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САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

На Правном факултету у Београду одржан је састанак Пле- 
нума Савеза адвокатских комора Југославије дана 31. октобра 
1964. и 1. новембра 1964. године. Поред званичних делегата свих 
Комора и чланова председништва Савеза на седницама Пленума 
учествовали су као гости; председник Врховног суда Југославије 
ИЛИЈА ДОШЕН, судија Врховног суда Југославије МИРКО ПЕ- 
РОВИЋ, Републички секретар за првосуђе МИЛИЈАН ЈЕРЕМИЋ, 
републички јавни тужилац Србије МИЛОР^АД ДОСТАНИЋ, 
и помоћник савезног секретара за правосуђе Н. КУХАР.

Пленуму су поднета три реферата. Милован Јовановић, лред- 
седник Савеза реферисао је о тезама Савезног секретаријата за 
правосуђе о основном Закону о адвокатури и осталим видовима 
правне помоДи. Драгослав Трнииић, секретар Адвокатске коморе 
у Београду реферисао је о друштвено економском положају ад- 
воката и адвокатЈфе. Момчило Митровић, секретар Савеза поднео 
је реферат о пензијском осигурању адвоката. Сем ових реферата 
Момчило Митровић је поднео извештај председништва Савеза о 
раду председништва Савеза између два заседања Пленума. Др 
Владимир Шукље, члан Савета Адвокатске коморе у Љубл>ани под- 
нео је Пленуму извештај о раду комисије за оснивање и органи- 
зацију удружених адвокатских канцеларија.

Председник Јовановић изнео је досадашње ставове Савеза 
према решењима каја предлажу тезе за основни Закон о адво- 
катури и другим видовима правне помоћи са освртом на резултате 
дискусија на одборима Савезне скупштине о проблемима правне 
помоћи. Истиче да су неприхватл>иве тезе у одредбама по питању 
чланства у адвокатским организацијама. По овим тезама би чла- 
нови адвокатске организације били сви службеници правних слу- 
жби, које пружају правну помоћ. Сматра да је такво решеше у 
директној сутгротности са чланом 67. ст. 2. Устава. Наиме, Устав 
озвачава адвокатуру као самосталну друштвену службу. Само- 
сталност у себи садржи и самоуправност, a у оваквој ситуацији 
адвокати би били лишени основног Уставног права самоуправ- 
љања. Штчз се тиче питања форми рада, односно организација
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адвокатске канцеларије, тезе нуде четири облика: индивидуалну 
канцеларију, ортаклук, радну заједницу и радну организацију. 
Председник Јоваиовић сматра да би се канцеларије требале да 
организују или као индивидуалне или као удружене по ташу 
радне заједнице. Тезе дају овлашћења и другим правним слу- 
жбама за заступање пред судовима, док једино резервишу за 
адвокатуру одбрану у кривичним предметима. Залаже се за ре- 
шење да се заступан>е и одбрана искл>учиво оставе-у- надлежност 
адвокатури и да се не приггисују атрибути адвокатуре другрш 
видовима правле помоћи. Како тезе за правнике у службама прав- 
не помоћи ван адвокатуре предвиђају лакшу форму стручног ис- 
пита, то председник Јовановић тражи једнаке услове у погледу 
испита за све правнике који се баве заступањем, тј. да сви имају 
положити као и адвокати и судије, судско-адвокатски испит.

Драгослав Тршгаић је у своме реферату истакао да се ршају 
обезбедити не само материјални услови за свакодневни живот и 
рад адвоката, већ да се има обезбедити и такав друштвено-еко- 
номски положај адвокатуре, у  целини, који би омогућио да са 
успехом извршава задатке постављене Уставом. Савез забри- 
шава основни Закон о доприносима и порезима грађана, који је 
Савезна скупштина усвојила јула 1964. године. По овом Закону 
адвокати као носиоци интелектуалног занимања имају плаћати 
порез по систему бруто плата лица у радном односу одговарајуће 
струке. Сматра да би овако одређени порез био поразан за оп- 
станак већиие адвокатских канцеларија, јер адвокати не би мо- 
гли сносити ове материјалие обавезе према друштвеној заједници. 
To би имало за последицу дал>е осипање адвокатских редова и 
потпуно затварање прилива младих кадрова. Стога пледира за из- 
мену одговарајзгћих одредаба ових Закона и допуну уколико се 
односи на адвокатуру. Предлаже да се Савезном изврпгаом већу 
упути захтев да предложи Савезној скупштини измену осгновног 
Закона о доприносима и порезима грађана и то у следећем: 1) У 
односу на чл. 11, у ставу 2. на место тачке после речи „законима” 
долази зарез, после чега се додају речи „осим основица обве- 
знржа из главе 5. и 6. овог Закона” . 2) Чл. 81. — да се брише.
3) Чл. 82. мења се тако да измењен гласи; „стопе доприноса из 
личног дохотка ход самосталног вршења интелектуалних услуга 
могу бити утврђене највише до 50 одсто од висине стопа про- 
писаних за личне дохотке из радног односа” . 4) Чл. 76. да се 
брише.

Мсжчило Митровић обавештава Пленум са радом на изради 
новог Закона о пензијском осигурању. Упознаје Пленум са на- 
стојањима председништва Савеза да се погграви положај адво- 
ката из пензијског осигзфања, залажући се за изједначење ад- 
воката са осигураницима из радног односа. Ставља конкретне 
предлоге за примедбе на предлог новог Закона о пензијском 
осигурању.

Др Владимир Шукл,е извештава Пленум да је комисија Са- 
веза која је размаграла гштање правне форме удруживања адво- 
ката, размотрила ову врло сложену проблематику, али да нису 
израђени заједнички ставови. Сматра да је радна заједница (по



чл. 14. Устава) најподеснија форма за удружени рад више адво- 
ката. Што се тиче радне организације (чл. 13. Устава) сматр>а да 
би адвокат у радкој организацији губио самосталност, обзиром 
да би се нашао у радном односу. Како је према чл. 67. Устава, 
адвокатура самостална друштвена служба, мисли да адвокати у 
радној организацији не би могли удовол>ити задацима вршења 
адвокатуре као самосталне друштвене делатности. Истиче да 
представнргци Одветничке зборнице Словеније имају издвојено 
мишљење, a наиме, да 5и радна организација адвоката, у којој 
би адвокати као насиоци правне помоћи удружили свој рад уз 
одговарајуће законске услове, била у сагласности са принцигшма 
пуне самосталности у раду.

Повадом реферата и извештаја развила се врло жива диску- 
сија. Потпредседник Адвокатске коморе у Љубљани Владимир 
Креч, говорећи о тезама Савезног секретаријата за правосуђе, 
сматра да изједначавање других видова правне помоћи са адво- 
катуром у погледу свих авлашћења представља противуставно 
решење организације правне службе. Приговара организацији 
адвокатуре са члановима неадвокатима. Сматра да Коморе морају 
остати професионалне организације. Истиче да је теза Репуб- 
личког секретара за правосуђе Словеније прихватило Организа- 
ционо-политичко веће Словеније, уз пуну сагласност Одветничке 
зборнице Словеније. Савезне тезе не воде рачуна о предло^ма 
републичких теза Словеније, a сматра да су ове тезе у пуној са- 
гласности са Уставом, јер признају адвокатури водећу улогу у 
будућој организацији правне службе, док осталим видовима прав- 
не помоћи дају допунски карактер. Републичке тезе Словеније 
дозвол>авају да се оснивају разни — најподеснији видови адво- 
катских канцеларија, па и радне организације. Слободан Субо- 
тић, потпредседник београдске Коморе сматра да тезе не решавају 
ни један ггроблем адвокатуре, него да стављају адвокатуру на 
посебан начин у положај, који је  сигуран пут за ликвидацију. 
Истиче да адвокатура по тезама нема ника11ве перспективе. За- 
кан који је регулисао питање апорезивања пошао је од гледишта 
да смо изједначени у обавезама и то према једној апстрактној осно- 
вици, са лицима у радном односу. Приликом саглашавања Закона 
Уставу мора се доћи од становишта да смо изједначени и са пра- 
вима и положајем са људима наше струке у радном односу. Трајко 
Јовев, председник Адвокатске коморе Македоније, излаже ми- 
шљење да Тезе не предлажу одговарајућа решења за организа- 
цију адвокатуре. Сматра да се форсирају допунски видови правне 
помоћи на утитрб основог. Тезе не могу бити основа за израду 
нацрта новог Закона о адвокатури. Садрже таква решења, која 
не треба прихватити. Славко Шиматовић, потпредседшгк Адво- 
катске коморе Хрватске, истиче да тезе не решавају ни питање 
адвокатуре, нити проблем пружања правне помоћи у целости. 
Тезе немају концепцију и израђен став у односу на адвокатуру. 
Оне не остварују реализацију Устава. Неприхватљива је замисао 
да између адвокатуре и других видова правних служби нема раз- 
лике. Момир Видовић председник Адвокатске коморе из Сара- 
јева, сматра да се од ових теза треба отворено и јасно оградити.



Концепција да су и друге правне службе самосталие службе 
не савлађује мерила логике, јер се у чл. 43. теза за службу 
правне помоћи у радним организацијама која је самостална слу- 
жба, наводи да ради под директним надзором и хонтролом и на- 
лозима радне организације. Милорад Ботић, председник Адво- 
катске коморе Војводине, истиче да се на овом Пленуму неће, 
нити може чути нешто ново, јер тезе не износе непозната и иова 
решења, него формулишу већ изнете ставове у елаборату Саве- 
зног секретаријата за правосуђе о стању правних слзгжби. По 
свим овим питањима Савез се већ изјаснио на ншпком Пленуму, 
тако да је овај пленум реггриза Пленума у Нишу, само у лошијој 
алтернацији. Сматра да he мноштво правних слзгжба са истим 
овлашћењима и мноштво облика адвокатских канцеларија на- 
чинити непотребну збрку у служби правне помоћи. Адвокатури 
треба искључиво оставити заступање и одбрану пред судом. Пи- 
тање адвокатуре је претежно кадровско и материјално. Питање 
облика канцеларија није битно, јер правну памоћ не пружа кан- 
целарија него адвокат, па се ту |ради само о организацији рада, 
која може имати превагу у удруживању, као најподеснијој фор- 
ми. Др Ђорђе Цаца, председник Савета адвокатске коморе Ма- 
кедоније, сматра да тезе нису сретно решиле питање адвокатске 
организације и ове треба да остану претежно професионалне ор- 
ганизације. Комора мора да се занима проблемима адвоката и ад- 
вокатуре, која по Уставу представља основни облик ггружања 
ггравне помоћи, a не секундарни облик, односно такав облик, који 
се у  целини може идентификовати са свим облицима пружања 
правне помоћи. Што се тиче радне организације мисли да нема 
опасности да се преко тог облика адвокатура подржави, јер код 
нас не постоје радне организа1р1Је државне, јер су све радне ор- 
ганизације самоуправне. Сматра да би ипак ове радне органи- 
зације морале бити sui generis, обзиром на одређена овлашћења 
државних органа према радним организациј^ама. Радна зајвдница 
није канцеларија ортака и може успешно обавл>ати функцију ад- 
вокатуре. Организациони облици неће решити питање кадрова у 
адвокатури. Ту су неопходне много дубл>е, озбиљније и дрзоптве- 
но оправданије мере и интервенције да би се адвокатура могла’ 
извући из стања у коме се сада налази.

Милијан ЈеремЈЉ, републички секретар за Правосуђе Србије: 
не стоје изражене сумње да се жели адвокатура ликвидирати, јер 
се сви у томе слажу да адвокатуру на данашњем степену нашег 
развоја треба јачати. Тезе су дате да се о н>има дискутује и не 
значи да су сва решења, која су тамо изнета правилна и да ће 
остати. Т р^а да уједначимо ставове док се не нађу трајна ре- 
шеша. Др Душан Братић, председник Оавета Адвокатске коморе 
Србије: ствар се компликовала стога што се овим законом хоће 
да реши комплекс проблема правне помоћи. Требало је решити 
најпре проблем адвокатуре посебним законом, односно ускладити 
га са Уставом, па не би дошло до ових компликација, нити се 
створила атмосфера, која је владала у Нишу на Пленуму и данас 
у Београду. Андрија Шарчевић, потпредседник Адвокатске ко- 
море Војводине: заступање привредних организација постављеио



je и регулише се у статутима привредних организација. Питања 
везана за ово зависе од тих радних организација. Уклапање ове 
службе у Закону о адвокатури нема места, нити је ова материја 
која се уклапа у решавашу питаша адвокатуре. Потребно је хитно 
предузети мере да се проблеми материјалне природе реше, како 
онај опорезивања, тако и проблеми из социјалног осигурања. Ка- 
ко је Савезна скушптина већ донела Закон о опорезивању, то је 
сада дуга и компликована процедура измене и дсхпуне. Лакше је, 
управо и једино могуће ефикасно спроводити интервенцију за 
решавање ових проблема на републичком плану приликом доно- 
шења Републичког закона о опорезивашу. Што се тиче пензионог 
осигурања треба наложити председништву Савеза да учествује 
на одговарајући качин код доношења овог Закона и да се заложи 
за прихватање наших ставова. Др Владимир Шукље, члан Савета 
Адвокатске коморе Словеније: Обил>е различитих правних слу- 
жби нарочито у недостатку стручног кадра неће поправити стање 
у прав1ним службама, нити ове начинити ефикаснијим. Налротив, 
идемо на потпуну дезорганизацију правне помоћи. Они који 
мисле да правне службе у огаптинама развијају као и дру- 
ге самосталне правне службе треба да рачунају с тим да те 
службе треба и финансирати. Биће то скупе службе. И ми не 
можемо радити на основу постојеће Тарифе, нити је то оправдано, 
нити имамо рачуна даље да тако радимо. Или ћемо ликвидирати 
или ће се поправити наш материјални положај. Нацрт Закона 
кога нуде Тезе по нас је поразан. Уместо да се ршхло на јачање 
адвокатуре. да1у се решења која ће ову ликвидирати. Зијах 
Спахо, члан Управног одбора Адвокатске коморе у Сарајеву: 
Адвокатима ће се утврђрфати обавезе плаћаша друштвених до- 
rrppffloca на основу једне претпоставке — фиктивне основице. На- 
црт Републичког закона о порезима Б и X  разрађује ове прин- 
ципе, те за адвокате утврђује минималне основице са основицом 
бруто примања судија општинских, окружних и врховних судова. 
Орган управе општинске Скупштине одредиће који ће се од ових 
критерија за опорезивање узети. За адвокате је ово неприхват- 
љиво. Др Стево Јокановић, члан Савета Адвокатске коморе у 
Сарајеву; Поставке теза изведене у својој конзеквентности доводе 
до ликвидације адвокатуре. Јачањем осталих видова правне по- 
моћи као самосталних правних служби иде се на ликвидацију ад- 
вокатуре. Она губи своју физиономију која јој даје оправдања за 
опстанак, a када изгуби ову она he се и сама изгубити. Драгослав 
ТрнишЉ, секретар Адвокатске коморе Србије: He можемо тра- 
жити решење материјалних питања адвокатзфе изван општих 
интенција друштвеног развоја, на бази некаквих бенефиција. 
Све бенефиције су кратког века, a ми морамо тражити решења 
на уставним начелима. Таква решења ставл>ена су у реферату 
кога је поднео Пленуму по питању друштвено економског поло- 
жаја адвоката и адвокатуре.

Пошто је дискусија исцрпл>ена Комисија за закључке (Ботић, 
Цаце, др Шукље, Тфнинић, Шиматовић, Бидовић, МитровЈЉ) 
предложила је, a Пленум прихватио ове закључке:



1) Тезе Савезног секретаријата за правосуђе за Основии за- 
кон о адвокатури и друшм видсквима правне помоћи нису ушеле 
у настојањима да се обезбеди даљи развитак и јачаша адвокатуре 
као самосталне друштвене службе.

2) Пленум сматра да би ова настојавЕ>а била успешнија да се 
је код израде Теза остварила тешња сарадња између Савезног 
секретаријата за правосуђе и Савеза адвокатских комора Југо- 
славије и органа друштвеног управљања у адвокатури, и да су 
сва до сада изнета мишљења била подложена темељитијој оцени.

3) Пленум је мишљења да ће се најприкладније решење наћи 
ако се у претресању ових проблема обезбеди шире укЈвучивање 
јавности с обзиром да се ради о друштвеној служби која пред- 
ставља активни фактор у обезбеђивању уставних права грађана 
и организација.

4) ) Пленум ставља у задатак председништву Савеза да на 
основу поднетих реферата и дискуоија изради писмене примедбе 
на Тезе у којима да изнесе становшпте Пленума какб поједина 
питања треба репгити и да то достави Савезној скугшггини и Са- 
везном секретаријату за правосуђе.

5) Пленум сматра да је за пуније укључивање адвокатуре у 
друштвена збивања потребно утврдити такве форме које ће обез- 
бедити остваривање њених уставом утврђених функција, појачаће 
њену одговорност пред друштвеном заједницом и створити ггред- 
услов за испуњење уставних обавеза друштвене заједнице према 
адвокатури.

Усвајајући поднете реферате Пленум ставља у задатак Пред- 
седншптву:

а) да изради писмени предлог за измену Основног закоиа о 
доприносима и порезима грађана и да га упути Савезном изврш- 
ном већу и

6) да изради писмене примедбе на предлог Закона о пензиј- 
ском осигурању и исте достави Председништву Савезне скуп- 
штине.

На предлог п. председника Јовев Трајка a уз сагласност пред- 
ставника свих Комора Пленум је једногласно одлучио да се на 
овом заседању не бира ново председништво дајући ггуно пове- 
рење председнику Миловану Јовановићу уз пуно ггризнање за 
његов досадашњи рад и настојања да се донесе нови Закон о 
адвокатури уз пуну сагласност интереса адвокатуре и друштвене 
заједнице.

Решавана су и друга текућа питања.
М. Ботић



НЕСТУПАЊЕ HA РАД СТИПЕНДИСТЕ 
n o  ЗАВРШЕНОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 

И УГОВОРНА КАЗНА

„Сгранке су дана 1. децембра 1960. године закључиле уговор 
по коме се тужена обвезала да зазрши специјализацр1ју из ото- 
риноларингологије наздаље до 1. децембра 1964. године, да до 
тог рока положи испит специјалности из наведене гране и да 
по положеном испиту проведе на раду код тужиоца онолико вре- 
мена колико је провела за време специјализације код тужилачке 
стране, a у двоструком трајању оно време које је провела ван 
установе у  циљу завршавања специјализације и полагања исгогга 
специјалности. Наведеним уговором тужена се обвезала, ако не 
испуни услове из уговора, да је дужна да плати тужилачкој 
страни износ од 2,027.652 динара, на име уговорне казне. Неспор- 
на је и чињеница да тужена није извршила своје обавезе наведене 
уговором.

Како се ради о стипендирању лица у радном односу упућеног 
на усавршавање, то по Основном закону о стипендијама важе по- 
себни прописи. С обзиром да нису донети посебни прописи, треба 
у таквим случајевима аналогно применити Основни закон о ста- 
пендијама. To значи да, поред осталих одредби наведеног закона 
које се могу применити на односе засноване уговором о стлшен- 
дирању лица у радном односу упућених на уоавршавање, треба 
применити и прогЕис који се односи на обавезу стипендисте да по 
завршеном школовању проведе одређено време у слзгжби дава- 
оца стипендије, али да ово време не може бити дуже од времена 
за које је примљена стипендија. У случају неизвртења ове оба- 
везе, стипендиста је дужан да врати примл.ене износе на име 
'стипендије (члан 36. Основног закона о стипендијама). Према 
томе, Врховни суд налази да тужилачка страна нема гграво на 
Зггужени износ на име утоворене казне, јер уговарање пенала 
H n je  дозвољено. Наиме, уговорна казна је у супротности са про- 
писима Закона о радшш односима, јер се тиме овраничава право 
тужене из радног односа из члана 5. наведеног закона који обез- 
беђује радинцима слободу запослења у радним односима. Уго- 
ворна казна је противна и смислу Основног закона о стипенди- 
јама. Стога је забрањено уговарање уговорне казне и она се не 
може остваривати судским путем.”

1. У  образложењу пресуде Врховног суда Србије раоправл>а- 
ло се о занимљиБОм питању: да ли давалац стипендије има право 
да захтева тглаћање уговорне казне, ако стипендиста по заврше- 
ној слтецијализацији не проведе на раду код даваоца стштендије 
одређено време.

Да бисмо заузели став по том питању, потребно је иајпре 
утврдити шта може да буде садржина уговора о стипендији.’

‘ Мисли се на утовор о стипендији који се закљ'џ-чује од стране држав- 
них органа, факултета, школа, уеганова са својством правног лица, при- 
вредних и задружних организација као даваоца стипендије.



Питање садржаја овог уговора није спорно. Уговор о стипендији 
закључен према Основном закону о стошендијама^ мора да са- 
држи висину стипендије која се слободно одређује споразумом 
између даваоца стипендије и стипендисте и коју периодично ис- 
плаћује давалац стипендије, као и 'обавези стипендиста да по- 
лаже у одређешгм роковима исгште и врпш друге пгколске ду- 
жности у цил>у добијања дипломе о успепшо завршеном школо- 
вању и специјализагџији. To је основна и главна садржима уто- 
вора о стипендији.

Поред ове основне и главне садржине, уговором о стипендији 
може да се предвиди и обавеза стипендисте да по завршеном 
школовању и специјализацији проведе одређено време у служби 
даваоца стипендије односно у сл!ужби коју му давалац одреди или 
да врати износе примљене на име стипендије, ако по завршеном 
школовању и специјализацији не ступи у слул^у предвиђену 
уговором или у такву службу ступи али не проведе уговорено 
време.^

2. У спорном случају, у уговору о специјализацији било је 
предвиђено да по завршеној специјализацији и „положеном ис- 
гЕиту стипендиста проведе на раду код тужиоца онолико времена 
колико је провела за време специјализације код тужилачке 
стране, a у двоструком трајању оно време које је провела ван 
установе у цил>у завршавања опецијализације и полагања испита 
специјалноста.” Сем тога, у авом уговору је било предвиђено да 
ће 'Сташендиста имати да плати даваоцу стипендије дин. 2,027.652 
на име уговорне казне, ако не проведе уговорено време на раду 
код њега.

Поставља се питање: да ли су ове клаузуле уговора дозво- 
љене у нашем праву. Уговором о специјализацији било је пред- 
виђено да стипендиста по положеновд испиту специјализације 
проведе код даваоца стипендије онолико времена колико је код 
њега провео за време специјализацјије a двоструко време које је 
провео на специјализацији код друге установе. Овакако да је 
оваква клаузула у уговору о специјализацији недопуштена у на- 
шем праву и то у погледу дужине времена које треба да проведе 
стипендиста на раду 'код даваоца стипендије.

Основни зако« о стипендијама у чл. 36. допушта да се може 
уговорити обавеза стипендисте да по завршеном школовању про- 
веде у  служби даваоца стипендије односно у  служби коју му 
давалац одреди, али исто тако он одређује да сташендиста може 
да се обавеже да проведе у служби даваоца стипендије односно 
у служби коју давалац одреди само 0|нолико времена колико је 
примао стипендију. Стога би стипулисана клаузула у уговору 
о специјализацији имала важности само утолико што би стипен- 
диста имао да остане у радном односу са даваоцем стипендије 
оно време колико је примао стипендију тј. колико је био времена 
на специјализацији код друге установе a никако „у двоструком

В. Службени лист ФНРЈ бр. 32/55, измене и допуне и бр. 53/56 и 10/61. 
В. чл. 36. Основног закона о стипендијама.



трајању времена” , како је уговаром било предвиђено. Овај ггропис 
Основног закона о стипендијама треба схватити као директан 
пропис, што значи да се странке имају држати и не могу уго- 
ворити нешто што он не допушта. Ово никако не значи да странке 
уговором не би могле да предвиде и мању обавезу стипеидисте 
тј. да проведе на раду код даваоца стипендије мање време од 
оног колико је био на специјализацији код друге установе, али 
оне никако нису могле да предвиде дуже време. Врховни суд 
СР Србије је правилно закл>учио, позивајући се на Основни за- 
кон о сташендијама, да „ово време не може бити дуже од времена 
за које је  примљена стипендија” .

3. У конкретном случају стршендиста по положеном слеција- 
листичком испиту није провео уговорено време на раду код да- 
ваоца стипендије, већ је својом кривицом расжинуо радни однос 
и прешао у рад у другу установу. У уговору о опецијализацији 
налази се клаузула по којој се стипендиста обавезује да плати 
даваоцу стипендије износ од динара 2,027.652 на име уговорне 
казне, 5ГКОЛИКО не проведе одређено време на раду код њега. 
Поставља се питање допуштености клаузуле о уговорној казни 
у утовору о стипендији.

Врховни суд Србије заузео је негативан став према оваквој 
клаузули као противној „смислу Основног закона о стипенди- 
јама” a „у  супротн(х:ти је са прогшсима Закона о радним односима, 
јер се тиме ограничава право тужене из радног односа и из чл. 5. 
наведеног Закона који обезбеђује радницима слободу запослеша 
у радним односима.”

Према Основном закону о стипендијама допуштено је  да се 
може уговорити обавеза стипендисте на повраћај износа примље- 
них на име сгипендије, уколико он по завршеном школовању и 
опецијализацији не проведе одређено време у служби даваоца 
стипендије, односно у служби коју му давалац одреди.'' Поставља 
се питање карактера овакве клаузуле. Она представља неку 
еанкцију према стипендисти који се обавезао да проведе одре- 
ђено време по завршеном школовању на раду код даваоца сти- 
пендије,^ он ту своју обавезу не испуни уопште или је испуни 
само делимично. To је санкција коју странкб|М0гу у уговору о сти- 
пендији својим споразумом да предвиде. Ова клаузула о в,ра- 
ћању износа примљеног на име стилендије коју странке могу да 
унесу у уговор о стипендији по својој природи значи споразумом 
странака унапред одређену накнаду штете коју дугује сгапенди- 
ста даваоцу стипендије због неиспуњења обећања засниваша 
радног односа, јер уношење у уговор о стипендији обавезе сти- 
пендисте да одређено време по завршеном школавању и специ- 
јализацији проведе на раду код даваоца стипендије представља 
клаузулу која нема ничег заједничког са осталим одредбама уго- 
вора о стипендији. To је уствари обећање заснивања радног од- 
носа.  ̂ Закон о стипендијама оставл>а странкама слободу уговара-

■* В. чл. 36. ст. 2. Основног закона о стипендијама.
’ В. наш чланаж: О праву даваоца стипекдије према стипендисти кад 

он не ступи у радни однос по завршеном школовању; Анали Правног фа- 
култета у Веограду 1/64, стр. 122—126.



ња клузуле о обавези враћања износа примљене стилендије за 
случај да стипендиста не ступи на рад код даваоца стипендије 
или по шеговој диспозицији. Али и овај дропуст закона треба 
схватити као директан, што значи да странке не могу својим 
споразумом да ггредвиде да је стипендиста обавезан да врати 
двоструки или вишеструки износ примљен на име стипендије. 
Према томе, уговарање клаузуле о повраћају једноструког изно- 
са примљене стипендије у случају неиспушења обавезе од стране 
стипендисте да проведе одређено време на раду код даваоца 
стипендије или ирема његовој диспозицији допуштено је у нашем 
праву.

У спорном случају, странке нису предвиделе обавезу повра- 
ћаја примљеног износа стипендије, већ уговорну казну у одре- 
ђеном износу.

Уговорна казна представља вреднрст унапред одређену уго- 
вором између странака коју је дужник обавезан да да повериоцу, 
ако не изврпш своју обавезу уопште или је извриш али не онако 
како треба. Главна је корист од уговорне казне за повериоца што 
му омогућава да брзо и лако добије накнаду за причињену штету. 
Она по својој природи представл>а средство обезбеђења извршења 
уговора и претпостављену накнаду штете. Она, дакле, с једне 
стране доприноси уговорној дисциплини, —  да се уговори морају 
да поштују и извршују, a с друге стране, ако се не изврше, она 
замењује накнаду штете коју бисмо морали да утврђујемо и да 
доказујемо.

Како и клаузула о обавези враћаша примл>ене стипендаје 
од стране стипендисте представља споразумом странака унапред 
одређену накнаду штете која према Основном закону о стипен- 
дијама може ићи до једноструког износа примљене стипендије, 
то би уговорена клаузула у овом конкретном случају била пуно- 
важна, уколико би одговарала висини примљене стипендаје.

4. iCTora нам изгледа да би се могло у спорном случају да 
иде и другим путем од оног којим је пошао Врховни суд СР Срби- 
је: да се клаузула о уговорној казни стимулисана у уговору о 
стипендији схвати као клаузула о враћању износа примл>ених на 
име стипендије и да се обавеже стипендиста да врати примл>ене 
износе стштендије, јер је повредио своју обавезу коју је пре- 
узео уговором, што је пре уговореног времена раскинуо радни од- 
нос са даваоцем стипендије. Суд би, уколико је овај износ који 
су странке уговориле већи од износа примљене стипендије, оба- 
везао стипендисту само на повраћај онога што је примио; дакле, 
снизио би износ уговорне казне на висину примл>ене стршендије.

Сем тога, сматрамо да би се, уколико би се пошло од тога да 
је уговорна казна не дозвољена клаузула кад уговора о  сти- 
пендији, могло поћи од тога као да није ни стимулисана у самом 
уговору и применити правила облигационог права о накнади ште- 
те у случају неиспуњења уговорних облигација од стране дужни- 
ка. Клаузула о уговору о стмпендији о обећању заснивања радног 
односа по завршеном школоваше представл>а предуговор о раду 
и рађа на страни стипендисте обавезу да закл.учи уговор у  раду
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на одређено време са даваоцем стипендије. Уколико стипендиста 
не закључи такав утовор или га закључи али га раскине својом 
кривицом пре времена, он је повредио своје утоворне обавезе и 
стога дугује накнаду штете даваоцу стипендије коју је овај пре- 
трпео, јер стипендиста није са њим засновао радни однос a обе- 
ћао је да га заснује или га је пре времена раскинуо својом кри- 
вицсхм.

5. Стога нам изгледа неправилним закључак суда да би „ту- 
жилачка страна према прописима Основног закона о стипендија- 
ма имала право само на повраћај износа датих у вези закључе- 
ног уговора о специ]ализацији.” Обавеза повраћаја износа прим- 
љених на име стипендије не постоји по самом закоиу у случају 
раскида уговора о стипендији кривицом стипендисте. Она се мо- 
же између странака само да уговори. A уколР1ко она није угово- 
рена, једино је могуће решење; накнада штете због неизвршења 
или непотпуног извршења преузетих уговорних обавеза.

Сматрамо да је ово решење у складу како са нашим новим 
Уставом тако и са Основним законом о стипендијама и Законом 
о радшш односима. У Уставу СФРЈ (чл. 36) прокламован је прин- 
ipra слободе рада који значи да свако слободно бира своје зани- 
мање и запослење и да се нико не може да натера да ради тамо 
где не жели да ради.* Али исто тако у Уставу (други део уводног 
одел>ка) налази се и принцип одговорности који на подручју ббли- 
гационог права поставља правило о одговорности како због не- 
извршења или нелотпуног извршења уговорних облигација тако 
и због проузроковања штете другом —  деликатних облигацијаЈ

У конкретном случају сташендиста је повредио своју уго- 
ворну обавезу да проведе одређено време на раду код даваоца 
стипендије по завршеној специјализацији и зато овоме дугује 
у сваксш случају накнаду штете, па било да је она унапред од- 
ређена споразумом странака до једноструког износа примл>ене 
стипендије, било да није унапред уговорена, те да се има шена 
висина тек да утврђује.

Др Љубиша Милошевић

РАЗВОД РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНОГ ПОЛИГАМОГ БРАКА

1. Брачно право старе Југославије било је испреплетано при- 
менама разних права. Хетерогеност прописа огледала се и у те- 
риторијалном и у персоналном партикуларизму. У претежном 
делу земље важио је обавезни црквени, верски брак, док је  у 
неким крајевима постојао и грађаноки брак по нужди као и оба- 
везан грађански брак. На територији где је важио црквени брак 
припадност појединим верским заједницама (православној, като- 
личкој и муслиманској) повлачила је посебно регулисање брач-

‘ Упоредити члан 6. Закона о радним односима.
' Упоредити члан 12. Закона о радним односима.
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них односа. На тај начин различито третирање извесних пита- 
н>а брака довело је до стварне неједнакости. Довољно је напо^ 
менути да с-г по католичком праву није могао добити развод бра- 
ка, те тако није било могуће ни стугагги у нови брак, док је му- 
слиманско право омогз^авало муслиманима развод једностраним 
отпустом жене, или чак истовремени брак са четири жене.

Основни закон о  браку од 3. IV 1946. године садржи једин- 
ствене прописе за све грађане без обзира на пол, националност и 
верску припадност. Питање пуноважности бракова закл>учених 
пре ступања на снагу Закона (9. V 1946. год.) регулисано је у  чла- 
ну 90. ОЗБ који гласи: „Брак закључен пре ступања на снагу 
овог закона пуноважан је ако је био закључен сагласно прописима 
који су онда били на снази.” Према томе, остали су пуноважни и 
полигами бракови муслимана (којих је било нарочито у Бослш: и 
Херцеговини, Македонији, Санџаку, Кооову и Метохији) мада За- 
кон забрањује полигамију убудуће. Оваква одредба донета је ради 
обезбеђења правне сигурности.

2. У пракси су наши судови нарппли на извесне тешкоће ре- 
гпавајући о разводу полигамих бракова. Ево једног случаја из 
Збирке одлука врховних судова (кн>. II, св. III, бр. 601 од 1957. 
године.);

„Тужиља је тражила да се њен брак склопљен пред и- 
мамом 1944. године са туженим разведе по члану 56. став 
1. ОЗБ, наводећи да јој је заједнички живот постао непод- 
ношљив, обзиром да тужени поред ње има још једну за- 
кониту жену.

Окружни суд у Новом Пазару одбио је захтев тужиље, 
јер је проведеним доказима утврдио да су се тужил>а и друга 
жена туженикова увек добро слагале и да се тужиља исто- 
времено добро слагала и са туженим. На основу тога суд је 
закључио, да међу парничним странкама брачни односи ни- 
су поремећени, те да не постоје бракоразводни разлози из 
члана 56. став 1. ОЗБ.

Врховни суд Србије укинуо је, по жалби, ову пресуду 
из следећих разлога:

„По прописима Основног закона о браку, брак је уређена 
заједница између мушкарца и жене тј. једног мушкарца и 
једне жеие. На т,акав брак односе се и сви остали прописи 
у глави I. ОЗБ у погледу гграва и дужности брачних другова, 
тј. о равноправности мужа и жене у брачној заједници, 
међусобној верности, узајамном полтагању итд.

Према таквим начелима Основног закона о браку, поли- 
гами брхак, закључен по прогшсима вере која је такав брак 
дозвољавала, показује се потпуно супротан овим начелима 
и на њега приликом развода брака не могу да се примене 
бракоразводни узроци Основног закона о браку, онако како 
су они прописани за моногами брак, без икакве посебне про- 
цене међусобног односа три или вгапе лица, која се налазе 
у овом полигамом браку. У полигамом браку не могу уогаите
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да дођу до изражаја начела о равноправности мужа и жене 
у брачној заједници, о међусобној верности, међусобном 
помагању. У погледу такве брачне заједнице не важе ни 
сви бракоразводни узроци из Основног закона о браку. Та- 
ко члан 57. ОЗБ не би могао да има потпуну примену, мада 
је овакав брак заснован на прељуби. Зато се ни неподно- 
шљивост заједничког живота брачних другова у таквом 
браку не може да процењује на исти начин као код моногамог 
брака. To што утврђене чињенице показују да су се сва три 
брачна партнера међусобно добро слагала, не значи да се 
ради о слагању ггредвиђеног прописима ОЗБ за моногами 
брак.

Треба имати у виду да је полигами брак странака закљу- 
чен у време потпуне подчињености жене одређеној верској 
заједници, по чијим је начелима жена ступала у брак купо- 
вином од стране мужа, који је са своје стране могао на овај 
начин да купи и већи број жена. Зато је и васгштање такве 
жене било управљено на то да буде спремна да свој брачсни 
живот проведе у заједници не само са својим мужем већ и 
са другим женама. Према томе, њена трпељивост у оваквој 
брачној заједници никако не може да се изједначи са под- 
ношљивим заједничким животом у смислу прк>1шса ОЗБ, 
већ je резултат њене правне подчињености, каква је била у 
време склапања брака, у таквом браку и њеној потпуној 
материјалној везаности за мужа, с обзиром да је у то време 
шена породица била дужна да њеном мужу врати новац 
који је примила.за њу, ухолико би из овакве брачне зајед- 
нице изашла својом вољом.

Овакве брачне заједнице, нити лица која се у шој на- 
лазе, не могу више да се посматрају кроз призму времена 
у коме је тај брак склопљен, већ кроз схватање данашњег 
друштвеног уређења. Тако, ако је у данашшем друштвеном 
уређењу прокламована равноправност између мушкарца и 
жене и она прописима ОЗБ спроведена и у погледу брачне 
заједнице, онда се таква равноправност не може ускратити 
једној жени само зато што је у једном другом друштвеном 
уређењу пристала да ступи у брачну заједницу која није 
однос само између једног мушкарца и једне жене, већ однос 
између више лица. Таква жена има право да из такве зајед- 
нице изађе, те кад тужиља у својој тужби за развод брака 
тврди да јој је заједнички живот у оваквој брачној заједници 
од 3 лица постао неподношљив, онда суд неподнопививост 
таквог заједничког живота не може да утврђује на тај на- 
чин што ће извиђати да ли су се та три лица до момента 
подношења тужбе слагала или нису, већ мора да прими као 
чињеницу субјектиБно осећање тужил>е, да јој је заједнички 
живот у троје заиста постао неподношл>ив и да с обзиром 
на такву чињеницу одлучује о тужбеном захтеву.

Зато је Врховни суд уважио жалбу и укинуо пресуду 
да би Окружни суд поново оценио постојање бракоразводног
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узрока из члана 56. став 1. ОЗБ с обзиром на овакво схва- 
тање Врховног суда.” (Решење Врховног суда HP Србије Гж. 
3176/57. од 6. XI 1957. године).

3. Непостојање изричитог законског праписа који би трети- 
рао развод полигамих бракова дало је повода различитом ставу 
судова. Приликом анализирања наведених одлука намеће се пи- 
тање да ли бракоразводни узроци из Основног закона о браку 
важе исто и за полигами брак, конкретно —  да ли приликом раз- 
вода полигамог брака на основу чл. 56. ст. 1. ОЗВ суд треба да 
утврђује поремећеност брачних односа, као што је пракса код 
моногамих, или да поремећеност закључе из самог факта што 
муж поред тужиље има још једну закониту жену.

При решавању постављеног проблема треба имати у виду 
да је институт полигамије остатак прошлости који се коси са мо- 
дершш схватањем морала и гграва. Први случајеви налазе се у 
првобитној заједници, али не као општеважећи облик брака, већ 
као пропратна појава синдијазмичког брака и моногамије. Правно 
је постојала код источних народа пре настанка ислама и то на- 
рочито код Вавилонаца и Персијанаца. Код нас је продрла преко 
турског муслиманског права као последица врппевековне турске 
владавине. Стога је припадницима муслиманске вере био начелно 
допуштен и овакав брак. На тај начин призната је једна приви- 
легија и узета сама чињеница што је неко муслиман као довол>ан 
основ за искл>учење противправности за кривично дело бигамије. 
Шеријатски судови дозвол>авали су примену ове установе само 
ако је прво жена болесна или стерилна, ако пристаје да живи у 
полигамом браку и ако је муж у могућности да задовол>ава и из- 
држава ове своје жене које је по пропиоима Корана могао да има 
највише четири. Југословенски муслимани су ретко практико- 
вали ову повластицу. Један од пописа становништва од 1910. го- 
дине установио је да у Восни и Херцеговини од 612.137 муслимана 
има свега 1.222 полигама брака. Највећи брмзј био је у Бихаћу, 
где је на 1.000 мушких муслимана било 12,19 женидбе са више 
жена (Туген Сладовић — Исламсжо право у Босни и Херцегови- 
ни). Данас код нас није ни евидентиран број затечених полига- 
мих бракова ни њихових развода, који су судећи по предратшш 
статистикама минимални.

У упоредном праву полигами брак ггостоји и данас код не- 
ких држава с муслиманским становништвом као у Сирији, Паки- 
стану, Алжиру, Тунису и Ираку, али је и тамо даста ретка појава.

4. Полигама заједница је негација нормалних брачних од- 
носа и на њу не могу да се примене поједине одредбе ОЗБ онако 
како оне важе за моногами брак.

Основни Закон о браку односи се на законом уређену зајед- 
ницу живота једног мушкарца и једне жене и то начело моно- 
гамије је изражено у чл. 18. који глаои: „Нико не може закљу- 
чити нови брак док му раније закључен брак не престане или не 
буде оглашен неважећим.” У таквој брачној заједници је једино 
могуће постићи једно од темел>них начела савременог друштва

14



— начело равноправности мушкарца и жене, на коме су код нас 
формирани нови односи у браку и породици.

Природа самих полигамих бракава игнорише равноправност 
брачних друтова. Засновани од стране богатих муслршана, они су 
били одраз економске власти. Муслимани су обично схлапали ова- 
кав брак ради свог задовољства, a затим и због коришћења жене 
као радне снаге. Наводимо један податак у спору пред Окружним 
судом у Бихаћу где муж каже: „Противим се разводу, јер ми је 
она друга потребна за пољске радове” . — Др Алија Силајџић — 
Годишњак Правног факултета у Сарајеву 1955. 93/1946). Но кад 
узмемо у обзир да ступањем макар и у такав брак жени по шери- 
јатском праву биле обезбеђене основне животне потребе, онда је 
јасно да су оне пре пристајале да подносе још неку жену поред 
себе, него ли да буду лишене животне егзистенције. Материјална 
несамосталност жене, њен фактички и правно инфериоран поло- 
жај присил>авали су је на такву заједницу. Са измењеним дру- 
штвено економским условима, моралним схватањима друштва и 
положајем жене, мења се и њена свест. Ранија трпељивост и pa- 
ana ограничења која је такав брак повлачио постају неподношљл- 
ви. Али навикнута дугим низом година на то понашање, жена не 
реагује бз̂ ч̂но, не мења однос према осталим члановима брачне 
заједнице, в ^  једноставно тражи развод брака.

Суд треба да има у виду специфичност услова под којпма се 
формирала жена у оваквом браку и њено „слагање” тумачи као 
одраз дрЈШЈтвеног система који ју је натерао да се увек слаже и 
тршг, јер је економски зависна.

Мада полигамим браком доминира економска превласт, ипак 
се не може рећи како то стоји у образложењу решења Врховног 
суда Србије да је „жена по начелрша верске заједнице ступала у 
брак куповином од стране мужа, a да је њена породица била ду- 
жна да њеном мужу врати новац који је прршила за њу, уколико 
би из овакве брачне заједнрше изишла својом вољом.” Мехр или 
венчани дар који је давао муж жени приликом склапања брака, 
није имао карактер куповне цене, јер је право над мехром при- 
падало искључиво жени, a не њеној породици. Он има за циљ да 
покрије ситне личне расходе жене и да служи као осшурање у 
случају престанка брака.

5. Одлуке суда које разматрамо показују да нису заузимани 
исти ставови у погледу развода раније закл>учених полигамих 
бракова, и да је то проблем који и данас има практични значај.

Наши позитивни прописи брачног права регулишз^ћи питање 
развода брака стоје на становишту оних законодавстава, која до- 
звол>авају развод не само као санкцр1ју  за повреду брачних ду- 
жности, него и онда када међу супрузима постоји неподно1швив 
заједнички живот. Ово становиште је правилно, јер многостру- 
кост животних прилика не омогућава да се унапред предвиде све 
чињенице које дају оправдан разлог за развод. Зато би таксатив- 
но набрајање бракоразводних узрока, ма како ово било детал>но, 
садржавало опасност да се не предвиде све ситуације, па да се
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::асније приликом конкретких решавања, не нађе норма под коју 
he се случај подвести.

Сматрамо да специјални, посебни бракооазводни узроци фик- 
сирани одредбама ОЗБ у чл. 57— 63. као што су: прељуба, рађење 
о глави, неизлечива умна болест, злонамерно и неоправдано на- 
пуштање, несталост и осуда на казну, могу да се примене и на 
полигами брак. Наиме, довол>но је утврдити да постоје предви- 
ђене чињеницр (узроци) и суд је дужан да донесе одлуку о раз- 
воду, без упуштања у оцену да ли су оне изазвале поремећеност 
брачних односа. Ово стога што се овде ради о повреди одређених 
брачних дужности онемогућењу да се постигне потпуна сврха 
брака.

Врховни суд Србије образлажући своју одлуку наводи да је 
полрггами брак заснован на прељуби. Ово није тачно, јер прељуба 
значи брачно неверство. Однос мушкарца из полигамог брака са 
другим законитим женама из овог брака, не представља прел>убу, 
већ законит брачни однос, који не даје право ниједној његовој 
жени да по том основу тражи развод. Но, уколико је у питању 
однос мушкарца са женом ван овог брака, или пак прељуба једне 
од жена, члан 57. нашао би потпуну примену.

Ово не значи да се из полигамог брака не може изаћи. 
Фактичке потребе живота инспирисале су законодавца да унесе 
у ОЗБ општу одредбу (генералну клаузулу) у чл. 56. који гласи: 
„Ако су услед несагласности нарави, трајног неспоразума, не- 
уклоњивог непријател>ства или из ма ког другог узрока, брачни 
односи толико поремећени да је заједнички живот постао не- 
подношљив, сваки брачни друг може тражити развод брака.” 
Релативност лежи у узрочној вези између чињенице (конкрет- 
ног разлога) и поремећености и неподношљивости у браку. У 
овом случају не поетоји презумпција неподношљивих брачних 
односа, већ суд у сваком случају мора да је утврђује. Чињенице 
које могу да доведу до неподношљивости заједничког живота зна- 
чи у сваком конкретном случају постоје и морају се доказати, док 
о неподношљивости и поремећености у браку суд закључује.

Судска пракса признаје следеће чињенице на основу којих 
се у смислу члана 56. ОЗБ дозвол>ава развод брака: дугогодишњи 
одвојен живот, полна немоћ или равнодушност, неоправдана љу- 
бомора, опијање, раскалашан живот, тешка физичка болест, раз- 
лике у погледима на свет и васпитање, повреде верности које не 
значе прељубу (отворено показиваше нежности и симпатије пре- 
ма трећем лицу другог пола и др.).

Међутим, узрок развода овде није одређена чињеница, већ 
њена могућа одређена последица, a то је тешка поремећеност 
брачних односа. Чињенице су овде само посредан узрок, мотив, 
оне нису у првом плану. Кад би чињенице биле примарне, стале 
би у ред специјалних бракоразводних узрока. Али оне не пред- 
ставл>ају саме по себи бракоразводни узрок, већ се тим узроком 
сматра стање, тешка поремећеност брачних односа које те чиње- 
нице производе.
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Један исти разлог може довести до различите субјективне 
реакције. Код неких. бракова и сразмерно мала ствар може по- 
реметити односе, док се код других брак наставља упркос тешким 
исжушењима. Чињенице и ступање шихове ефикасности нису са- 
мо објективно различите, него и субјективно различито дожив- 
љене. Бракови се не разводе због констатованих чињеница, већ 
због тога што је брачна заједница поремећена, да је заједнички 
живот постао неподношљив. Нема бракоразводног узрока по чл. 
56. ако би постојала поремећеност, али брачни другови не би брач- 
ни живот осећали неподношљивим. Неподношљивост је само сте- 
пен поремећености и то највећи степен.

Поставља се питање примене чл. 50. ОЗБ на полигами брак.
Сматрамо да је Окружни суд пог-репшо кад је поремећеност 

брачних односа у полигамој заједници ценио на исти начин као 
да се ради о моногамом браку, пошто се ови бракови садржински 
разликују. Ове разлике се пре свега огледају на плану личних 
односа. Док муж ужива афекцију свих својих жена дотле је 
његова афекција подељена између н>их. Да би таква неједнака 
ситуација настала, потребан је сталан пристанак неравноправне 
стране, односно сваке жене у полигамом браку. Међутим, када же- 
на изјави да не жели више такву ситуацију, значи да су односи 
поремећени до неподношљивости, и то је довољно да је суд осло- 
боди брачне везе. Отуда је неодржив закључак Окружног суда 
да из околности што се неподношљивост није манифестовала у 
непрестаним, свађама, тучама и вређању, констатује да нема 
поремећености брачних односа.

Што се тиче изласка мужа из оваквог брака мишљења смо 
да треба заузети другојачији став. 1Бегов положај у оваквом бра- 
ку је привилегисан јер му је законски дозвољена полигамија 
за коју се иначе кривично одговара. Отуда једнак третман му- 
шкарца и жене, кад се ради о захтеву за развод полигамог брака, 
значило је стварну неравнопрдвност. Уколико би се на исти на- 
чин ценио захтев за развод постојала би могућност злоупотр>ебе 
с његове стране, мотависана жељом да се тако ослободи старије 
и за рад неспособне жене. Зато сматрамо, да по захтеву мушкарца 
за развод полигамог брака, суд треба да утврђује поремећеност 
брачних односа на исти начин као код моногамом брака тј. да 
стриктно примени чл. 56. ОЗБ.

По развода  ̂ полигамих бракова има неколико одлука врхов- 
них судова и све оне заступају исто гледиште. На пример, одлуке 
Врховног суда Босне и Херцеговине број 369. и 386. од 1946. г о  
дине или одлука Врховног суда Србије брои 600 од 1949. (др 
Мехмед Беговић — Југословенска ревија за међународно право 
бр. 1. од 1956).

На основу свега изнетог сматрамо да је схватање Врховног 
суда правилно и да представља једну правно-политичку меру при 
којој доминира логика стварности и лринцип правичности. Чврст 
ослонац сваког става налази се у прописима Основног закона о 
браку и у читавом нашем уставном и правном систему.

Милица Босиљчић
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ДА ЛИ СЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ У СЛУЖБИ ИЗ ЧЛАНА 
318-а. КЗ МОЖЕ ПОЧИНИТИ И НА ШТЕТУ 

ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ?

Примена чл. 318-а. КЗ је у пракси изазвала два супротна ста- 
новишта.

Шта више неки Врховни судови Република су тај пропис 
тако применили да су појединце проглашавали кривима и  осуђи- 
вали на казне када се није радило о довођењу у заблуду државног 
органа или установе, па ови извршавали незаконите исплате. 
Наиме, радило се о довођењу у заблуду привредне организације.

Такво становиште је очигледно неправилно и таквиои тума- 
чењем прописа чл. 318-а. ст. 1. КЗ и става 3. КЗ заштита коју је 
законодавац овим прописом хтео да да само државном органу 
или установи, прооЈирује се и на привредну организацију.

Обележта кривичног дела преваре у служби из чл. 318-а. дата 
су ИСКЉУЧИВО у  ставу првом тог ирописа.

Обележја тог кривично дела јесу: 1) намера да се прибави 
противраправна имовинска корист себи или другом; 2) подно- 
шење лажних обрачуна односно нека друга радња управљена на 
довођење у заблуду државног органа или установе; 3) извршење 
незаконите исплате.

Квалификоване дело преваре у служби је предвиђено у ста- 
ву 2. чл. 318-а. КЗ, када се ради о незаконито извршеној исплати 
која прелази износ од 300.000

Осим тога, као починилаи овог кривичног дела у ст. 1. пред- 
виђа се „службено лице” a у ст. 3. „одговорно лице у привредној 
организацији” .

Објекат О Б О г кривичног дела може да буде само државни ор- 
ган или установа.

To произлази не само из гра“матичког и логачког тумачења 
прогшса ст. 1. чл. 318-а. КЗ већ и из свих других прогшса код 
којих је након новеле која је ступила на снагу 1. јануара 1960. 
године као починилац односних кривичних дела поред „службе- 
ног лица” предвиђено и „одговорно лице у оривредној органи- 
зацији.” Тако нпр. коц чл. 317. КЗ — несавестан рад у слЈгжби, 
код чл. 314 КЗ — злоупотреба службеног положаја или овла- 
шћен>а, код чл. 314-а. КЗ — злупотреба службеног положаја или 
овлашћења из користољубља, код чл. 319. КЗ —  фалсификат 
и уништење службене исправе, књиге или списа и код других.

Да је законодавац имао намеру да поред државног органа 
или установе такву исту заштиту пружи и привредној органи- 
зацији, онда би став трећи гласио овако:

„Одговорно лице у привредној организацији које улини дело 
из ст. 1. и 2. овог члана НА ШТЕТУ ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗА- 
ЦИЈЕ.”

Низпком случају се прогтас става 3. чл. 318-а. КЗ не може тако 
тумачити, да је поред државног органа или установе, објекат 
овог кривичног дела и привредна организација.
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Законодавац је свакако имао на уму да само државни оргали 
ИЈШ установе могу да изврше НЕЗАКОНИТЕ ИСПЛАТЕ у вели- 
ким износима као што то може да буде случај код разних пре- 
мија инвестиција и других сличних ствари.

Вероватно је да законодавац тај пропис није донео због тога 
што би неки службеник државног органа или установе поднео 
путни рачун па наплатио за себе више дневница него што би 
му припадало. За случаје наплате више дневница но што је слу- 
жбеник провео на путу или за већи износ колико би службеник 
на име дневнице нарачунао и наплатио, била би сасвим доволЈна 
заштита коју пружају дисциплински прописи, као и пропис чл. 
258. КЗ — обична ггревара.

Осим тога, редак би био случај да неки службеник на име 
путних трошкова и дневница наплаћује износ од преко 300.000 
динара, па да због тога треба да буде донет пропис из ст. 2. КЗ 
и да уопште за оваква кривична дела из става 1. и 2. због таквог 
нечег буду предвиђене тако строге казне до 5 година односно до 
10 година строгог затвора.

Најзад, још једна ствар he нам помоћи да правилно ггротума- 
чимо упитни пропис.

Само државни орган или установа могу да врше ЗАКОНИТЕ 
или НЕЗАКОНИТЕ исплате.

Појам законита односно НЕЗАКОНИТА исплата већ сам по 
себи наводи нас на то да се ради о исплатама предвиђеним неким 
законским прописом.

Узмимо само у обзир разне премије за тов стоке, свиња и др. 
које се углавном односе на премирање таквих артикала који 
се извозе.

НИКАДА САМА ПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА HE МО- 
ЖЕ ДА ВРШИ ТАКВЕ ИСПЛАТТЕ, већ она путем својих службе- 
ника наплаћује такве износе код државног органа или уста- 
нове.

Осим тога законодавац ie свакако имао на уму и то да при- 
вредне организације имајући раширеније САМОУПРАВЉАЊЕ, 
надал.е да имају и своје интерне прописе на основу којих у «у - 
тар одређеног опсега самостално одлучују о намени својих сред- 
става и да због свега тога као и из других разлога, не постоји 
потреба да се у пропису ст. 1. чл. 318-а. КЗ поред „државног ор- 
гана” и „установе” као објекат овог дела стави и „привредна ор- 
ганизација” односно да се та заштита предвиди оним речима у 
ст. 3. — ћем „одговорно лице у прив!редној организацији које учи- 
ни дело из ст. 1. и 2. овог члана” .

Жарко Радосав
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Дело из чл. 314-а. ст. 1. КЗ може 
извршити службено лице и одговор- 
но лице у привредној организацији.
(BGC Од. Н. С. Кж. бр. 562/964).

Против I. ст. rrpecv'fle уложио је 
оптужени жалбу, »оја је као не- 
основана одбијена, a из разлога;

Оптужеии је као секретар Дру- 
шрва за борбу против алкохолизма 
узео 25.000 дин. од пословође про- 
давнице да купи линолеутл за про- 
давницу и задржао у своју корисг. 
Поред тога, преко ове продавнице 
је продао и 1.100 кг. својих помо- 
ранџм и остварену добит у изиосу 
од 20.000 дин. задржао у своју ко- 
рист.

У оба ова случаја оптужени је по- 
ступао као секретар дpvштвeнe ор- 
ганизације v  своју корист, a не у 
корист дрЈгштв. орган. При томе није 
од значаја да ли је друштв. орган. 
имала формално бдобрење за рад 
и да ли је њена продавница била 
регистрована или не. Чишеница је 
да је друштв. орган. постојала, да 
је окупљала своје чланове и да je 
извршавала задатке предвиђене 
правилима републичке организаци- 
је, a и продавница је пословала у 
оквиру постављених задатака.

Према томе, када је оптужени као 
секретар Друштва за борбу против 
алкохолизма извршио наведене кри- 
вичне радње он је имао својство 
одговорног лица у друштвеној орга- 
иизацији. Захваљујући томе он је и 
могао извршити те радње па се зато 
на њих има применити пропис чл. 
314-а. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ.

Истина је да је I. ст. суд погрешно 
квалификовао дело оптуженог по 
чл. 314-а. ст. 1. КЗ, јер оптзчкени 
није поступао у својству службеног 
лица. Међутмм, тиме није повредио 
кривични закон на цгтету оптуже- 
ног, јер TQM квалификацијом опту- 
жени није стављен у тежи положај, 
па зато ВСС по службеној дужности 
није изменио квалификацију I. ст. 
суда.

истрате и одређивање истражног за- 
твора против В. J. због кригв. дела 
из чл. 135. ст. 2. КЗ.

Жалба Јавног тужилаштва је о- 
сиоваиа, I. ст. решење преиначено, 
списи враћени I. ст. суду ради отва- 
рања истЈжге и одређивања истра- 
жног затвора, a из разлога:

Правоснажно пресуђена ствар ни- 
је апсолутна правна дрепрека за 
измену правоснажне ггресуде, јер ее 
таква пресуда може ставити ван 
снаге, преиначити или укинути у 
поступку по ванредним правним 
средствима, a одатле следи правно 
становиште да пресуђена ствар та- 
кође није апсолутна препрека за о- 
тварање истраге против другог лица 
за исто дело за које је једно лице 
већ правоонажно пресзфено.

По правном став:овишту ВСС, ако 
се након доношеша правосиажне 
пресуде против једног лица појави 
основана сумња да је већ пресуђе- 
но дело извршило друго лице, a не 
оно које је осзфено, a ради се о  де- 
лу које се гони из службене ду- 
жности, онда се против тог другог 
лица може отворити истрага у сми- 
елу чл. 156. ст. 1. ЗКП, одвосно мо- 
ра се отворити истрага у смислу 
чл. 156. ст. 2. ЗКП ако се ради о 
крив. делу за које је предвиђена 
смртна казна шш казна етрогог за- 
тЕора петнаест година и поред по- 
стојања правоснажне пресуде у од- 
носу на већ осуђено лице и неовисно 
од тага да ли је већ или није по- 
кренут поступак за понављање крив. 
поетзшка у корист већ правоснажно 
осуђеног лица. Ово правно стано- 
виште се ослан>а на чињеницу да 
интерес казнене политике и оства- 
рен>а цил>а кривично-правне зашти- 
те налаже да за кривично дело од- 
гзвара <;тварни учинилац дела, те 
на чињеницу да је појавом основане 
сумње да је друго лице извршилац 
пЈ>есуђе«ог кривичног дела основа- 
но доведена у питање п1>авоснажно 
пресуђена ствар.

Правоснажно пресуђева ствар ни- 
је апсолутна правна препрека за из- 
мену правоснажве пресуде. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Кж. 1197/964).

Решењем I. ст. суда одбијен је 
предлог Окр. јавн. туж. за отварање

Магазинске потврде нису јавне ис- 
праве у смислу чл. 306. ст. 3. КЗ.
(ВСС Од Н. С. Кж. 960/964).

I. ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим и осуђен за крив. 
дело фалсификовања јавне исправе 
из чл. 306. ст. 3. КЗ.
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y  вези поднесене жалбе, ВСС је 
из елужбене дужности преиначио I. 
ег. пресуду у погледу квалификаци- 
је тако да је радњама описаним у 
диспозитиву I. ст. преоуде оптужени 
починио крив. дело фалсификовања 
исправе из чл. 306. -ст. 1. КЗ, a из 
разлога:

I. ст. суД утврдивши правилно чи- 
њенично стање дело оптуженог по- 
грепшо је правно квалификовао као 
крив. дело фалс. јавне испрвве из 
чл. 306. ст. 3. КЗ. Нису спорне чи- 
њенице да је оптужени направио 6 
ко.мада лажних магазинских потвр- 
да, као да су у потврдама наведена 
лица предала магазину Зем. задр. 
извесну количину кукуруза и да је 
на тим потврдама поолшсао име ма- 
газионера, задруге. Међутим, суд је 
погрешно нашао да су магазинске 
потврде јавне исправе у смислу чл. 
306. ст. 3. КЗ, јар се не ради о ис- 
правама ноје ау издате од стране 
јаане власти или јавне управе или 
организацјије или установе које вр- 
ше jaBHv службу, већ се ради о ис- 
правама које издају привредне ор- 
ганизације у свом привр^едном по- 
словању, a такве исправе нису јав- 
не исправе у смислу чл. 306. ст. 3. 
КЗ, већ приватне исправе из чл. 
306. ст. 1. КЗ.

Повреда је закона ако суд не ура- 
чуна у казну време проведено у при- 
твору и истражном затвору. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Кж. 831/964).

I. ст. суд је оптзгженог пркЈгласио 
кривим. ПоБодом уложене жалбе 
ВСС је из службвне дужности I. ст. 
пресуду преиначио и у издржану 
казну урачунао време које је опту- 
жени ггровео у притвору и истра- 
жном загвору, a из разлога;

Оптужени је у истражиом затвору 
провео време «д 7. марта до 9; апри- 
ла 1964. г. a I. ст. суд је пропустио 
да му ово време урачуна у издр- 
жану казну у cmmcpiv ч л . 45. КЗ, 
с тога је ВСС, поводом жалбе <шту- 
женог, по службеној дужности у 
смислу прсписа чл. 354. у  вези чл. 
344. тач. 6. ЗКП отклонио ову гго- 
вреду закона те оптуженом наведе- 
но време урачунао у издржану ка- 
зну.

Брачни другози могу споразумни 
предлог за развод брака v смислу 
чл. 399. ЗПП поднети путем зајед- 
ничког пуномоћника, али их овај не 
може заступати у даљем поступку 
по том предлогу. (ВСС Од. Н. С. бр. 
Гж. 631/964).

Пуномоћник се одрекао ггравног 
лека. Једна од странакд коју је за- 
стухгао исти пуномоћник, који је под- 
нео заједнички предлог ради разво- 
да б1>ака; поднела је жалбу против 
П1>есуде о разводу брака. I. ст. суд 
је жалбу одбацио као недопуштену. 
Уложена жалба против овог I. ст. 
решења је основана, жалба уваже- 
на, I. ст. решење укинуто, a из раз- 
лога:

Странке су као брачни другови 
путем заједничког пуномоћника под- 
неле I. ст. суду споразуман предлог 
за развод брака у смислу чл. 399. 
ЗПП.

Међутим, у далувм поступку пово- 
дом наведеног споразумног гфедло- 
га странке не могу бити заступље- 
не по истом пуномоћншсу, с обзи- 
рзм да се у овом nocTyrncv ради р»аз- 
вода брака морају утврђивати чи- 
њенице насталог поремећаја до сте- 
пена неподношљивости и да се од 
поднегог предлога може одустати 
(чл. 410. cr. 2. ЗПП). To значи да ин- 
тереси странака у току поступка мо- 
гу доћи у колизију.

Имајући све ово у ввду изјава пу- 
номоћника о одрицању од права на 
жалбу је изјава неовлашћеног ли- 
ца, na је I. ст. цресуда морала бити 
уручвна и жалзили. Кажо то није v  
чиш€!НО до данас није јој могао ни 
почети тећи рок за улагање жалбе. 
Стога је н»ена жалба и допуштена 
и благовремена, па је по(5ијено ре- 
шење о одбачају жалбе морало бити 
преиначено и I. ст. суд упућен да по 
жалби настави даљи постувак.

Ако је у питању спор ради утврђи- 
вања очинства исти се може водити 
само по посебним одредбама које ва- 
же за ту врсту спорова, a не може 
се утврдити очинство у спору ради 
накнаде пггете као претходно пита- 
ње. (ВСС Од. Н. Н. бр. Гж. 710/964).

I. ст. пресудом делимично је усво- 
јен тужбени захтев, па је туженик 
обвезан да за млд. децу плаћа из- 
државање из разлога што је њихов 
ванбрачни отац гкилгауо у железн.
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несрећи, a пресуда је утврдила о- 
чинство погинулог.

Туженик је уложио жалбу, која 
је оонована, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Млдб. тужиоци су 1>ођени из ван- 
брачног односа, али није утврђено 
пр1авосжажном пх>есудом нити фор- 
мално вал>аним признан»ем ванбрач- 
ног оца ко је њихов отац. У матич- 
ним књитама деца се воде као деца 
л*атере. I. ст. 1суд је сматрзо да је 
питањ.е очинства претходно пита- 
ње и да може да 'Се реши у -оквиру 
ове парнице као прејудицално пи- 
тан=е. Међутим, питање очинства је 
гштање правног односа о којем се 
може одлучивати само у посебном 
спору пошто I. ст. суд није утврдио 
као чишеницу да је пок. П. при- 
знао тужиоце као своју децу по про- 
пису чл. 24. ОЗОРД. Ако је пак у 
питању сггор ради утврђивања о- 
чинства исти ое може водтм само 
по посебиим одредбама који важе 
за ту врсту спорова, a не може се 
утврдегти очинство у спору ради на- 
кваде штете.

Ако је пошил>ка предата жеље- 
зници за превоз била обавезно оси- 
гурана за пггете одговара само оси- 
гуравајући завод a не и ЖТП. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Гж. 764/64).

I. ‘Ст. пресудом су солидарно об- 
везни Осиг. завод и ЖТП на накна- 
ду штете. ЖТП је уложио жалбу, 
Еоја је основана, I. ст. пресуда у 
односу на ЖТП преиначена, тужи- 
лац са тужбом против ЖТП одби- 
јен, обвезан за плаћ.ање трошкова, 
a из разлога:

Према пропису чл. 7. ст. 1. Закона 
о пЈ>евозу жел>езницом потражива- 
н>а из уговора о превозу странка 
може остваривати захтев ради нак- 
наде штете подношењем писмене ре- 
кламације жељезници или тужбом 
суду без обзира да ли је поднесена 
писмена рекламација.

Међутим, према nix>irncy чл. 7. ст. 
7. цит. закона ако је предмет пре- 
воза осигуран a за исплату је обве- 
зан осигуравајући завод странка ра- 
ди остваривања захтева из осигура- 
н>а иодкоси писмену ре!кламацију 
заводу или пак може против завода 
поднети непосредно тужбу.

Према томе, по мишл>ењ»у ВСС, а- 
ко je у вези yroBOiJa о превозу по- 
шиљака закљЈ^ено осигурање ради 
накнаде штете ако би пошиљка на 
путу оштећена била или пропала, 
како је то предвиђено у чл. 7. ст. 7. 
цит. закона, тада је за тај случај 
једино осигзфавајући завод одгово- 
ран за накнаду штете коју је пре- 
трпела пошиљка приликом превоза 
жељезницом a која је била оеигура- 
на. Дакле, када је пашилжа у вези 
п1>евоза жељезницом осигурана та- 
да постоји само правни одиос изме- 
ђу странке и осигуравају^ег завода 
и странка свој захтев ради накнаде 
штете може остварити само према 
осигуравајућвм заврду. Једино у 
случају ако пошиљка ие би била о- 
сигурана настајала би одговорност 
жељезнице за накнаду штете. У слу- 
чајевима ПЈ>евоза пошил>ки жеље- 
зницом постоји закоеско осигурање 
тј. такво осигурање које наступа по 
самом закону па према томе при- 
нудно настаје. По чл. 1. Уредбе о 
обавезном осигурању свих пошиљ- 
ки Еоје превози ЈДЖ предвиђена је 
законска обавеза осигураша. Осигу- 
равајућм завод према чл. 2. цит. 
Уредбе одговара за сву штету, при- 
ликом наплате возарине наплаћује 
се и премија за оситурање, па је 
погрешно становиште I. ст. суда да 
странка која је дала робу на пре- 
воз жељезници стоји у правном од- 
носи не само према осиг. заводу He
ro и пре.ма жељезници, у погледу 
права за накнаду штете.

Пригодном старатељу не припа- 
да награда када заступа одсутног 
према тарифи за ваграђивање ад- 
воката, већ му се може досудити 
само примерна награда. (ВСС Од. Н. 
С. бр. Гж. 817/964).

Пригодни старалац поднео је тро- 
шковник по Тарифи за награду ад- 
воката. I. ст. суд је одмерио награду 
у висини од 3.500 дин. Старалац је 
прднео жалбу, која је делимично у- 
важена, те награда утврђена са 6.400 
дин. a из разлога:

Старалац је поднеском за седам 
расправа тражио за сваку по 1.800 
дага. Он није адвокат и нема права 
на награду по Уредби и Тарифи о 
наградама за рад адвоката. По оце- 
ни ВСС као примерна награда, об- 
зиром на рад у спорном гфедмету, 
н»ему ое утврђује са 6.400 динара.
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- Уговорена казна је такво само- 
ч:т.ално потраживање које ималац 
овог права може посебно реализо- 
вати ако за то постоје сви потребни 
услови. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 915/ 
964).

I. ст. суд је одбио захтев тужиоца 
да се туж&ни обвеже на исплату 
900.000 дин. уговорене казне, нала- 
зећи да то тужиоцу ие припада јер 
са своје стране није извршио уговор 
тј. није платио туженом цену за по- 
гођене радове.

Тужилац, Општина, поднела је 
жалбу, која је основана, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Правно схватање I. ст. 'Суда није 
правилно. Када је казна утовор>ена 
за случај неуредног испуњавања по- 
верилац може захтевати обавезе и 
уговорену казну. Уговорена казна је 
такво сад1остално потраживање које 
ималац овог права може посебно р>е- 
ализовати ако за то постоје сви у- 
слови. Потраживање по основу у- 
говорене казне због доцње тече од 
дана који је предвиђен као рок ис- 
пуњења згговора па надаље док се 
обавеза из уговора не изврши. У 
спису постоји решење Комисије за 
техн. преглед према коме је крми- 
'сија примила радове туженог као 
правилно извадене али са примед- 
бама које су наведене у том реше- 
њу. I. ст. суд треба да утврди дан 
коначног преузимаша објекта према 
његовој природи и да заузме став 
да ли је пријем од стране техничке 
комисије пријам према уговору и да 
ли су констатовани недосгатци у pa- 
fly тужвног утицали на стављање об- 
јекта у аогон. Надал>е. суд је дужан 
да утврди Јжзлоге због којих туже- 
ни није извршио утовор, jep се ту- 
жени брани да је био лишен сло- 
боде и да због тога није могао да 
изврши преузету обавезу, па да суд 
дени да ли је делом кр^ивица и ова 
објективна чињеница. Надаље, суд 
•рреба да има у виду и правно пра-

вило, да поверилац не може захте- 
вати уговорвну казну ако је примио 
исггуњење обавеза, a није без од- 
лагања саопштио дужнику да задр- 
жава своје право на уговорену ка- 
зну. Како, због неггравилног схва- 
тања I. ст. суд чињенично стан»е ни- 
је рашчистио, ваљало је I. ст. пре- 
-сулу укинути, обзиром да од ових 
чињеница зависи евент. решеше 
спора.

Саопштење инспекције рада рад- 
нику да је виши орган одбио да при- 
говор радника не може замешгги у- 
ручење те одлуке раднику. (ВСС Од. 
Н. С. бр. Рев. 491/964).

Нижи судови су одбацили, (I. ст. 
суд), однссно одбили (II. ст. суд) ту- 
-жбени захтев радника. Уложена ре- 
визија је основана, ниже одлуке у- 
кинуте, a из разлога;

Нису проверени, у поступцима 
пред нижим судовима, a нису утвр- 
ђени чињешгчни наводи тужене да 
је и II. ст. решеше о отказу радног 
односа уручвно тужиоцу, па да је 
тужба касно поднесена. Наиме, не- 
сумњиво је утврђено да је тужитељ 
против I. ст. решења о отказу уло- 
жио гфиговор надлежном вишем ор- 
гану. I. ст. суд утврђује да је тај 
приговор одбијен, о чему је тужи- 
тељ био обавештен преко инспекци- 
је рада. He види се јасно како је и 
на који начин тужител. извештен 
о одлуци II. ст. органа.

Прописи Закока о радним одно- 
сима су принудног карактера и до- 
нети су у сврху заштите права рад- 
ника. Ако закон одређује да се рок 
за подношење тужбе има рачунати 
од дана доставе одлуке вишег орга- 
на раднику, онда та достава мора 
битрг извршена у поступку и на на- 
чин. како се врши достављање од- 
лука тј. раднику се мора уручити 
уз потпис отправак одлуке — одно-
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сно на друти одговарајући !вачин а- 
Ro се одбије уручеање. Са.мо такво 
ур!учен>е може бити меродавно за 
рачунање рока за подношење ту- 
жбе.

како у погледу побијаног дела глав- 
ног захтева, тако и у делу о кама- 
тама и трошковима” .

Лко је уговорена оријентациона 
цена коначна цена не може бити ве- 
ћа од оријентационе цене. (Врх. 
привр. суд Сл. бр. 861/64-3).

ПрБостепени суд је пресудом одр- 
жао на снази издати платни налог 
»ојим је туженом наложено плаћа- 
Hbe изиоса главнице од дин. 4,406.878 
на име протувредности за извршену 
генералну оправку возила, јер је 
нашао да је тужвни однс«сни рачуи 
примио без приговора на зарачуна- 
ту цену у том рачуну.

Поводом жалбе ■пуженог другосте- 
пени суд је побијану иресуду дели- 
мично преиначио одржањем на сна- 
зи платиог налога само до висине 
главнице од дин. 4,143.800 a део 
тужбеног захтева за износ од дин.
263.078 адбио и то из следећих раз- 
лога:

„Из понуде од 29. II 1964. године 
вцди се да је тужилац означио ори- 
јентациону цену за генералну оправ- 
ку возила (укључују^ш и замену 
старог мотора) у укупном износу од 
дин. 3,858.000 с тим да he коначна 
цена, после извршене опраеке, бити 
за̂  10% мања или већа од наведеие 
оријвнтационе цене. С обзиром на 
такву понуду (коју је тужени при- 
хватио), коначна це«а могла је да 
износи највише 4,243.800 дин. тј. са- 
смо за 10% више од означвне ори- 
јентационе цене. Како је ипак ту- 
жилац у <шоме рачуну бр>ој 1704 за- 
рачунао цену у износу од дин. 
4,406.878, дакле за износ од дин.
263.078 више од дозвољеног макси- 
мз^а од 10%, то је за износ више за- 
рачунате цене, тј. за дин. 263.078 ва- 
л>ало одбити тужбеим захтев, па је 
у том смиелу и гфеиначена дресуда

Заложиим правом стеченим извр- 
шење!« на тражбини извршеника 
према трећим лицима настаје однос 
између тражиоца извршења и тре- 
ћих лица (Врх. npsmp. суд, Сл. број 
525/64-3).

Тражилац извршења је у вођеном 
извршном постзчпсу опроведеном за- 
пленом тражбине извршеника пре- 
ма трећим лицима стекао заложно 
право над заплењеиом тражбином. 
Но, међутЈш и поред ове заплене 
трећа лица као дужници извршени- 
ка су загглењене тражбине испла- 
тили извршени1су, који се у В1>емену 
извршеног плаћања налазио у по- 
ступку принудне ликвидације. Сто- 
га је тражилац извршеша шжрену- 
том тужбом, пошто је претходно у 
постутжу ликвидације упућен на 
парницу, лражио да се из ликвида- 
циане масе излуче исплаћени изаоси 
на основу равмје стеченог заложног 
права.

Првостепени еуд је тужбеном за- 
хтеву удовољио, али је поводом 
жалбе друтостепееи суд пресуду 
прериначио и одбио захтев за излу- 
чење исплаћених тражбина и тужи- 
оца обавезао на плаћање парнич- 
них трошкова, из следећих р»азлога:

„Тачно је да је тужилац решењем 
о дозволи извршења стекао зало- 
жно право ва тужеииковој тражби- 
ни тгрема трећим лицима тј. њего- 
вим дужницима. Али, тиме је само 
настао однос тужЈВДца према поме- 
нзтпм дужни1џша — најстало је са- 
мо право тужиочево према трш ду- 
жницима, да у вези дозвол>еног из- 
вршења .наплати од ших односно 
своје потраживање — одговарају- 
ћим преносима — потраживање ко- 
je је имао према тзгженом. To своје
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право могао je и може једино да 
остварује према тим тужениковим 
дужницима, a .це и према ликвида- 
ционој маст1, са којом што се тиче 
испослованог решења о дозволм из- 
вршења пленидбом над поменутим 
'гражб(инама тужеаиргкових дзгжника 
(ж, тужилац, и није ступио у неки 
адвојеии однос. Из околности, да су 
речени дужници, на своју руку ис- 
платили ликБидаоционој маси од- 
носна заплењена потраживања, на 
којш' a је тужилац већ ранмје сте- 
као ^аложно право, за тужиоца ни- 
су настала нека права према ли- 
квидацисиој маси, па зато ни одно- 
сни н>егов захтев у овом слЈгчају 
није оснаван”.

Тужилац је дужан да повуче ту- 
жбу тек када је од бавке обавештен 
да је утужени дут плаћен (Врх. при- 
вредни суд, Сл. бр. 946/64-3).

Тужени је пригов^Јрио издатом 
платном налогу наводећи да је уту- 
жени износ главнице исплатио и да 
је о TQM пре приспећа уплате на ра- 
чун тужиоца, телеграмом обавестио 
тужиоца. Ради тога је сматрао да 
није одговоран за настале трошмове 
приговора на платни налог.

У првостепеиом поступку је утвр- 
ђено да је оепорени износ главнице 
плаћен на дан 22. IX 1964. године a 
да је тужба поднесена на дан 19. 
IX 1964. године, те да је на та) на- 
чин плаћање извршеио после под- 
ношеша тужбе. Но, међутим, прво- 
степени 1Суд је нашао да тужилац 
није по пријему дуга код надлежног 
суда повукао тужбу a да је то у- 
радио, тужени не би морао да под- 
носи приговоре на платни иапог, па 
је стога туженог обавезао ,на пла- 
ћање трошксдаа тужбе, док је тужи- 
оца обавезао да тужевом накнади 
парничне трошкове приговора на 
лглатни налог, сматрајући је ту-

жилац као савестан и уредан по- 
верилац био дужан да одмах повЈгче 
тужбу пошто је дуг исплаћен. Ово, 
тим пре, што га је тужени о плаћа- 
њу обавесто10 телеграмом.

Поводом жалбе тужиоца на одлу- 
ку о парничиим трошковима друго- 
степени суд је жалбу уважио и пр- 
востепено решеше преивачио те за- 
хтев туженог за плаћање тгарнич- 
них трошкова одбио из следећих 
разлога:

„Правилно је наведено у образло- 
жешу побијане пресуде да је тужи- 
лац требало да повуче тужбу у по- 
гледу плаћеног износа главног дуга 
када је добио обавест о плаћању. 
Међзггим, с обзиром на околности 
случаја, чак да је тужилац после 
извршене исплате павукао тужбу за 
плаћенм износ, ипак би, и у том слу- 
чају због краткоће времена, за ту- 
женог остала и даље <Лавеза да пла- 
ти одговарајућу таксу на приговоре. 
Што је тужени телеграмог« обавести- 
о тужиоца да је епорни износ пла- 
ће«, не значи да је тужилац, на о- 
снову таквог |Обавештен>а, био ду- 
жан да повуче тужбу. (Није сгпорно 
да је вужилац пЈЖдао тужбу на по- 
шту пре него што је од туженог при- 
мио телепрам). Тужилац је могао да 
повуче тужбу твк када је од своје 
банке био обавештвн о исплати 
спорног износа, па како је банка о- 
бавестила 24. IX 1964. године, a с 
обзиром да су ггриговори поднесени 
25. IX 1964. године, то би повлаче- 
ње тужбе било без дејства у погле- 
ду обавезе туженог да плати дужну 
таксу за приговоре” .

Право комитента на купопродај- 
ну цену из посла комисионара са 
трећим лицем је тражбено право на 
основу кога се не може износ ове 
цеве излучити из ликвидационе Ma
ce. (Врх. привр. оуд, Сл. бр. 834/64-3).
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y  покренутом oiropy тужени je као 
комисионар за рачун тужиоца изве- 
зао робу ва инострано тржиште и 
исггу продао трећим лицима од ко- 
јих је наплатио купопродајну цену 
у девизама, a адтим је над тужешш 
отворен поступак прикудне лишви- 
дације.

Тужилац је, пошто је претходно 
у поступку принудне ликвидације 
Јгпућен на редовну парницу, ставио 
захтев да се из ликвидационе масе 
излучи изиос који представља ку- 
попродајну цену.

Првостепени суд је овакав захтев 
одбио 1налазећи да из односа засно- 
ваног на уговору о комисиону наста- 
је само тражбено право тужиоца 
као комитента на поЛ|агање рачуна 
и исплату поститнуте купопродајне 
цене.

Поводом жалбе тужиоца другосте- 
пени суд је побијану пресуду потвр- 
дио између осталог и из следећих 
разлога:

„Неоснован је навод тужиоца да 
околност што је комисиона роба 
цредстављала његова средства све 
до продаје ;инск;траном купцу, да из 
тога следи закључак, да и постиг- 
нута купопродајна цена представља

шегова основна средства. Ово са 
разлога што је тужени комисиону 
продају вршио у своје име, те је по- 
сгигнута купопродајна цена ушла у 
његова средства, док је тужилац као 
комитент стекао према туженом са- 
мо тражбшо право, тј. да захтева 
да тужени плати посгишуту купо- 
продајну цвну. Пошто је пре напла- 
те целе постигнуте купопродајне це- 
не дошло до принудне ликвидације 
туженог, то тужилац има само пра- 
Đo да своје потраживање остварује 
у ликвидационом поступку, a нема 
правне могућности да постигнуту 
купопродајну цену излучи из ли- 
квидационе масе. При томе је без 
утицаја околност да ли се ради о 
динарима или о девизама. Ово са 
разлога што и девизе представљају 
новац — део постигнуте купопродај- 
не цене.

Но, без обзира на изложено, гу- 
жилац не може да излучи саторну, 
овоту из ликвидацисше масе туже- 
ног и због тога што је претпоставка 
за излучен>е ствари постојање 
стаарног права. У овом случају, ме- 
ђутим, тужилац нема никакво ствар- 
но право, јер захтев за исплату од- 
ређеног износа представл>а тражбе- 
но a не стварно право”.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
17. новембра 1964. године донесена су, следећа решења:

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

2. На предлог Комисије за стипендисте допуњена је Одлука 
о давању стипендије АК у АПВ, тако што се стипендије дају само 
оним стипендистрша који се обавезују да ће на Правном факул- 
тету у Новом Саду похађати „правосудни смер” .

3. Решењем зап. бр. 139/1964. узет је на знање извештај Ко- 
мисије за стипендије, да се на Конкурс пријавила два кандидата, 
па је стипендија додељена Браниелави Ботић и Мирјани Екмеџић, 
студентима прве године Правног факултета у Новом Саду.

4. Узет је на знање извештај да је Врх. суд Србије Одел>еше 
у Новом Саду одбило тужбу Шаргин Ђуре ради поништења од- 
луке органа Коморе о одбијању његове молбе ради уписа у име- 
ник адвоката.

5. Решењем бр. 286/964. a на основу чл. 47. ст. 2. ЗОА, чл. 8. 
Уредбе о награди за рад адвоката и чл. 31. Статута АК у АПВ 
евидентиран је уговор о пружању правне помоћи који су 2. но- 
вембра 1964. склопили адвокат Љубомир Живојинов из Кова- 
чице и Зем. задруга „Јединство” из Уздина.

6. Решавано је о текућим шггањима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се чланови Фонда посмртнине да су преминули 
пенз. адвокати др Фрања Шнепф из Апатина и Сабо Тибор из 
Сомбора, па се позивају сви чланови Фонда посмртнине да упла- 
те на тек. рачун Адвокатске коморе у АПВ 151-11-608-419 по 600 
динара за сваки смртни случај.

Књиговодство коморе
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ПОЗИВ HA ПРЕТПЛАТУ

Претплата на „ГЛАСНИК” за 1965. годину износи 1.600 ди- 
нара годишње. Молимо све наше претплатнике да претплату у- 
плаћују на текући рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 
151-11-608-419 са ознаком за „Гласник” .

Адвокати чланови наше Коморе добијаће „ГЛАСНИК” на 
личну адресу, a претплата ће се плаћато заједно са чланарзшом 
за 1965. годину:

Појединачни бројеви у продаји стајаће 150 динара.

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”

САОПШТЕЊЕ САРАДНИЦИМА „ГЛАСНИКА”

Молимо све сараднике „ГЛАСНИКА” да своје чланке шаљу 
писане ггисаћом машином, само на једној страни, обавезно са 
проредом, с тим да нам шаљу пр®и отисак. На овај ће'начин 
знатно олакшати рад Уређивачког одбора, a помоћи и друговима 
слагачима код извршења њиховог задатка.

Рукописе који нису овако Ш1ремл>ени убудуће нећемо моћи 
да објављујемо.

Ур>еђивачки одбор послате рукописе не враћа.

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”

„ГЛАСНИК” излази свакгог месеца /  Издавач и власгник; Адвсжатсзка комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује oдбoip /  Одговорни уредник: 
Батић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 151-11-608-419 /  Годшпња претплата 1.600 динара /  Цена 
једног броја 150 динара /  Штампа „Будућност”, погон кн»ига и брошура.
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