
сопственика, и у колико то неће, нити хоће да закључе уговор 
о зајму са банком, стамбени орган је овлашћен да то учини у 
име 'наследника. Ово тим пре што је  Народни одбор општине за- 
интересован за одржавање стамбеног фонда како у  зградама у 
друштвеној својини тако и у зградама у  грађанској својини, па 
се неможе чекати да се заврпш оставински поступак који траје 
по две па и више година, па да се обезбеде средства за оправке 
и одржавање породичне стамбене зграде, јер би у том слзгчају 
м о г^  настати неотклоњива штета.

На основу наведених прописа сматрам да је стамбени орган 
Народног одбора општине овлашћен уколико су испуњени услови 
из чл. 102. ЗОСО, да закључи зајам и у име наследника уколико 
ови то неће да учине, a ради обезбеђења средстава за подмирење 
трошкова оправки и одржавања породичне стамбене зграде.

Јездимир Митровић

СУДСКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
РАДНИКА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Радни однос у привреди према чл. 131. Закона о радним од- 
носима заснива се на основу споразума закљученог између рад- 
ника и привредне организације. Такав споразум предпоставља 
сагласност воља поменутих субјеката од којих радник са при- 
вредном организацијом стзша у редован радни однос чија је  садр- 
жина утврђена законом, прописима донетим на основу закона и 
нормативним актрша привредне организације. Међутим, сам мо- 
менат заснивања радног односа није везан за дан споразума о 
његовом закључешу, већ за дан ступања радника на посао после 
закљученог споразума, што је према чл. 148. ЗОРО радник дужан 
да учини у року оД 7 дана од дана закључења споразума, ако овим 
није одређен др5пл1 рок и тек са наступањем тог услова настају 
права и дужности из радног односа. Према томе, за перфектно 
заснивање радно правног односа поред споразума о раду потреб- 
но је испуњење и другог услова т. ј. да радник ступи на посао и
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тек са овим моментом радник стиче одређена права из радног 
односа као на пример; право на здравствену заштиту и почиње 
му тећи радни стаж за стицање оних права из радног односа 
која су условљена одређеном дужином радног стажа (на пример: 
право на годишњи одмор). На овакав начин законом регулисано 
ггитање заснивања радног односа у привреди представља у пуној 
мери израз и доследно спровођеше принципа права на рад и сло- 
боде рада садржаних у чл. 36. Устава СФРЈ и чл. 5. ЗОРО којима 
се раднику обезбеђује слобода избора занимања, радног места и 
кретања у  радном односу.

Закон о радним односима у чл. 17— 25. утврђује основна пра- 
ва радника из радног односа и то су: право на лични доходак од- 
носно плату, право на социјално осигурање, право на заштиту жи- 
вота и здравља при раду одговарајућим хигијенско-техничким 
мерама, право жена, омладине и инвалида у радном односу на по- 
себну заштиту и право на заштиту у остваривању законитих 
права из радног односа. Према чл. 13 истог закона права из рад- 
ног односа која по Уставу и законима припадају радницима не 
могу се ограничавати актима привредних организација и органа 
јавне службе, нити колективним уговором или споразумом рад- 
ника и привредне организације. Стога правила односно правил- 
ник привредне организације не може садржавати одредбе које су 
у супротности са законом о радним односима, a у случају да са- 
лржи такве одредбе, сматраће се, као да оне не постоје и приме- 
њиваће се одговарајуће одредбе тог закона (чл. 320. ст. 4. ЗОРО). 
Како су поменути прописи когентне природе, то странке споразу- 
мом о заснивању радног односа не могу уговарати права и дуж- 
ности која би била противна тим прописима, па иста не могу бити 
ни предмет судске заштите.

Ради остваривања својих законитих права из радног односа 
радник привредне организације у смислу чл. 339 ЗОРО може се 
обраћати органима управљања у  привредној организацији, орга- 
ну инспекције рада и другим надлежним оргашша, као и редов- 
ном суду. Према одредби чл. 342. ст. 1. истог закона радник који 
је  незадовољан коначном одлуком вишег органа управљања при- 
вредне организације има право, да 'се за остварење свог права за 
које сматра да му је повређено, обрати тзгжбом редовном суду, 
a no одредби ст. 2 овог члана исто право има радник и кад при- 
вредна организација не поступи по захтеву органа инспекције 
рада у смислу чл. 122. наведеног закона. Рок за подношење тужбе 
суду износи 30 дана односно 2 године ако се тужбом захтева нак- 
нада штете и исти се рачуна од доставе одлуке вишег органа 
управљања, од дана поднесеног захтева од стране инспекције 
рада односно по истеку рока до којег је надлежни орган привред- 
не организације морао донети одлуку (чл. 342. вт. 4. ЗОРО). Сва- 
како би било излишно говорити о томе какав је значај поменутих 
законских прописа за практично реализовање начела правне за- 
штите радника привредне организације у остваривању његових 
законитих права из радног односа. Но, с тим у вези треба истаћи 
као позитивно, да је судска пракса заузела јединствено и чврсто
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становиште, да се радник привредне организације не може обра- 
тити тужбом суду и покренути радни спор ради заштите права из 
радног односа за које држи да му је ускраћено или ограничено, 
ако претходно не изнесе свој захтев на решавање органима управ- 
љаша привредне организације. Према овом становишту провођење 
тог претходног постЈгпка у односу на парнргчни поступак има зна- 
чај пркзцесуалне претпоставке за судско остваривање права из 
радног односа. Примери судске праксе показују, да се често де- 
шава, да радник подноси тужбу суду без да је исцрпио претходни 
поступак унутар привредне организације ради реализације захте- 
ва који је предмет тужбе. У  таквом случају суд није овлашћен 
да тужбу одбије као преурањену или да је одбаци као недозво- 
љену, већ је дужан да упути радника на провађање претходног 
поступка пред органима управљања привредне организације и 
на тај начин му омогући отклањање тог недостатка процесуалне 
претпоставке. Ако радник поступи по наређењу суда у датом po
xy, онда ће суд застати са поступком до доношења коначне од- 
луке надлежног органа управљања привредне организације од- 
носно до истека рока у коме је овај био дужан да одлучи о за- 
хтеву радника (чл. 342. ст. 3. ЗОРО). Тек после тога суд ће донети 
одлуку о даљем току постзчша, a у случају да радник не поступи 
по налогу суда исти је овлашћен да тзгжбу одбаци као недозво- 
љену.

На основу изложеног може се извести јединствен закључак, 
да радник не би имао право на подношење тужбе суду ради оства- 
ривања законитих права из радног односа ако пропусти да под- 
несе приговор или га не поднесе у  прописаном року против прво- 
степеног решења надлежног органа управљања вишем органу 
управљања привредне организације, јер je због некоришћења тог 
правног средства наведено решење постало правоснажно. У  прак- 
си се дешава, да таква ситуација већ буде евидентна из чињенич- 
них навода тужбе, па се поставља питање да ли обзиром на на- 
пред изнето становиште и у таквом случају суд треба да упу- 
ћује радника на претходно остваривање његовог захтева пред 
надлежним органом управл>ања привредне организације. По на- 
шем мишљењу на ово питање треба дати потврдан одговор, јер 
провођење претходног поступка унутар привредне организације 
у таквим случајевима омогућује шеном надлежном органу управ- 
љања, да поново испита дотичну одлуку и изврши њену корек- 
цију ако нађе да је повређено законско право радника из радног 
односа, па ако тако поступи, онда сасвим разумљиво за радника 
престаје правни интерес да путем радног спора тражи остварење 
тог свог права. У  томе се баш огледа целисходност и значај тог 
претходног поступка за обезбеђење правне заштите радника код 
остваривања његових законитих права из радног односа.

У  судској пракси је до сада регистровано неколико примера 
судских одлука у којима је заузето становиште, да радник одмах 
има право на подношење тужбе суду без претходног обраћања 
са својим захтевом надлежном органу управљања привредне ор- 
ганизације. Овакав изузетак прихваћен је  у  оним случајевима
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када се ради о захтеву радника за утврђење незаконитости реше- 
ња 0 отказу радног односа, које је донето на основу одлуке рад- 
ничког савета или ако је овај орган у претходном поступку одлу- 
чио 0 приговору радника против решења о отказу радног односа, 
a у том случају је био надлежан за одлучивање управни одбор 
привредне организације. При томе се пошло од тога, да је одлука 
донета од радничког савета као највишег органа управљања при- 
вредне организације и која се стога има сматрати коначном у пос- 
тупку унутар привредне организације. (Пресуда Врв. Суда Хр- 
затске Рев. бр. 827/60 и Врх. Суда АПВ-е Рев. бр. 563/60). Оправ- 
даност овог становишта у изложеним случајеврша је очигледна и 
сматрамо да би то становиште могло доћи до примене и у свим 
оним елучајевима када је раднички савет непосредно одлучио и 
о неком другом праву радника или по приговору радника против 
првостепеног решења надлехсног органа управљања без обзира 
што је за такво одлучивање по закону и правилима привредне 
организације био надлежан нижи орган управљања (управни од- 
бор). Исто тако треба игстаћи, да провођење претходног поступка 
не долази у обзир када је у питању захтев за остварење неког 
права из радног односа радника предузећа у изградњи. To je 
потпуно разумл>иво, јер таква привредна организација нема ор- 
гане радничког самоуправљања, па радник може одмах против 
решења директора предузећа поднети тужбу суду ради заштите 
права из радног односа за које држи да му је повређено тим 
решењем.

Напред је  већ речено, да према чл. 342. ст. 2. ЗОРО радник 
има право тужбе редовном суду и када привреда организација не 
поступи по захтеву органа инспекције рада у смислу чл. 122. тог 
закона. Из овога следи, да је претходни поступак проведен и 
остварена за радника обавезна процесуална претпоставка, да о 
његовом захтеву одлучује редован суд и у случају када при- 
вредна организација није поступила по захтеву органа инспекције 
рада постављеном у смислу чл. 122. ст. 2. ЗОРО поводом обраћа- 
ња радника том органу ради заштите својих права. С тим у вези 
намеће се питање, да ли радник у  претходном поступку мора 
обавезно свој захтев да изнесе на решавање пред органе управ- 
ља1ва привредне организације или може по свом избору ићи на 
провађање претходног поступка унутар привредне организације 
или на обраћање органу инспекције рада ради зашгите свог пра- 
ва или се пак може користити са оба ова правна средства по истом 
захтеву. Сматрамо ово питање значајним јер примери из судске 
праксе показују, да судови по том гтатању не заузимају једин- 
ствен став, што се одражава у таквим појавама судовања, да неки 
судови у појединим случајевима налазе да је претходни поступак 
проведен и остварена процесуална претпоставка за радника да о 
његовом захтеву коначно решава редован суд и када тај услов 
није испуњен, те мериторно расправљају по тужби уместо да је 
одбаце као недозвољену односно као н^лаговремено поднету. Да 
би дошли до правилног одговора и решења овог проблема судске 
праксе, мишљења смо, да треба поћи од одредаба чл. 339. ЗОРО
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које су начелног карактера и нормирају овлашћење радника при- 
вредне организације, да се за остваривање својих законитих пра- 
ва из радног односа може обраћати оргашша управљања привред- 
не организације, органу инспекције рада и другим надлежним 
органима, као и редовном суду. Очигледно је, да се са овим за- 
конским одредбама морају повезано тумачити одредбе чл. 342. 
ЗОРО ако се жели доћи до оне основне законодавчеве замисти 
каква адекватна животна решења садрже те одредбе за случајеве 
на које се примењују. При томе треба имати у виду, да чл. 342. 
ЗОРО не садржи одредбе о томе, да ли радник ради заштите свог 
права може тражити интервенцију органа инспекције рада пре 
или после провођења поступка пред органима управљања при- 
вредне организације или у току тог постЈчтка, и у којем року. Све 
то говори у прилог правилности оног гледишта, да радник има 
право избора у провођењу претходног поступка за остварење ње- 
гових законитих права из радног односа, али тако да по једном 
истом захтеву процесуална претпоставка за подношење тужбе 
суду може бити остварена само једном и држимо да то станови- 
ште има потребну подлогу у закону. To значи, да суд не би могао 
упутити радника који је  поднео тужбу у законском року, да прет- 
ходно проведе поступак пред органима управљања привредне ор- 
ганизације ако је тужба поднета по упути органа инспекције рада 
у смислу чл. 342. ст. 2. ЗОРО. Међутим, у пракси се не ретко 
догађа, да радник проведе претходни поступак унутар привредне 
организације, али не поднесе у  законском року од 30 дана тужбу 
суду, већ се по истеку тог рока обраћа органу инспекције рада и 
после неуспеле интервенције код привредне организације по упу- 
ти истог подноси тужбу суду ради остварења права за које сматра 
да му је  ускраћено решењем надлежног органа зшрављања при- 
зредне организације, које је због неподношења тужбе суду у за- 
конском року постало коначно. Има случајева у судској пракси, 
да радник и после годину дана од истека рока за тужбу исходи 
интервенцију органа инспекције рада и после по упути овог под- 
носи тужбу суду. Ако би се одредба чл. 342. ст. 2. ЗОРО посма- 
трала одвојено од осталих одредаба тога члана и одредаба чл. 399. 
истог закона, онда би се могло узети, да је и таквим случајевима 
за радника остварена процесуална претпоставка за покретање 
радног спора пред судом. Неки судови у пракси заузимају такво 
становиште, мада је исто очигледно неодрживо, и доводи до прав- 
не несигурности, јер оставља привредну организацију у неизвес- 
ности да ли је претходни поступак окончан или не, a даје могућ- 
ност раднику, да поново оствари процесуалну претпоставку за 
подношење тужбе суду иако је по истом захтеву већ преклуди- 
ран у праву на подношење тужбе и тиме га 'Ставља у повољнији 
положај у односу на привред. организацију. Прихватањем тог ста- 
ковишта практично би рок за подношење тужбе суду одређен у 
'1л. 342 ст. 4 ЗОРО престао бити преклузиван и свакако да то није 
у складу са интенцијом законодавца. Стога сматрамо, да радник 
право на тужбу суду у  смислу чл. 2 ЗОРО може остварити само 
у том случају ако није по његовом захтеву прк>веден претходни
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пуступак пред органима управљања привредне организације. Само 
у таквој ситуацији непоступање привредне организације по захте- 
ву пнспекције рада може да има за последицу настајање проце- 
суалне претпоставке за радника, да о њеТовом захтеву коначно од- 
лучи редован суд. Из овога следи, да таква правна последица не 
може наступити поводом неуспеле интервенције органа инспекци- 
је  рада у току претходног постутгка пред органима привредне ор- 
ганизације или после окончања тог поступка. Да се из овога не би 
извес погрешан закључак, сматрамо да орган инспекције рада мо- 
же и у току поступка унутар привредне организације и после до- 
вршења постзтака стављати привредној организацији захтев у 
смислу чл. 122 ЗОРО, али без правног дејства за наступање наве- 
ведене ггроцесуалне ггретпсазтавке. Решења и привремена наређе- 
ња које поменЈгти орган доноси у смислу чл. 122 ст. 2 поменутог 
закона у  цил>у интервенције код привредне организације поводом 
захтева радника имају иначе карактер необавезне препоруке за 
привредну организацију и ова може поводом такве интервенције, 
мада је по дотичном захтеву радника предходни поступак окон- 
чан пред њеним органима управљања, да поново испита своје ре- 
шење којим је одлзгчено о праву радника и ако нађе за сходно, 
да га измени доношењем решења од стране надлежног органа 
управљања, али тиме би настала и нова правна ситуација.

На крају може се изнети као резиме, да провођење претходног 
пуступка из чл. 342 ЗОРО представл>а обавезну процесуалну прет- 
поставку за судско остваривање права радника из радног односа 
утврђешгх закрном, али да у поједишш случајевима судови и да- 
нас наилазе на тешкоће приликом утврђивања да ли је за радника 
остварена обавезна процесуална претпоставка да о његовом захте- 
ву коначно 'Одлучи редован суд, мада по том питашу постоје одре- 
ђени ставови у судској пракси.

Јован Л. Јерковић

„ГЛАСНИК” У 1963. ГОДИНИ

Као и досада, „ГЛАСНИК” је и у  1963. години изашао у 12 
бројева, a на 380 штампаних страница. Лист је редовно излазио 
сваког месеца, углавном, без закашњења, што је у  првом реду за- 
слуга свих радника штампарије у којој се „ГЛАСН И К” штампа и 
повезује.

Уређивачки одбор, по директиви Управног одбора Адвокатске 
коморе у АПВ, трудио се да „ГЛАСН И К” уређује на начин који 
је већ устаљен и који је наишао и наилази на потпуно одобрење 
и признање свих читалаца „ГЛАСН И КА” . Ова линија биће и даље 
одржавана, са напорима да се „ГЛАСНИК” учини још актуелни-
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јим, још квалитетнијим. Ово, међутим, не зависи само од намера 
и настојавања Уређивачког одбора, него у великом делу и од са- 
радника.

На 380 страница „ГЛАСНИК” је  у  1963. години објавио 16 
чланака и написа, на 37 страница, који третирају проблематику 
наше адвокатуре. Објавио је 27 чланака, на 190 страница, из раз- 
них области грађанског права, 6 чланака; на 47 страница, из кри- 
вичног права, 1 чланак, на 5 страница, из радног права, 2 чланка, 
на 9 страница, из области привреДног права. Дао је 8 приказа и 
бележака на 10 страница, обЈавио 8 некролога адвоката на 4 стра- 
нице, a службене вести органа Адвокатске коморе у АПВ на 34 
странице, док је  судска пракса публикована на 43 странице.

Објавио је „ГЛАСН И К” , у 1963. години, свега 97 судских од- 
лука, од ког броја 83 одлука Врховног суда АПВ, a 14 одлуда Вр- 
ховног привредног суда.

Од 83 одлука Врховног суда АПВ објављено је 65 одлука из 
грађанско правне материје, 14 одлука из кривично правне матери- 
је, a 4 одлуке Већа за уиравне спорове.

Уређивачки одбор ће настојати да се у идућој години још по- 
јача објављивање одлука, пошто за ово постоји знатно интересо- 
вање наших читалаца.

К. X.

ЗДРАВКО СУБАКОВ

30. новембра 1963. године, после тешке и дуге болести, преми- 
нуо је Здравко Субаков, адвокат из Бечеја.

Рођен у Србобрану 7. марта 1905. године, дипломирао је  на 
Правном факултету у Загребу 1930. године, a адвокатски испит 
положио у Новом Саду 1936. године.

Био је неко време адвокатски приправник, a од 1936. до 1941. 
године адвокат. После Ослобођења био је председник НОО у Бе- 
чеју, затим секретар Среског народног одбора, те најзад председ- 
ник Среског суда у Бечеју. Од јануара 1952. године је адвокат.

Пок. Здравко Субаков био је признат правник, одличан човек, 
који је имао много поштовалаца и пријатеља. Адвокатуру је  вр- 
шио на огалте задовољство својих клијената.

Прераном смрћу адвокатура Војводине изгубила је  једног свог 
врлог члана.

Слава Му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Парничка радња умешача проте- 
же се и ва туженог па се првосте- 
пена вресуда има укинути у одвосу 
на туженог иако је његова жалба 
вао неблаговремена одбачева. <Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 794/963).

Против I. ст. трвсуде жалбу су 
уложили туженик и ушешач. Жалба 
туженика била је одбачена, као не- 
благовремено уложена, 1решењем I. 
ст. 'Суда, које је постало право- 
сважно.

Жалба умешача је оонована, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога:

I. ст. 1Суд није донео формало ре- 
шење узимањем на знање згчешћа 
умешача у смислу чл. 195 ЗПП. Ме- 
ђутим, умешач се фактички придру- 
жио туженом ica процесним деј- 
ством из чл. 197 ЗПП. Пошто .се ма- 
териЈално оравно дејство пресуде не 
односи и на умешача он има поло- 
жај јединственог супарничара из чл. 
189. ЗПП па према томе парвична 
радња умешача протеже се и на ту- 
женот и због тога је I. ст. пресуда 
уиинута и у однооу на туженог без 
обзира иа чињеницу што је жалба 
туженог иеблаговремена, и као так- 
ва одбачена.

казао послуишост. Међути.м, из за- 
конског прописа по коме је тужио- 
цу престао радни однос јасно прои- 
зилази, да је тужилац требао дати 
очигледно на знање привредној ор- 
ганизацији да без њеног одобрења 
напушта посао. Међутим, утврђено 
је да тужилац од 1. до 9. јула 1962. 
није самовол»но напустио посао., већ 
је напрвтив вршио дјгжност чувара 
код машинак,аг иаркја. Према томе, 
нису иопуњени услови из чл. 317. 
Закона о радним односима на коме 
је засновано решење туженика, по 
коме се раскида радни однос између 
тужоца и тужене, јер самовзл>ног 
напуштања није било. Разлози из- 
нети у побијаном решењу, да је ту- 
жилац одбијањем да иде на друго 
радно место и тиме пореметио рад- 
ну |дисципл.ину и отказао послуш- 
ност, не стоје, a тужеиа је могла 
против тужиоца да користи законске 
прописе и шега да позове на дисци- 
плинску одговодност и у дисц. по- 
ступку да изреасне једну од у Закону 
о радним односима предвиђену каз- 
ну и твк тада одлучити да ли тужи- 
лац може и дал>е да остане у рад- 
ном односу или не.

Нису исвуњени услови за преста- 
нак радног односа због самовољног 
напуштања посла ако радвик преме- 
штен ва друго радно место откаже 
послув1вост a ваставл>а да врпга сво- 
ју  дужвост ва дотадашњем радном 
месту. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
588/963).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
да се утврди да радни однсс тужиоца 
код тужене није npecTaa. Тужилац 
је поднео жалбу, коју је Окружни 
суд 'уважио, I. ст. пресуду прерша- 
чио и тужбени захтев усвојио, те из- 
рекао да радни однос тзгжител>а није 
rrpecrao. Тужени је уложио ревизију, 
која је као неоснована одбиједш, a 
из разлога:

Решењем туженика утврђује се да 
је радни однос тужиоца nptecTao са- 
моволлним наспзгштањем пс1сла из чл. 
317. ст. 1 Закона о радним односима, 
јер да се није јавио на дужност од 
1. јула 1962. године ии на једно рад- 
но место ноћног чувара, осим код 
радиош1це, па да је тиме 'гужилад 
пореметио радну дисциплину и от-

Застрани рок за накиаду штете 
због смав>ев>а опште радне способво- 
сти рачуна се од настале штетне по- 
следице тј. када је утврђена смање- 
ва oBBiTa радва способност. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 808/963).

I. ст. суд је одбио вужбени захтев, 
јер да је овај застарео у смислу чл. 
19. Закона о застарелости потражи- 
вања.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је делимично основана, I. ст. лресу- 
да укЈшута у делу којим је тужбени 
захтев одбијен за износ од 300.000 
динара, тражен « а  име »акнаде за 
с.мањен>е опште радне способности, 
док ie у 'осталом делу I. ст. пресуда 
потврђена, a из р>азлога:

Тужилац у жалби износи нову чи- 
њеницу да се услед задобијених по- 
вреда он стално лечио и да је тек 
5. фебруара 1962. године утврђено да 
је његова сигшта радна способност. 
смањена са 40%, na да раније није 
ни могао тражити такнаду штете за 
умањену радну способност, и ову чи-
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шеницу доказује лекарским увере- 
ње лекара ДОЗ-а. Како се застарни 
рок рачуна од оида када Je настала 
штетна последица, то овај захтев 
није застарео, па ra ваља испитати.

Радник коме је исплаћен лични 
доходак за његово радно место, ве- 
ма право ва личви доходак који је 
влавирав за два радва места, јер 
је враво ва личви доходак личво 
враво 'за свој уложеви рад, a извос 
вреко вомевутог личвог дохотка 
вредставља у ствари личви доходак 
ва који би могли да волажу право 
остала два радвика, као вакваду за 
њихов личви рад. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 617/963).

Пресудом Сресжог суда одбијен је 
тужбени захтев тужиоца да му се 
исплати износ од 194.003 динара. Ту- 
жилац је уложио жалбу, коју је 
Окружки 1суд, одбио, a уложена ре- 
визија је, као неоснована, одбијена, 
a из разлога:

Тужилац тражи да се Нзв.му и још 
двојици радника исплати планирани 
лични доходак за још два радника, 
чија места нису била папуњена, за 
известан период. Неспорно је да је 
тужилац, са још два радеика, при- 
иио 100% личног дохотка за кри- 
тични период који је планиран за 
његово радно место приликом утвр- 
ђиваша масе личних доходака за 
1962. годину, у његовој економсжој 
.јединици. Мије спорна ни чишеница, 
да је згтужени износ у cTBapB део 
којим би тужилац требао да учес- 
твује у 100% личном дохотку за не- 
попуњена два радна мвста. Према 
томе, тужбени захтев је неоснован, 
с обзиром да према чл. 17 Закона о 
радним односима, раднику за његов 
рад ггрипада право на лични дохо- 
дак. Тужилац је тај лични доходак 
за iH>eroB рад примио од туженот, 
па по то.м основу не може од туже- 
ног да остварује никакво дрзто пра- 
во. Ово 'Стога, што би износ преко 
паменутог лично-г дохотка првдстав- 
л.ао у ствари личии доходак на који 
би могли да полажу прав|0 остала 
два радника, као на накнаду за њи- 
хов лични рад. Како су, међутим, 
та два радна места упражњена, то 
тужилац нема право на лични дохо-

дак, иоји je планиран за та два рад- 
на места, јер је право иа лични до- 
ходак лично право за овој уложени 
рад. Свој захтев за повећан лични 
доходЕиг на основу првковременот 
рвда или по другом основу тужилац 
није истицао, нити доказао.

Лко је радвик ва боловању и ва- 
лази се вав радве организације ов- 
да је вотребво да буде стварво увоз- 
ват са освовама и мерилима Bpeitia 
којима се утврђује висива в>еговог 
учев1ћа у расводели средстава за 
личве дохотке, a вије довољво само 
уобичајево обавепггење истицав>ем 
ва јавви увид. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 581/963).

Нижим првсудама одбиден је туж- 
бени захтев тужиоца да се преду- 
зеће обвеже да ту исплати износ од 
67.754 дин. с и. п. Уложена ревизија 
је основава, тфвзуде нижих судова 
укинуте, a из разлога:

■у конкр. слзгчају П. ст. суд је 
утврди10 ново чињеиично стан>е, без 
одржаваша расправе, које чињезтч- 
но craibe у I. ст. поступку није утвр- 
ђено. У  образложвњу П. ст. пресуде 
је утврђено следеће: „У парничним 
списима има ТЈ>ага (допис туженика 
од 16. П. 1963. Еоји је према запис- 
нику са осталим списима прочитан 
на рк)чшцту од 20. Ш. 1963. г.) о томе, 
да је туженик на уобичајен начин 
обавестио чланове колектива о про- 
менама стартних основа, тако што 
је на јавни увид истакао Правилник 
па се .тиме рша сматрати, да је то 
био одговарајућ,и иачин из чл. 192. 
ст. 1 Закона о радним односима”.

Према томе, П. ст. суд налази да 
истицање правилника у иредузећЈ 
може се сматрати одговарајућим 
обавештењем у конкр. случају, не 
водећи рачуиа о томе, да се тужени 
налазио ван радне организације, јер 
је био на боловању.

У  новом поступку треба утврдити 
да ли је тужилац обзиром да је био 
ван радне организације на боловању 
обавештен на одговарајући начин од 
туженог, о променама стартних вс- 
нова и ако је обавештен када је оба- 
вештен. Треба згтврдити, да ли је ту- 
жилац био лежећи болесник или не, 
да ли је долазио у предузеће или 
не, утврдиги ко је крив за насталу 
штету и Еолико та стварно износи.
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Када је донесена одлука о накна- 
ди штете проузроковане извршењем 
кривичног дела не може се примени- 
ти и мера безбедвости одузимањем 
имовивсЕе користи стечене истим 
крив. делом. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
391/963).

I. ст. 'пресудом оптужбни су про- 
глашени кривим за више крив. дела. 
Поводом жалби, Врх. суд АПВ је по 
службеној 'дужности, преиначио I. 
ст. пресуду у погледу примене мет>е 
безбедности према оптуженом Т. Н. 
и то тако, што се ■отклања одузима- 
ње једног моторбицикла, радио апа- 
рата, 'грамофона еа плочама и жен- 
ског ручног сата, a из разлога:

На основу чл. 344. тач. 5 ЗКП, ло 
службеној дужности преиначена је 
I. сг. шресуда у односу на оггпуже- 
ног Т. Н. тако што је отклоњена 
примена мере безбедности одузима- 
н»ем имовинске нористи на вснову 
чл. 62-а КЗ. с обзиром да је у ов-ом 
правцу I. ст. оуд прекорачио с®лаш- 
ћење које има по закону. Будући да 
је 10пт!ужени Т. Н. обвезан на нак- 
наду целокупне штете на основу чл. 
101. ст. 2 ЗКП, то «ије било места 
одузимању предмета који су наведе- 
ни у изреци I. ст. пресуде с обзиром 
да поводом одлуке о накнади штете 
ови предмети ггрестају да буду имо- 
винска корист остварена извршењем 
кривичног дела. Овај закљзгчак про- 
излази и из 10дрвдбе чд. 62-а ст. 3 
КЗ на основу кога се из одузете 
имовинске користи оштећени може 
намЈ-фити у погледу свог имовинско 
правног захтева, каравно до висиве 
одузете имовинске 1каристи. Према 
томе, у конкр.' случају није било але- 
ста одузимању предмега који су ку- 
пљени протуправно прибављеним 
новцем с обзиром да се одлуком о 
накнади штете ггредузеће у потпу- 
ности обештећује a тада не постоји 
никаква имовинска корист коју бк 
оптужени остварио. Будући да је I. 
ст. суд прекорачио овлашћење у по- 
гледу изрицаша мере безбедности из 
чл. 62-а ст. 1 КЗ, то је повЈуедио 
Кривични закон-чл. 344, тач. 5 ЗКП, 
a TO је повреда на коју П. ст. суд 
пази по службеној дзгжности на ос- 
нову чл. 354. ст. 1 тач. 2 ЗКП

Појам „ва делу затечев” ве обу- 
хвата само место где је крађа 
извршева већ и место где је опту- 
жеви у бекству ухваћев. (Врх. суд. 
АПВ бр. Кж. 988/963),

Оптужени је улажио жалбу про- 
тив I. ст. тфеоуде. Жалба је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

Неосновано се жалбом Р. Н. исти- 
че повреда Кривичног закона од 
стране I. ст. суда јер да о « није 
затечен на делу крађе него тек по- 
сле извршене крађе. Појам „на делу 
затечен” обухвата не само месго где 
је 1крађа извршена већ и место где 
је оптужени у бекству ухваћен. To 
значи да овај израз обухвата све 
време од момента када је учинилац 
одузео туђу понретну ствар (када је, 
дакле, довршио крађу у формалном 
смислу) па до iMOMearra дојс није 
дошао у мирни посед украдене ства- 
ри (тј. до довршења крађе у мате- 
ријалном смислу). Стога истакнута 
повреда закона не постоји.

Под блудвом радн>ом треба разу- 
мети сваку радњу која је управљева 
на задовољазање полве жеље. (Врх. 
суд АПВ бр. Кж. 1189/963).

Оптужени, наставншс, ироглашен 
је кривим за крив. дело из чл. 183. у 
вези чл. 182. ст. 2 КЗ, и осуђен на 
45 даиа затвора. Јавни тужилац је 
поднео жалбу због пооштрења казне, 
a оптужени исто. Жалба јавног ту- 
жиоца је уважен|а. I. ст. пресуда 
преиначеиа, оптужени кажњен каз- 
ном затвора у трајању од 3 месеца, 
a из разлога:

Под блудном радњом треба ра- 
зумети сваку радњу која је управ- 
њена на задовол>авање полне жел>е. 
Љубљеше уз хватање за груди је 
свакако радња утфављена на задо- 
вољавање сексуалног натона. Оште- 
ћена је као ученица од стране роди- 
теља поверена школи па и оптуже- 
ном као наставнику ради учеша и 
васпитања. Обзиром на звање које 
је оптужвни вршио, био је у могућ- 
ности да са оштећеном има свако- 
дневни контакт па и да се састаје 
с њом у каснијим чаоовима, јер де 
оштећена вршила дужност продавца 
у школској прк>давници, a оптужени 
је вршио надзор над ово(м ггродавни- 
цом. Када се оптужени приближио
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оштећеној са љубавним намерама и 
гаочео да јој пише и говори о љубави 
те да се с њом састаје и да је грли, 
љуби и хвата за груда, он је очи- 
гледно злоупотребио ®вој положај 
наставника у односу на оштећену 
као учеиицу, иако iKi^e вршио над 
BbOM никакву пресију, нити имао 
за ово потребе пошто је она била 
добар ђак. Дело оптуженог је утоли- 
ко теже што је у питању .неискусна 
девојчица од 15 гадина која је баш 
обзиром на своју младост нарочито 
подлежна удварању.

Према томе, у радњи оптуженог 
стоје сви елементи крив. дела за ко- 
је је проглашен кривим, a не може 
се позивати на узајамну љубав, јер 
је био дужан да избегава као на- 
ставник љубавне односе према сво- 
ји1м ученицама, a не да их подстиче 
усмево и путем писама као што је 
оптужени чини о.

Како I. ст. (суд нмје довољно це- 
нио друштвеку спасност дела и чи- 
њеницу да се оваквР1м делима нано- 
си штета угледу школе, ваљало је 
казну повисити.

Питање о исплати принадлежности 
осуђевих лица за време док се ова 
налазе у притвору не може се реша- 
вати у кривр1чвом востувку вего у 
оквиру вадлежвости судске увраве. 
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 1341/63).

Побијаним решен>вм одређена је 
исплата на име рефундације при- 
надлежно1СТ1И оштећеном првдузећу. 
Предузеће је поднело жалбу траже- 
ћи да се још један период обухват1и 
рефундацијом.

Исгоггујући жалбу Врх. суд АПВ 
је нашао да је побијано решење до- 
нето од ненадпежног органа, ради 
чега је, неупуштајући се у основа- 
ност жалбе, у смислу чл. 373. ст. 4 
ЗКП побијано решење по службеној 
дужности укинуо. Врх. суд АПВ 
сматра да предсвдник већа није ов- 
лашћен да у кривичном поступку 
доноси решеше о |Исплати принад- 
лежности осуђених лица за време 
док се ова налазила у притвору, јер 
да се сиво питање не може решавати 
у крив. постуггку, већ у оквиру над- 
лежности судске управе.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА KQMOPE

а) 1. јануара 1964. доспева обавеза исплате првог тромесечја 
чланарине за 1964. годину која износи 3.900 динара. Позивају се 
адвокати да чланарину, као и старе обавезе одмах исплате Ко- 
мори..

б) Позивају се адвокати да доставе извештај о бруто промету 
канцеларија за 1963. годину и изврше уплату 1“/о од бруто прихо- 
да, без икаквих одбитака.

в) 30. новембра 1963. је преминуо адвокат Здравко Субаков из 
Бечеја, па се позивају адвокати и пенз. адвокати, чланови Фонда 
посмртнине да уплате 600 дин. на име доприноса.

Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатске коморе у АПВ 
број 151-11-603-99.

, Књиговодство Коморе

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ
На седници Управног одбора А К  у АПВ која је одржана дана 

17. децембра 1964. године донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 

гајника и референата о раду Коморе.
2. На основу чл. 31. т. 11 Статута А К  у АПВ прихвата се по 

Уређивачком одбору „ГЛАСН И КА” предложени буџет за 1964. 
годину у примањима и издавањима са по 2.270.000.—  динара, те
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ce буџет упућује идућој Скупштини Коморе на претрес и усваја- 
ње, с тим да ће се до одлуке Скупштине „ГЛАСН И К” буџетирати 
дванај стинама.

3. Одлука о буџету Адв. коморе у АПВ за 1964. годину до- 
неће се на посебној седници.

4. Решењем бр. 309/963. брише се из именика адвоката А К  у  
АПВ Субаков Здравко, адвокат из Бечеја, са даном 30. новембра 
1963. услед смрти, a за преузиматеља његове адв. канцеларије 
одређује се др. Влаовић Милош, адвокат из Бечеја.

5. Решењем бр. 310/693. узима се на знање да Субаков Вла- 
димир, адв. приправник наставља адв. приправничку вежбу, са
1. децембром 1963. код адвоката др. Влаовић Милоша, у  Бечеју.

6. Решењем бр. 313/963. a на основу чл. 51. ЗОА узима се на 
знање преселење седишта адв. канцеларије др. Клокочар Драгу- 
тина из Бача у Инђију, са даном 13. децембра 1963. године.

7. Решењем бр. 303/1963. a на основу чл. 51 ЗАО узима се 
на знање преселење седишта адв. канцеларије Милутиновић Ве- 
либора из Уљме у Пећинце, a са даном 20. новембра 1963. године.

8. Решавано је о текућим пословима.
9. Управни одбор А К  у АПВ жели свим адвокатима и адв. 

приправницима срећну 1964. Нову Годину.
Управни одбор А К  у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У  АПВ
Пошто 'Су се оба органа овлашћена за доношење одлуке о 

упису у именик адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да 
постоје законски услови за упис у уменик адвоката, на основу 
чл. 93. т. 4, чл. 87. т. 3, чл. 13. т. 1—7 и чл. 23 Закона о адвокатури, 
те чл. 6 т. 1— 2 и 7 Статута А К  у АПВ, уписују се у уменик адво- 
ката АК  у АПВ, са даном 20. децембра 1963. године, и то:

1. Решењем бр. 245/1963. Станковић М. Славко, са седиштем 
адвокатске канцеларије, у Срем. Митровици;

2. Решењем бр. 20S'1963. Коробов Александар, са седшптем 
адвокатске канцеларије у Кикинди.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ГЛАСНИКА
1. Уређ. одбор „ГЛАСН И КА” жели све најбоље читаоцима 

и сарадницима „ГЛАСН И КА” у 1964. години.
2. Умољавају се сви сарадници да своје чланке шаљу писане 

на писаћој машини, са проредом, на једној страни.
3. Претплата на „Гласник” за 1964. је непромењена тј. из- 

носи за годину дана 1.200 дин. који се износ уплаћује на тек. ра- 
чун Адвокатска комора у АПВ бр. 151-11-603-99, a на полеђини 
извештаја означити тачну адресу претплатника.

Уређивачки одбор „ГЛАСН И КА”
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ПРИХОДИ

БУЏЕТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ ЗА 19G4. ГОДИНУ

Број
Парт. Поз.

П р и х о д и Позиција Парггија

I РЕДОВНИ ПРИХОДИ:

1 Од чланарине (310 х 15.600)
2 Од 1®/о коморског доприноса
3 Од уписнине адвоката и пресел. канц.
4 Од |угшснине а1дв. ггриправ.

4.867.000
2.400.000

78.000
10.000

П.

Свега парт. I.

ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ:

1 Од новчаних казни
2 Од огласа
3 Од ваплате псхзај, млад. адвоката
4 Од 'Станарине
5 Од разних примања

180.000
17.000
50.000
23.000 

130.000

8,350.000

Свега партија П. 

УКУПНО:

400.000

8,755.000

Књиговођа
Боројевић Бошко, с. р.

Благајник 
Тангл Золтан С. р.

Решењем Управног од5ора Адвокатске Коморе у АПВ a на основу 
чл. 31 Статута Адвокатске Коморе у АПВ, на седници која је одржа|Ва на 
дан 27. децембра 1963. год., усвојен је овај предлог буџета за 1964. годину 
с ТШ1 да се исти ijmyhyje наредној годишњој Скушптини Адвокатске Комаре 
у АПВ на одобреше a до тада Комора he се буџетирати из дванајестииа.

Секр)етар: 
Олта Царић, с. р.

Председник: 
Милорад Ботић, с. р.
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РАСХОДИ

Број
Парт. Поз.

П р и х о д и Позиција

I. РЕДОВНИ ЛИЧ1НИ РАСХОДИ:

Партија

1 Плате службеника (2 отаЈша и 2 иомоћна) 1,227.000
2 Хонорари функционера Коморе (3) 384.000
3 Хонорар Ењиговође 366.000
3 Прековремени рад служ. Коморе 111.000
5 Новогадишње иаграде 4 службеника 106.000
6 Допринос буџетима i(noe. 1—4) 486.552
7 Допринос за соц. 10сиг. ino општ. iCTOira

(поз. 1— 4) 626.555
8 Дрпун. допр. за ооц. осиг. (поз. 1—4) 67.360
9 Додат. доп. за здрав. осиг. (поз. 1, 2 и 4) 40.413

10 Додат. доп. за инвал. осиг (поз. 1, 2 и 4) 2.699
11 Допр. за стамб. изградњу (поз. 1— 4) 123.617
12 Накнада саобр. предуз. (поз. 1—4) 46.394

Свега пар. I. 3,557.590

II. РЕДОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ ИЗДАЦИ:
1 Кућ. савету у Фонд за опр. посл. прост. 60.000
2 Огрев, осветлење, вода и износ смећа 132.000
3 Поштарина, телефон и телеграми 231.000
4 Трошкови 'новчан. и плат. промета 280.000
5 Канцелар. матер.; сл. лис. и часописи 110.000
6 Осигурање, пос. дрост.; инвент. и. благајне 6.410
7 Чланарина Савезу Адвок. Комора Југ. 1,190.000
8 Субвенција „Гласнику” Адвок. Коморе 1,200.000
9 Пут. рачуни: члан. Савета, Упр. одб. и Дис. с. 470.000

10 Пут. рачзгни: за путовања ван Н. Сада 380.000
11 Пут. рачуни: чл. У. О. за обилазак Рад. одбора 100.000

Свега партија П. 4,159.410

III. НЕРЕДОВНИ ИЗДАЦИ:
1 Трошкови одрж. годрпи. Скупшт.

Адвок. Коморе 150.000
2 Стипендија (2 студ. права) 288.000

1 3 Оправка инвентара 20.000
4 Трошкови организ. адвокат. пригграв. 30.000
5 Позајмица младим адвокатима 50.000
6 Помоћ удовама бивш. адвоката 150.000
7 Набавка књига за библиотеку 150.000
8 За недрвсмБно предвиђ. издатке 100.000
9 За иепредвиђене издатке 100.000

Свега партија Ш; 1,038.000

УКУПНО: 8,755.000
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ПРИМАЊА: ИЗДАВАЊА:

1. Преталата
2. Радети одбор претпл.
3. Су5венција АК у 

АПВ
4. Оглаои

Свега;

Б У Ц Е Т  „Г Л А С Н И К А ”  А Д В . К О М О Р Е  У  А П В  З А  1964. Г О Д И Н У

570.000.— 1. Штампа и хартија 1^00.000.—
400.000.— 2. Хонорари уређ. и 

сарадника 900.000.—
1,200.000.— 3. Поштарине и кан. м. 60.000.—

100.000.— 4. Ежопедиција 110.000.—

2,270.000.— Свега; 2,270.000.—

Хон. кн.иг,сшођа: 
Б. Боројевић, с. р.

Урб!Д'Ник: 
Коста Хаџи, с. р.

На основу чл. 31. т. 11 Статута АК у АПБ овај је буџет примЈвен на 
седншди Управног одбора АК  у АПБ која је одржана дана 17. децембра 
1963. године, те ice упућује Скушптини иа разматрање и усвајање, a до 
одлуке Скупштине „Гласник” he се буџетирати дванајстинама.

Секретар: 
Олта Цахжћ, с. р.

Председник: 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

На својој седници Савет Адвокатске коморе у АПВ, која је 
одржана дана 20. децембра 1963. године, донео је решења:

1. Савет је разматрао неке тезе Нацрта новог Закона о 
адвокатури;

2. Решавао је  о молбама за упис у именик адвоката.
3. Савет честита свим адвокатима и адв. приправницима 

Нову 1964. Годину.
Савет Адвокатске коморе у АПВ

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, НоБИ Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Вотић 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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