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Година XIII Нови Сад, фебруар 1964. Број 2

REFORMATIO IN PEIUS У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Установа забране reformatio т  peius у нашем правном систему 
проведена је кроз сва три главна поступка — кривични, опште- 
управни и парнични. И када не би постојало других, сама та чи- 
њеница речито говори о томе колико наш законодавац велику 
пажњу поклања заштити и остваривању права грађана.

Питање да ли жалбени суд или другостепени, жалбени орган 
има право да по жалби преиначује ожалбену одлуку тако да она 
буде и објективно и субјективно гора него она одлука против које 
је жалба уложена — наш законодавац је у сва три поменута 
поступка решио у зависности од околности да ли су против од- 
носне првостепене одлуке поднеле жалбе обе странке или је ж ал- 
бу поднела само једна од странака, као и од зависности од при- 
роде самога поступка у коме се спорно питање решава, тј. да ли 
се ради о кривичном, општеуправном или парничном поступку. 
Ако су жалбе против првобитне одлуке поднете од ■ обе стране, 
онда жалбени суд или жалбени орган може да по жалби једне или 
друге странке донесе одлуку која је за неку од странака у од- 
носном поступку гора него она протргв које се жалила. У том 
случају дозвољено је преиначење на rope, допуштена је reformatio 
in peius. Ствар стоји другојачије када је жалбу против одлуке 
поднела само једна странка. Ту се, с обзиром на природу односног 
поступка (кривичног, општеуправног и парничног), поставља пи- 
тање која је од странака поднела жалбу, па од одговора на то пи- 
тање зависи да ли he установа reformatio in peius бити дозвољена 
или ће бити забрањена. У кривичном поступку, ако жалбу под- 
несе јавни тужилац, осим случаја када он жалбу подноси у ко- 
рист окривл>енога, жалбени суд може да преиначује ожалбену 
одлуку на rope, тј. дозвољена је reformatio lin peius. С друге стране, 
ако је у том поступку жалбу поднео само окривљени, жалбени 
суд не може да преиначи ожалбену одлуку на штету окривље- 
Hora као жалиоца, тј. забрањена је reformatio lin peius. Будући да 
у општеуправном поступку фунгирају, углавном, на једној страни 
орган који решава и на другој страни лице које је поднело за- 
хтев о коме се решава, као и будући да орган који решава нема 
ни потребе ни смисла да улаже жалбу против своје властите 
одлуке, то се питање дозвољености или забране установе reformatio
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in peius ОДНОСИ искључиво на подносиоца захтева: сем случа]а 
када преиначење на rope налаже јавни интерес, изражен кроз 
изричити конгентни пропис или тако оцењен и схваћен од стране 
жалбеног органа, орган који решава по жалби подносиоца за- 
хтева не може да преиначи ожалбену одлуку на штету жалиоца, 
a жалилац је у овом случају подносилац захтева поводом кога је 
донета жалбена одлука. Док се, под истакнутим резервама, у по- 
гледу установе reformatio in peius у кривичном поступку заштићује 
окривљени, a у општеуправном поступку подносилац захтева 
ко.ји се жалио, дотле се у парничном поступку заштићује она 
странка која се жалила, без обзира да ли је по среди тужилац 
или тужени.

Из упоредбе лица заштићених у односу на refo'rmatio in peius 
у кривичном, општеуправном и парничном поступку излази рчи- 
гледно да је законодавац, забрањујући примену те установе, по- 
ред других важних обзира, ишао и за тим да се што ефикасније 
проведе начело једнакости странака: у кривичном поступку тре- 
бало је помоћи окривљенога да се у заштити својих права што 
више изједначи са јавним тужиоцем, у упштеуправном поступку 
требало је подносиоца захтева као жалиоца у складу са јавним 
интересом подупрети да се изједначи са органом који решава по 
његовом захтеву, a у парничном поступку требало је једну стран- 
ку изједначити у процесном погледу са другом странком.

У кривичном поступку забрана установе reformatio in peius ис- 
такнута је у чл. 356, 368, 374, 385, 395. и 399. Законика о кри- 
Бичном поступку и TO expressis verbis, чиме је законодавац испољио 
своју особиту тежњу да окривл.енога заштити, подупре и по- 
могне да буде хумано третиран. Закон о општем управном по- 
ступку поставио је забрану reformatio in peius у корист подносиоца 
захтева као жалиоца у своме члану 243. у вези са начелном од- 
редбом чл. 5. Међутим, Закон о парничном поступку изрично је 
забранио reformatio т  ipeius у своме члану 360. ст. 2.

Придајући јој велики и практички и теоријски значај, ми 
сматрамо да установу забране reformatio in peius, као негативни 
облик установе reformatio in peius, начелно треба посматрати кроз 
призму целокупног нашег правног система, зависно од особености 
појединих поступака у којима она долази до изражаја. Произи- 
лази из духа нашег правног система да је законодавац, постав- 
љајући забрану reformatio т  peius, био руковођен тежњама: 1 ) да 
грађанима обезбеди уставом декларисано право на жалбу, 2 ) да, 
ради спровођења законитости у одлукама судова и органа управе, 
грађане подстакне да подносе жалбе, како би се вишим судовима 
или 9ИШИМ органима управе омогућило да контролишу закони- 
тост и правилност рада судова или органа управе, 3) да код гра- 
ђана разбије страх од подношења жалби против одлука којима 
су незадовољне, те 4) да истакне хумано гледиште да онај који 
се жали против неке одлуке не може и не треба да ни у ком 
случају прође rope поводом те своје жалбе него да се уопште 
није жалио.

Нова и неразрађена у нашем новом парничном поступку, у- 
станова забране reformatio in peius није још ни у теорији ни у



пракси дошла до изражаја који јој одговара. У досад објављеним 
збиркама судске праксе ми нисмо могли наћи ниједну одлуку 
која би се односила на ту установу. Али, срећом, то не значи да 
таквих одлука нема, као што и не значи да се питање забране 
refonnatio in peius не поставља у пракси. Да таквих одлука има и 
да се у њима установа забране reformatio in peius третира са су- 
протних стајалрппта — пружа нам доказ београдска „Политика” 
од 25. децембра 1961. У својој рубрици ,,Из судске праксе” овај 
дневник је под насловом „Забрана преиначења пресуде на штету 
жалиоца” обелоданио један случај из судске праксе у коме Вр- 
ховни суд СРС и Врховни суд Југославије заузимају супротне 
ставове у питању забране reformatio in peius, управо у питању да 
ли је првостепени суд везан забраном reformatio in peius када у 
поновном џоступку расправл>а после укидања пресуде по жалби 
само једне странке. Без детаља, ствар је ипак изложена у су- 
штини. Наиме, ради се о следећем. Тужена је једина уложила 
жалбу против пресуде којом је био разведен брак без ичије кри- 
вице. Поводом те жалбе Врховни суд СРС је био укинуо ожал- 
бену пресуду због непотпуно утврђеног чиљеничног стања. Рас- 
прављајући поновно, првостепени суд је донео нову пресуду ко- 
јом је развео брак кривицом тужене, тј. кривицом оне странке 
одређено поновно суђење. Тако је тужена, поводом своје жалбе, 
на поновном суђењу rope прошла него да се уопште није жалила 
против прве пресуде, јер је по првој пресуди брак био разведен 
без њене кривице, a no новој пресуди брак се разводи њеном кри- 
вицом. Против ове нове пресуде тужена се жалила, као једини 
жалилац, те је поводом те жалбе Врховни суд СРС преиначио 
првостепену пресуду на тај начин што је отклонио кривицу ту- 
жене за развод брака. To је урадио са разлога „што је ранију 
пресуду побијала жалбом само тужена, те се нова пресуда не 
може донети на штету тужене, по чијој је жалби ранија пресуда 
укинута”. Насупрот овоме ставу, Врховни суд Југославије је у 
погледу отклањања кривице укинуо пресуду Врховног суда СРС. 
Сматрајући да су разлози нашег највишег суда у цитираном на- 
пису текстуелно изложени, ми ћемо овде навести то образложе- 
ње: „Пропис члана 360. ст. 2. Закона о парничном поступку са- 
држи начело забране преиначења пресуде на штету жалиоца. 
Ово се односи на поступак другостепеног сз'̂ да кад овај одлучу- 
јући о изјављеној жалби испитује законитост првостепене пре- 
суде. Међутим, када је првостепена пресуда укинута, ствар се 
враћа у  стање као да прес^да није ни била донета и суд је ду- 
жан да поновио одлучује о тужбеиодт захтеву и предлозима стра- 
нака. Ово утолико пре када је у питању захтев странке да се 
утврди кривица за развод брака, јер је постојање кривице стра- 
нака материјални услов не само за одлуку суда о разводу брака, 
већ и за одлуку о постављеном захтеву за издржавање брачног 
друга. Отуда се захтев за утврђивање кривице може ставити пред 
првостепеним судом све до закључења главне расправе и суд је 
дужан да о истом донесе одлуку.”

:



Услед недостатка детаља у наведеном напису, ми не знамо 
по чијој је иницијативи одлзгчивао Врховни суд Југославије у 
горњем случају, a тако исто не знамо да ли је у поновном поступ- 
ку она странка која се није жалила против раније пресуде ис- 
такла захтев да се брак разведе кривицом тужене. Зато се у раз- 
матрању изложених правних ставова морамо ограничити на на- 
челне разлоге.

Наведени случај из наше правне праксе баца оштро светло 
на један значајан проблем нашег парничног судовања. Из упо- 
редбе ставова поменутих судова произлази да се питање поставља 
домашаја забране refomiatio in peius у парничном поступку, a на- 
име — да ли се пропис чл. 360. ст. 2. односи само на ситуацију 
када другостепени суд одлучује по жалби јединог жалиоца, или 
се забрана reformatio in peius протеже и на ситуацију када прво- 
степени суд одлучује у поновном суђењу по укинутој пресуди 
поводом жалбе тога јединог жалиоца. Два наведена суда су дали 
своје одговоре на то питање: Врховни суд СРС, по свему изгледа, 
сматра да се та забрана односи на обе ситуације, без обзира на то 
што у позитивном закону постоји изричан пропис само за ситу- 
ацију пред другостепеним судом, a Врховни суд Југославије за- 
ступа гледиште да се забрана reformatio in peius односи искл1учиво 
на ситуацију пред дугостепеним судом када он, поводом жалбе 
јединог жалиоца, испитује законитост првостепене пресуде. Ка- 
рактеристично је указати да наш највиши суд (наравно, под прет- 
поставком да је тачна репродукција у цитираном напису) огра- 
ничава ту забрану на случај када другостепени суд испитује прво- 
степену пресуду у погледу њене законитости, мада пропис чл. 360. 
ст. 1. Закона о парничном поступку говори о испитивању првосте- 
пене пресуде и у погледу законитости и у погледу чињеничног 
стања. За овакво сужавање сфере утицаја забране reformatio in 
p>eius наш највиши суд није дао дужно образложење.

Заиста, забрана reformatio in peius у парничном поступку, тј. 
забрана преиначења пресуде на штету оне странке која се једина 
жалила против пресуде, истакнута је у чл. 360. ст. 2. Закона о 
парничном поступку. Тамо се каже: „Другостепени суд не може 
преиначити пресуду на штету странке која се жалила, уколико 
је само она изјавила жалбу.” У томе закону нема више ниједног 
прописа у коме би се изрично говорило о томе шта ће бити са 
забравом reformatio in peius у ситуацији када се код првостепеног 
суда води поновно суђење по укинутој пресуди јединог жалиоца. 
У вези с том околношћу поставља се питање да ли забрана 
reformatio in peius у парничном поступку делује и тамо где то за- 
конодавац није изрично истакао.

Лко се на установу забране reformatio in peius гледа кроз на- 
челну призму како она функционише и како је постављена на 
плану целокупног нашег процесног права, и кривргчног, и опште- 
управног, и парничног, онда се мора узети да је та установа у 
парничном поступку, изражена у чл. 360. ст. 2. поменутог закона, 
начелне природе, да је она више него пропис, с обзиром на то да 
начело инспирише како законодавца да постави директан или 
индиректан пропис, тако и судију да тумачи и примењује прк)пис



y коме je оно изрично истакнуто или се наслућује у његовој идеј- 
ној и моралној основи. Полазећи са те поставке, сматрамо да је 
у насловном гштању становиште Врховног суда СРС основано, 
a становиште Врховног суда Југославије неосновано. У свакој 
ситуацији која је створена поводом жалбе једне једине странке, 
било то пред другостепеним судом, било то пред првостепеним 
судом, суд који одлучује везан је начелом забране reformatio in 
peius и не сме донети пресуду на штету оне странке која се једина 
жалила и поводом чије се жалбе води тај поступак. Ово правило, 
по нашем мишљењу, важи и онда када се по иницијативи једне 
странке дозволи понавл>ање поступка у ствари која је била право- 
моћно завршена, као и онда када се по инцијативи једне странке 
по захтеву за заштиту законитости укине пресуда и понови су- 
ђење код нижег суда, али и у једном и у другом случају делује 
у корисГ оне странке која је дала инцијативу против правомоћне 
пресуде.

He може се као тачно примити схватање Врховног суда Ју- 
гославије, изражено у цитираном пропису, да се после укидања 
првостепене пресуде ствар враћа у сташе као да пресуда није ни 
била донета, једно зато што укидање пресуде не значи и њено 
поништаван»е, друго зато што укидаше пресуде не мора бити 
потпуно, a треће зато што и после укидања пресуде надаље остаје 
чињенично стање утврђено од стране првостепеног суда и допу- 
њено или осветљено разлозима и објекцијама жалбеног суда, о 
којима првостеперш суд и те како мора да води рачуна, све док 
се у поновном суђењу то стање не измени.

У смислу чл. 2 ст. 1 Закона о парничном поступку, суд од- 
лучује у границама захтева које су странке ставиле у поступку. 
У поновном поступку после укидања првостепене пресуде суд се 
мора држати тога начела, али се питаше поставља у којима гра- 
ницама одлучује у овој новој ситуацији: да ли у границама зах- 
тева из тужбе, да ли у границама захтева из укинуте пресуде, да 
ли у границама захтева постављених у поновном суђењу. Ако су 
против првостепене пресуде обе странке уложиле жалбе, па је 
пресуда укинута и одређено ново суђење код првостепеног суда, 
онда је очигледно да ће суд у новој ситуацији одлучивати у гра- 
ницама из тужбе, односно у гранр1цама захтева странака у поступ- 
ку који је претходио укинутој пресуди. Међутим, другојаче стоји 
ствар када се пред првостепеним судом води поновно суђење по- 
сле укидања пресуде по жалби јединог жалиоца. За ону странку 
која се није жалила против првостепене пресуде може се и мо- 
ра се са сигурношћу узети да се она задовољила том и таквом 
пресудом и да се она сагласила са оним решењем њеног постав- 
љеног захтева у поступку пре доношења пресуде чији га диспо- 
зитив садржи. Ако пресуда није усвојила њен захтев у поступку 
у потпуности, у том случају се има сматрати да се та стран- 
ка сложила са изменом захтева у смислу диспозитива пресуде, a 
TO значи да се у поновном суђењу захтевом странке која се ни- 
је жалила против првостепене пресуде има сматрати захтев из 
диспозитива укинуте пресуде. Што се тиче питања шта ће се 
сматрати захтевом странке која се жалила против првостепене



пресуде и no чијој је жалби та пресуда укинута, јасно и логично 
је да се закључи да је захтев те странке у поновном суђењу пред 
првостепеним судом истоветан са захтевом из њене жалбе пово- 
дом које је и укинута прва пресуда. Дакле, захтеви у чијим ће 
границама одлучивати првостепени суд по укидању првостепе- 
не пресуде по жалби само једне странке јесу: за ону странку ко- 
ја се није жалила — захтев из диспозитива укинуте пресуде, a 
за ону странку која се жалила — захтев из шене жалбе. У току 
поновног суђења обе странке могу своје захтеве мењати по на- 
челу диспозициЈе, али само у смислу смањивања или олакшава- 
ња за другу странку. To значи: дужне су да у поновном суђењу 
остану у границама својих захтева из диспозитива укинуте пре- 
суде, односно из жалбе.

По чл. 363 ст. 2 Закона о парничном поступку, ,,на hoboI глав- 
ној расправи странке могу износити нове чињенице и пведлага- 
ти нове доказе”. Упада у очи околност да у овом поопису стоан- 
ке нису овлашћене да у поновном сућењу износе и нове захтеве, 
нити да повећава1у или погоршава1у за двугу странку своте већ 
постављене захтеве. Ми сматоамо да ie законодавац намерно и- 
шао за тим да слободну диспозици1у странака у поновном суђе- 
њу ограничи на изношење нових чињенипа и нових дохаза, те 
да странкама онемогући изношење нових захтева или повећање 
постотећих захтева, iep би то значило преиначавање тчжбе, за Koie 
се тражи пристанак друге странке или сагласност o6eiy страна- 
ка. Очигледно ie да она странка Koia се жалила против првосте- 
пене пресуде и кота тежи за тим да се у поновном постчпку по- 
бољша њен положа1 не би дала пристанах, нити се сагласила с 
тим да противна странка преиначу1е CBoi захтев, iep би тах^^в 
пристанак био у супротности са њеним тежњама у парници. Ми- 
слимо да ни суд, у OBoi hoboI ситуатш1и, у случа1у када захтев 
преиначу1 е она странка кота се Hnie жалила против првосте- 
пене пресуде, не би дозволио то преиначење, пошто ie тасно ла че 
би било „целисходно за коначно решење односа Meiiy странкама” 
(чл. 178 ст. 2 Закона о парничком поступку ин фине).

Из претходног излагања види се да укинута пресуда по ж ал- 
би 1 елне странке као 1'единог жалиопа ни1е у строгом смислу речи 
поништена пресуда, као и да ните тачно мишљење да се после 
укидања пресчде ствар враћа у стање као да та пресуда ните ни 
била донета. Укинута пресуда правно не посто1и и не обавезх1е 
никога, али њен дг^гспозитив, управо решење коче ie дато зах- 
тевима стпанака у постхпку ко1и le претходио Toi пресхди, пред- 
ставља потпуни или измењени захтев оне странке Koia се ните 
жалила, изложен у тужби у односу на тужиоиа или у поступку 
у односу на туженога. Па ипак, под резервама на Koie смо указа- 
ли, тужба и даље остате као основа за поновно суђење после уки- 
дања првостепене пресуле. У поновном суђењу суд мора да узи- 
ма у обзир укинуту првостепену пресуду, и то с обзиром како 
на поступак копи ioi је претходио, тако и на жалбени поступак 
и објекците жалбеног суда. Та пресула. дакле, нема прав^о де1- 
ство, али ипак у поновном суНењу делује као чињеница због ко- 
је се и води то суђење по упутама и указивашу другостепеног су-



да, који су обавезни за првостепени суд (чл. 363 ст. ст. 1 Закона о 
парничном поступку).

Када се узме у обзир чињенице да другостепени суд по жал- 
би јединог жалиоца не може да преиначи ожалбену пресуду на 
штету тога жалиоца, — да се поновни поступак код првостепеног 
суда води у границама захтева странака, као и да су ти захтеви за 
странку која се није жалила захтев из диспозитива укинуте пре- 
суде, који одговара потпуном или измењеном захтеву из тужбе, 
a за странку која се једина жалила захтев из жалбе, — да прво- 
степени суд у поновном суђењу мора поступати по упутама и у- 
казивању другостепеног суда, — те да странке у поновном суђе- 
њу имају право да износе нове чињенице и нове доказе ради пот- 
крепљења својих захтева, али нема1у право да постављају нове 
захтеве и да повећавају већ постоЈеће, — онда се добија одговор 
на питање зашто законодавац није донео изричне прописе о за- 
брани reformatio in peius у ситуацији када се пред првостепе- 
ним судом поводом жалбе јединог жалиоца води поновно суђе- 
ње. Изрични прописи о забрани reformatio in peius у ситуаци- 
ји после Јжидања првостепене пресуде по жалби јединог жалио- 
ца били су излишни, јер је очигледно да су прописи чл. 363 ст. 1 
и2 и чл. 2 ст. 1 Закона о парничном поступку и инспирисани том 
забраном и, с обзиром на ставове странака према укинутој прво- 
степеној пресуди, као и њихове тежње у новој ситуацији, довољ- 
ни су да обезбеде спровођење те забране.

Примењујз'^ћи резултате горњих разматрања на наведени слу- 
4 ai из написа „Политике”, налазимо да Врховни суд Југославије 
ни1е имао основа да заз''зме становиште да се у поступку после 
укидања пресуде по жалби јединог жалиоца, у конкретном слу- 
чају тужене, може донети одлука на штету тога жалиоца, одно- 
сно тужене, и да ie такву упуту дао првостепеном суду. Јасно 
је да тужена, подносећи жалбу против пресуде првостепеног суда, 
није ни хтела ни желела да поводом своје жалбе дође у тежу и 
ropy ситуаци1у> било то пред другостепеним, било то пред прво- 
степеним судом, него што ,ie била она створена првостепеном пре- 
судом.' Такоће ie јасно да се тужилац није жалио и тиме се сло- 
жио са првостепеном пресудом и та би пресуда, што се њега тиче, 
постала правомоћна да се тужена ни1е жалила против ње. О тој 
тако изpaђeнoi вољи парничних странака суд ie требало да води 
рачуна и ту вољу морао ie поштовати, уколико се она не коси са 
конгентним прописима или са јавним моралом. У конкретном слу- 
ча1у не видимо да би се таквом располагању странака супротстав- 
љао и 1едан принудни пропис или друштвени морал.

При питању домашата и примене установе забране reformatio 
in peius, полазећи са иде1них и моралних позиција те установе у 
целокупном нашем позитивном правном систему, треба увек има- 
ти на уму две околности: да се педна странка није жалила и да је 
тиме извазила да се слаже са првостепеном пресудом, која је за- 
довољила њен захтев, те да она странка која се жалила против 
првостепене пресуде никада и ни у ком случају није тиме хте- 
ла ни желела да се због те жалбе погорша њен правни положај. 
Сем тога, мора се имати обзира и према ономе што налаже хума-



ност, a TO je да ce ономе који моли или који се жали, те тиме 
тражи побољшање своје ситуације, не сме на ту молбу или ж ал- 
бу одговарати погоршањем ситуације. Тиме што се неко жалио 
или молио, у његову корист ангажовано је осећање човечности, 
тако да му онај орган који решава по његовој жалби или молби 
никада не би смео створити гори положај него онај у коме je био 
пре своје жалбе или молбе.

На основу досад изнетих разматрања и разлога може се за- 
кл>учити да је установа забране reformatio in peius у парничном по- 
ступку целовита, без обзира на то што Je изражена само у једном 
пропису Закона о парничном поступку. Та се забрана, очигледно, 
протеже на све оне ситуације када се по жалби или иницијативи 
само једне странке води поновни поступак пред првостепеним су- 
дом. Установа забране reformatio in peius стоји у корист оне пар- 
ничне странке која се једина жалила или предузела иницијати- 
ву против становите пресуде.

Др Душан П. Радоман

СТАМБЕНИ ОДНОСИ БИВШИХ СУПРУГА

Иако iiocToje изричити законски прописи који регулишу стам- 
бене односе бивших супруга тј. односе брачних другова чији је 
брак разведен, у погледу стана, у погледу њиховог даљег одво- 
јеног становања, овај проблем није потпуно решен и у пракси се 
не решава лако, већ зада1е велике бриге и бившим супрузима и 
органима који га решавају.

Пошто има доста велики број развода, постоји потреба за ве- 
ликим бројем станова, јер је iom увек велика оскудица у стано- 
вима и због тога није лако наћи ни други стан, па ни нужни сме- 
штат a ни стан за подстанара, за Једног од разведених брачних 
другова, који треба да иде из бившег заједничког стана.

Додуше има случа1ева да брачни другови, који не могу да 
живе у браку, споразумно предлажу суду да се њихов брак раз- 
веде и споразумно у смислу важећих законских прописа решава- 
Ју и своје стамбено питање. Они преко огласа или на други на- 
чин траже и врше замену заједничког стана у коме су у браку 
живели за два одвојена стана односно дела стана. Ако на овај 
начин не реше CBoi стамбени проблем, један од бивших супруга, 
обично муж, остави другом бившем брачном другу стан са ства- 
рима и децу ако их имају и одлази из стана и сналази се на неки 
начин, било да долази до стана као члан неке задруге, било да до- 
бије стан од предузећа, било да се смести као подстанар. Да бив- 
ши супружници остану у истом стану после развода брака ни- 
ти је природно нити згодно и када су њихови лични односи оста-
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ли коректни и сношљиви a поготово када су њихови лични од- 
носи толико поремећени да су постали један другом непријатељи.

Ако бивши супрузи нису ни хтели или ако нису могли да за- 
меном стана или на други начин реше свој стамбени проблем они 
се обраћају надлежном стамбеном органу да применом законских 
прописа реши овај проблем.

Како се овај проблем у пракси решава, како се примењују 
важећи законски прописи и како би требало решити спорна пи- 
таша која се појављују при решавању овог проблема, видећемо 
из даљег излагања.

По чл. 27 ЗСО носилац станарског права на истом стану мо- 
же бити само једно лице, али када је уговор о коришћењу ста- 
на закл>учио један од брачних другова који живе у заједничком 
домаћинству, носилац Станарског права је и други брачни друг, 
ако нису друкчије уговорили. Према томе склапањем брака и 
брачни друг који долази у стан брачног друга стиче не само ста- 
нарско право него постаје и носилац станарског права са брачним 
другом, који је закључио уговор о коришћењу стана, у колико они 
нису друкчиЈе уговорили. Тај уговор треба да буде закључен у 
писменој форми. Брачни другови врло ретко склапају гшсмени 
уговор у погледу стана односно да само један брачни друг буде 
носилац станарског права и који ће брачни друг бити носилац 
станарског права. Они после склапања брака имају пуно других 
планова и брига у у погледу будућности и заједничког живота, па 
уколико им то и падне на памет, брачни друг који би желео да 
буде једини носилац станарског права, ће помислити да то може 
увредити другог брачног друга и уздржаће се од таквог предлога 
и склапање таквог уговора. Тако, да оба брачна друга постану 
носиоци станарског права на стану у коме станују, настаје лако, 
самим закључивањем брака на основу поменутог законског про- 
писа. .

Али тешкоћа настаје када дође до развода брака. По новели- 
раном члану 28 ЗСО, ако се у случају развода брака ранији брач- 
ни другови који су заједнички носиоци станарског права не спо- 
разумеју који ће од њих остати носилац станарског права, реше- 
ње о томе доноси општинска арбитражна комисија водећи рачу- 
на о потребама оба ранија брачна друга, њихове деце и других 
лица која заједно са њима станују, о разлозима из којих је брак 
разведен, као 'л о осталим околностима случаја. Другом бившем 
брачном другу који је престао бити носилац станарског права 
арбитражна комисија ће наредити да је дужан да се исели у ну- 
жни смештај који ће му се обезбедити.

Закон каже: „ако се ранији брачни другови не споразумеју”. 
Напред је речено на који начин брачни другови споразумно ре- 
шавају стамбена питања a то је заменом стана за два мања стана 
или напу1птањем стана од стране једног разведеног супруга. А- 
ли на овај начин се реши стамбено питање мањег броја разведе- 
них супруга. У већини случајева бивши брачни другови се обра- 
ћају општинској арбитражној комисији да им реши стамбени про- 
блем.



Општинска арбитражна комисија се образује при стамбе- 
ном органу општинског народног одбора a састоји се од представ- 
ника стамбеног органа као председника и два арбитра са листе 
арбитара. Општинска арбитражна комисија пошто размотри слу- 
чај доноси решење да један од разведених брачних другова оста- 
не у стану a да је други од разведених брачних другова престао 
да буде носилац станарског права и да је дужан да се исели у 
нужни смештај. Против решења општинске арбитражне комисије 
може се поднети жалба среској арбитражној комисији у року 
од 15 дана. Решење среске арбитражне комисије је коначно и 
против њега се не може водити управни спор,

Општинска арбитражна комисија, као ужи орган стамбеног 
органа, као орган власти у смислу члана 28 и 29 ЗСО искључиво 
је надлежна да расправља стамбене односе разведених супруга. 
Општинска арбитражна комисија је надлежна у смислу чл. 34 
ЗСО да расправља о односу између носиоца станарског права и 
чланова његовог породичног домаћинства. Она је надлежна да по- 
ништи отказ који је носилац станарског права дао члану дома- 
ћинства, на тражење члана домаћинства, ако је отказ дат без о- 
правданог разлога ценећи њихове међусобне односе.

Прописе члана 28, 29 и 34 ЗСО треба уско тумачити. Арбитра- 
жна комисија је надлежна само за она питања која су у овим 
прописима изричито наведена.

Општинска арбитражна комисија је надлежна и дужна, поред 
доношења решења који од разведених брачних другова остаје у 
стану као носилац станарског права a који је од бивших брач- 
них другова престао да буде носилац станарског права и који је 
дужан да се исели у понуђени нужни смештај, да одреди и рок у 
коме је тај бивши брачни друг дужан да се исели тј. да донесе из- 
вршно решење које садржи налог за исељење у одређеном року.

Општинска арбитражна комисија може у току поступка ко- 
ји се пред њом води, као и у току спора о разводу брака, издава- 
ти привремене наредбе, које имају исто дејство као и судске при- 
времене наредбе. Иако се у закону изричито не наводи, општин- 
ска арбитражна комисија је овлашћена и дужна да привременим 
наредбама регулише које ће просторије да користи разведени су- 
пруг, који је престао да буде носилац станарског права и који је 
дужан да се исели у нужни смештај, али коме нужни смештај 
није обезбеђен.

Решења и привремене наредбе арбитражне комисије извр- 
шава стамбени орган општинског народног одбора.

Приликом доношеша решења који ће од разведених брач- 
них другова остати у стану a који је дужан да се исели у по- 
нуђени нужни смештај, општинска арбитражна комисија је дуж- 
на да има у виду и да цени следеће чињенице и околности:

1 ) коме је од разведених супруга стан потребнији обзиром на 
личне и имовинске прилике оба бивша брачна друга;

2) о потребама њихове деце ако је у браку било деце и других 
лица која су са њима заједно становала;

3) о разлозима из којих је брак разведен;
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1
4) ко је био носилац станарског права на стану пре закљу- 

чењ а bpaKa;
0) да ли је стан добио један од бивших супруга обзиром на 

свој радни однос;
ој да ли стан припада војном стамбеном фонду, као и о дру- 

гим околностима cjxynaja Koje могу имати утицаја на правилно 
решење овог питања.

ипорно је да ли општинска, арбитражна комисија може да 
донесе решење да стан кози је ]едан од разведених супруга до- 
Рио од иредузепа у коме ради или од војног стамбеног фонда, прп- 
падне другом разведеном супругу, a да је тај разведени супруг 
дужан да иде у нужни смешта] и да евентуално опет тражи стан 
од предузећа однасно од управе војног стамбеног фонда. Мислим, 
да оиштинска ароитражна комисија може да донесе такво реше- 
ње зоог тога што се стан додељузе једном супругу обзиром да је 
ожењен и на орој чланова његове породице и супрузи су у сми- 
слу чл. 27 ЗСО заједнички носиоци станарског права, уколико 
нису друкчије уговорили, иако је стан добиЈен од предузећа од- 
носно вошог стамоеног фонда, a арбитражна комисиЈа ће прили- 
ком доношења решења који ће у нужни смешта!, поред осталлх 
чишеница и околности ценити и чињеницу да је  схан добијен 
од предузећа односно војног стамбеног фонда.

У смислу чл. 140 ЗСО нужни смештај је дужан да обезбеди 
отказивалац стана a ако он то није у стању, нужни смештај је 
дужан да обезбеди стамбени орган народног одбора општине. На 
прво место је дужан бив. брачни друг, који остаје у стану да обез- 
беди нужни смештај бив. брачном другу, ко]и одлази из стана. 
Ако бив. брачни друг који остаје у стану не може да обезбеди 
нужни смештај бив. брачном другу који одлази из стана, нуж- 
ни смештај је дужан да обезбеди стамбени орган народног одбо- 
ра општине. Међутим, опште је познато да бив. брачни другови 
који остају у стану врло ретко могу да нађу нужни смештај a 
да народни одбори општина и њихови стамбени органи нису у мо- 
гућности уопште да обезбеђују нужне смештаје. Тако стамбени 
проблем разведених супруга, уколико га они сами на неки на- 
чин не реше, остаје нерешен.

Питање нужног смештаја је посебан проблем и то и када се 
поставља питање шта је то нужни смештај a нарочито где и ка- 
ко наћи и обезбедити нужни смештај.

У чл. 147 ЗСО се каже да се као нужни смештај сматра про-’ 
сторија која обезбеђује станаре од елементарних непогода и њи- 
хово покућанство од оштећења. Из ове дефиниције би излазило 
да нужни смештај није стан и да чак није ни стамбена простори- 
ја, већ просторија која није направљена за становање, али која 
може да обезбеди станаре од елементарних непогода и њихово по- 
кућанство од оштећења.

Нужни смештај као институцију и појам требало би избаци- 
ти из Закона о стамбеним односима, јер je нужни смештај про- 
тиван оснбвном праву грађана на стан a затим, просторије за ну- 
жни смештај не постоје. Такве просторије се не изграђују у ново- 
градњи нити постоје у старом стамбеном фонду. Ако би за нуж-
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ни смештај узели делове стана, то би било противно усвојеној 
тенденцији ликвидације сустанарских односа. Затим је споран 
карактер права становања у нужном смештају. Да ли је то ста- 
нарско право или не? Пошто нужни смештај није стан, то се ни 
право становања у нужном смештају не може сматрати станар- 
ским правом. To је ипак право да се остане у нужном смештају 
док се не добије стан. Пошто нужни смештај није стан, то оста- 
јање у нужном смештају треба да буде по својој намени и карак- 
теру привремено, кратко време. Али како се до станова долази те- 
шко то је остајање у нужном смештају редовно дуже време и 
има трајан карактер.

Пошто стамбени органи општина нису у могућности да обез- 
беде нужне смештаје, то уколико се обезбеђују нужни смешта- 
ји, њих проналазе и обезбеђују само заинтересована лица.

За нужне смештаје се узимају тако звани станови ван кате- 
горија или просторије које су служиле за шупу или шталу, у ко- 
је се са адаптацијом или без, могу сместити лица или домаћинства 
са стварима, која немају станарско право, која немају стан одно- 
сно у које се просторије могу сместити бив. брачни другови са 
стварима, који су по правоснажном решењу општинске арбитра- 
жне комисије дужни да се иселе у обезбеђени нужни смештај.

Нужни смештај би требало заменити са појмом не-одговара- 
јући стан. Разведеном супругу, који по одлуци арбитражне ко- 
мисије треба да се исели из стана требало би обезбедити други 
стан, без обзира какав, не-конфоран, не-одговарајући стану од- 
носно делу стана из кога се исељава, али стан, a никако нужни 
смештај. Не-одговарајући стан у стварности постоји док нужни 
смештај у стварности не постоји као грађевинска категорија.

Када се бившем брачном другу, који је по правоснажној од- 
луци арбитражне комисије дужан да се исели у нужни смештај, 
не обезбеди нужни смештај, одлука арбитражне комисије остаје 
не-извршена. Тада бив. брачни другови траже други излаз. Они 
противно вол>и законодавца, противно духу и смислу закона, са- 
ми или уз помоћ стамбеног органа односно арбитражне комисије, 
врше фактичку деобу стана, ако је то могуће a ако није врше та- 
козвано разграничење, уређење начина коришћења стана у ко- 
ме су заједно као бив. брачни другови становали.

Спорно је да ли се деобом стана на овај начин између бив. 
брачних другова као и деобом стана између чланова домаћин- 
ства, када се из, одједног већег домаћинства стварају два или ви- 
ше домаћинстава, на пример синови или кћери ступају у брак и 
стварају нова домаћинства и почкњу одвојено да живе, ствара- 
ју  нови сустанарски однос и какав је карактер права бив. брач- 
ног друга, који је престао да буде носилац станарског права и на- 
ложено му да се сели у нужни смештај, али му нужни смештај 
није обезбеђен.

Пошто ЗСО не дозвољава стварање нових сустанарских од- 
носа то без обзира на фактичку деобу стана између бив. брач- 
них другова односно између чланова једног домаћинства, одво- 
јени чланови домаћинства и бив. брачни друг који треба да се
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исели у нужни смештај, не могу постати носиоци станарског пра- 
ва на стамбеним просторијама које користе, али њихово ста- 
нарско право није престало све док се не иселе из стана без об- 
зира што не живе у једном домаћинству са носиоцем станарског 
права. Деобом станова не могу постати нови носиоци станарског 
права и због тога што одвојени чланови домаћинства и разведени 
брачни друг, који је престао да буде носилац станарског права, 
добијају обично на коришћење споредне просторије као што су: 
девојачка соба, кухиња, предсобље остава и тд.Ове просторије 
припадају стану са којим су грађевински повезане и са целим ста- 
ном располаже и одговара за станарину и друго носила_ц станар- 
ског права a разведени супруг који је престао да буде носилац 
станарског права и одвојени члан породичног домаћинства одго- 
варају носиоци станарског права и то рајзведени супруг док се не 
исели у нужни смештај a одвојени члан домаћинства док му се 
из оправданих разлога не откаже стна и не исели се. Право бив. 
брачног друга, који је дужан да се исели у нужни смештаЈ које је 
равно станарском праву члана домаћинства, условљено је обез- 
беђењем нужног смештаја. Чим се обезбеди нужни смештај тај 
разведени супруг је дужан да се исели. Ако не буде хтео да се и- 
сели, стамбени орган огаптине је дужан на тражење другог разве- 
деног супруга да га принудо исели. Када један од бивших брачних 
другова умре или трајно престане да користи стан, његово ста- 
нарско право престаје a други брачни друг остаје сам као носи- 
лац станарског права да користи стан.

Војислав Д. Вулићевић

ПРАВНИ ЗНАЧАЈ ОДЛУКЕ О ПАРНИЧНИМ ТРОШКОВИМА
— Поводом одлуке Врховног суда АПВ бр. Гж. 1046/62 —

I. О захтеву за накнадом парничних трошкова суд без ра- 
справљања одлучује по правилу у пресуди или решењу којим се 
завршава поступак пред тим судом (чл. 153 ст. 1 и 4 Зпп.).

Захтев мора да испуњава и формалне услове из чл. 153 ст. 2, 
3, и 7 Зпп, без којих се не може остваривати право на накнаду. 
Странка је, наиме, дужна да одређено наведе које све трошкове и 
у којем износу тражи (и то појединачно, a не глобално, да би суд 
могао да одлучује о основаности накнаде за сваки трошак) и да 
овај захтев стави благовремено, у одређеном року.

Такав је захтев по правним својствима споредно тражење ак- 
цесорне природе, чија судбина у принципу зависи од исхода пар- 
нице у погледу главне ствари (ко је  у целости изгубио парнкцу 
или другим речима неуспехом — непризнавањем тужбеног зах-
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тева или неоснованим тужбеним захтевом проузроковао парницу, 
дужан је да противнику накнади трошкове по принципу узроч- 
ности, односно ако је странка делимично успела у спору суд мо- 
же с обзиром на постигнути успех одредити да свака странка cho
ck своје трошкове или да једна странка накнади другој и умеша- 
чу сразмерни део трошкова или све трошкове, ако противна 
странка није успела у сразмерно незнатном делу свог захтева, a 
због тога нису настали посебни трошкови — чл. 143 Зпп. Посеб- 
на правила нормирана су за излучне парнице, брачне спорове, 
парнице ради утврђивања или оспоравања очинства, за трошкове 
поравнања, трошкове код повлачења тужбе и правног лека итд. 
— чл. 147, 148, 149, 409 ст. 1 , 412 Зпп.).

Изузетно без обзира на успех у парници, странка сноси тро- 
шкове које је проузроковала сво,јом кривицом или случајем који 
се њој десио, односно дужна је да такве трошкове накнади про- 
тивнику. (To су трошкови који нису били потребни ради вођења 
спора или тачније ко(и нису били потребни ради остваривања зах- 
тева о главној ствари у тужби, a евентуално и у противтужби и- 
ли ради одбране права — чл. 144 и 145 Зпп.). У том случају, каца 
право на накнаду трошкова не зависи од одлуке о главној ствари, 
може се посебним решењем одлучити о накнади трошкова — чл. 
145 ст. 1 и чл. 153 ст. 6 Зпп.

Правна природа изреке о накнади парничних трошкова су- 
штински се не мења ни када је одлука о трошковима садржана у 
пресуди или платном налогу (чл. 327, 426 Зпп). Она се и у таквом 
облику сматра решењем — чл. 118 ст. 3, 4 и 5 Зпп.).

У току парнице, када се одбацуЈе тужба или обуставља посту- 
пак због повлачења тужбе, односно због недостатка процесних 
претпоставка, суд у истом решењу одлучу1 е о паоничним трош- 
ковима — чл. 267 ст. 1, 269, 270, 271, 277, 290 и 301 Зпп.). И фор- 
мални недостаци у тужби, ако не буду испоављени, односно туж- 
ба не буде допуњена, постаЈу разлог за одбацивање тужбе — чл. 
98 ст. 4 и 5 и чл. 174 у вези са чл. 267 ст. 1, 269, 270 и 277 ст. 1 
Зпп. Уколико се у првостепеном поступку не отклоне процесне 
сметње за покретање или настављање поступка, односно ако се 
по службенол' дужности не запазе или се по приговооима странке 
погрешно оцене, одлука суда може се побијати због битних повре- 
да парничног поступка — чл. 343 ст. 2 т. 3, 5, 8 , 9, 10 и 11 чл. 
367 Зпп.).

Предметно решење о парничним трошковима доноси пред- 
седник већа приликом обуставл>ања (завршавања) поступка:

1) по претходном испитивању тужбе (чл. 267 ст. 1, 269, 270 
и 271 ст. 1  Зпп.);

2) на приппемном рочишту (пооед решења под 1 ) доноси и ре- 
шења из чл. 277 ст. Зпп — чл. 277 Зпп.);

3) ван рочишта за главну расправу (у случају повлачења туж- 
бе и случајевима који се изједначавају са повлачењем тужбе, по- 
сле одложеног рочишта за главну расправу — чл. 98 ст. 4 и 5, 
160 ст. 2, 174, 181, 206 ст. 3, 270 и 301 ст. 1 Зпп. Сем тога, председ- 
ник већа доноси пресуду на основу признања и прима на запи-
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1
сник судско поравнање — чл. 301 ст. 3 Зпп, a такву одлуку до- 
носи и у току припремања рочишта за главну расправу — по при- 
јему тужбе и на припремном рочишту — чл. 268 Зпп, док је на 
припремном рочишту у могућности, да поред ових одлука до- 
несе и пресуду због изостанка — чл. 268 у вези са чл. 321 Зпп.).

4) Одлуку о парничним трошковима, на рочишту за главну 
расправу доноси суд (у грађанском већу), у решењу којим се за- 
вршава поступак пред судом (ако то раније није учињено односно 
ако се накнадно појавио разлог за обуставу поступка) или после 
закључења главне расправе у решењу (због процесних сметњи на 
које суд пази по службеној дужности) или у пресуди (чл. 15, 75, 
182 ст, 3, 312,322 ст. 2, 290, 293, 314 — 332 Зпп), односно суд од- 
лучује о накнади трошкова, ако једновремено решава о дужности 
накнаде и о износу трошкова. Упротивном, ако је решио о дуж- 
ности накнаде с тим, да се о одмеравању трошкова накнадно од- 
лучи, такво одмеравање увек врши председник већа, a одлука се 
уноси у писмени састав решења, односно пресуде — чл. 153 ст. 
5, чл. 325 ст. 2 и 336 Зпп.

II. Прк)тив решења о накнади парничних трошкова означе- 
них под 1-4 овог чланка дозвољена је посебна жалба — чл. 364 и 
430 ст. 1. Зпп (жалба против решења — 364 — 367 Зпп.). Друтосте- 
пено решење поводом ове жалбе не налази се међу решењрша из 
чл. 380 Зпп (против којих се може изјавити ревизија), те ревизија 
као даљи правни лек не долази у обзир.

Ова правила о жалби против решења о трошковима и завис- 
ност одлуке о трошковима од одлуке о главној ствари долазе у- 
право до изражаја и у пропису чл. 156 Зпп, који предвиђа два 
случ:аја изјаве жалбе против одлуке о трошковима:

1. Одлука о трошковима садржана у пресуди може се напада- 
ти само жалбом на решење, ако се истовремено не напада и одлу- 
ка о главној ствари (чл. 156 ст. 1 Зпп.).

2. Ако једна странка напада пресуду само у погледу трошко- 
ва a друга у погледу главне ствари, виши суд ће једном одлуком 
одлучити о оба правна лека — о жалби на решење и о жалби про- 
тив пресуде (чл. 156 ст. 2 Зпп.).

Пропис чл. 156 Зпп. у вези са другим прописима о парнич- 
ним трошковима и о редовним правним лековима логичним ту- 
мачењем и аналогијом може се међутим применити и на све оста- 
ле случајеве који се појављују у пракси.

Према томе, жалбом против пресуде (чл. 337 — 363 Зпп.) 
може се једновремено побијати и одлука о трошковима и одлука 
о главној ствари.

Одлука другостепеног суда о потврди, преиначењу или уки- 
дању првостепене пресуде у делу који се доноси на парничне тро- 
шкове коначна је, јер, као што је подвучено, не постоје услови за 
изјаву ревизије (чл. 380 Зпп), иако се у погледу главне ствари 
против те исте одлуке, под условима из чл. 368, и 380 Зпп може 
изјавити ревизија (Ревизијски суд ако би преиначио ову одлуку 
или је укинуо и одбацио тужбу, одлучио би и о трошковима це- 
лог поступка — чл. 155 ст. 2 Зпп. У случају потврде првостепе-
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не или другостепене одлуке, виши суд одлучује и о трошковима 
насталим у поступку по томе правном леку — чл. 155 ст. 1  Зпп.).

Може се, међутим, десити, да услед преиначења првостепене 
пресуде, жалба против изреке о парничним трошковима постане 
безпредметном — чл. 155. ст. 2. Зпп (ако се нпр. трошкови у скла- 
ду са одлуком о главној ствари досуђују противнику жалиоца). 
Слично овоме, у случају укидања првостепене пресуде односно 
и делимичног укидања, ако је тако одређено, другостепени суд 
не одлучује о жалби на решење ни о наводима у жалби против 
пресуде у погледу парничних трошкова нити о трошковима дру- 
гостепеног поступка, остављајући да се о тим трошковима од- 
Л3ГЧИ у ОДЛ3П4И о главној ствари — чл. 155. ст. 3. Зпп. Трошкови 
тада зависе од исхода поновног одлучивања о тужбеном захтеву, 
односно од резултата расправљања пред судом, који he према по- 
треби ценити и наводе у жалби због одлуке о трошковима и  за- 
хтев 0 трошковима у поступку по правном леку — чл. 155. ст. 3. и 
4. и чл. 153. Зпп. На нову одлуку о трошковима (која може бити 
и скоро истоветна са ранијом, ако је суд по одржаној расправи из- 
рекао исту пресуду, додајући утвђеном износу нове трошкове 
примењују се одредбе о жалби (чл. 337—367. Зпп).

Сходно изложеном, и о предлогу за допуну пресуде, ако се 
исти односи само на трошкове, одлуку доноси председник већа у 
решењу без одређивања рочишта — чл. 329. ст. 4. Зпп. — Суд 
о мериторном тужбеном захтеву заједно са споредним тражењем 
о накнади парничних трошкова рдлучује, као што се види, у пре- 
суди. a одвојено о парничним трошковима одлучује у решењу — 
чл. 118. Зпп.

У спору у којем је изречена споменута одлука вишег суда, 
пресудом је одбиЈен тужбени захтев да се тужени обавеже на 
плаћање парничних трошкова. Уложена жалба као неоснована 
одбијена је из разлога што би и неснижени тужбени захтев мо- 
рао бити одбијен. Против ове пресуде може се наводно изјавити 
ревизија под условима из чл. 380. Зпп.

Овакви су разлози без основа. Захтев за накнадом парничних 
трошкова погрешно се схвата као део главног тужбеног захтева 
(захтева у погледу главне ствари). Ови захтеви — захтев о тро- 
шковима и захтев о главнот ствари не чине целину. Први је спо- 
редно тражење, a други главно. Они су и по облику и по садржи- 
ни, односно по правном значају и последицама различити (чл. 
118, 174, 314—336. Зпп).

Тужбени захтев опзаничен на парничне трошкове не пред- 
ставља смањење тужбеног захтева (чл. 179. ст. 3. Зпп), како то 
произилази из дотичне одлуке већ значи повлачење тужбе (без 
пристанка туженог, ако се ни1е упустио у расправљање о главној 
ствари, односно до закључења главне расправе са његовим при- 
станком или без пристанка, ако се тужилац одрекао од тужбеног 
захтева — чл. 181. Зпп). Схватање о могућности смањења мери- 
торног тужбеног захтева на парничне трошкове у противречности 
је са поставкама заснованим на цитираним прописима и као такво 
не може се ничим подкрепити.
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y  конкретном случају требало би, како се чини, применити 
пропис чл. 147. Зпп, по којем је тужилац ако повуче тужбу, ду- 
жан да противној странци накнади парничне трошкове, осим ако 
је повлачење тужбе уследило после испуњења захтева од стране 
туженог.

Уколико би странка на главној расправи без повлачења ту- 
жбе свела тужбени захтев на парничне трошкове, предлажући 
да се пресудом тужени обавеже на плаћање трошкова, то не би 
имало никаквог правног значаја.

Суд би под таквим околностима упозорио странку, како мо- 
же правилно да постави свој захтев, односно упозорио би је ка- 
кве парничне радње може предузети у вези са својим захтевом 
и какве су последице повлачења тужбе са одрицањем од тужбе- 
ног захтева или без таквог одрицања (чл. 10, 98 ст. 1, 285 Зпп). 
Странка би вероватно схватила ово упозорење и правилно фор- 
мулисала захтев. Но, и када не би тако поступила, било би то ире- 
левентно за одлуку суда.

Странка је према начелу диспозиције у парничном поступку, 
у MoryliHOCTH да располаже својим захтевом о накнади парничних 
трошкова (да га повлачи односно да се у погледу истог поравна 
са противником) аналогно прописима чл. 148, 310-313 Зпп у вези 
са чл. 2 и 3 Зпп, али није овлашћена да мења правну природу свог 
захтева, сматрајући га главним тужбеним захтевом.

Странка може и поред упозорења суда да остане при неизме- 
њеном захтеву' Суд, међутим, аналогно пропису чл. 174 ст. 3 Зпп 
не би био везан за погрешно схватање странке већ би приме- 
нио пропис чл. 147 Зпп (обавезао би тужиоца да туженом накна- 
ди парничне трошкове, односно ако их тужени не би тражио, ре- 
шењем би одбио захтев тужиоца о накнади парничних трошко- 
ва). Странка пак ако не би била задовољна оваквим решењем мо- 
гла би једино да изјави жалбу (чл. 364-367 Зпп).

У извесним правним ситуацијама, накнада неких трошкова 
(учињених поводом поступка — чл. 140 ст. 1 Зпп) као што су 
трошкови у nocTvnKv за обезбеђстње доказа, ако не дође до поктзе- 
тања спора (чл. 157 Зпп) може се остваривати искључиво у посеб- 
нот паоници. У патзници пак у  Koioj су трошкови настали пово- 
дом обављања ггојединих процесних радњи, њихова се накнада 
не може остварити као самостални тужбени захтев (а то се не 
може ушдити у посебно1 парници) будући да се о трошковима 
као споредном тражењч у то] исто1 парници одлучује онако, ка- 
ко ie прописано у одредбама о парнргчним трошковима (чл. 140-157 
Зпп.).

Слелствено наведеним излагањима, када на рочишту за глав- 
Hv расправу захтев у погледу главне ствари отпадне, суд о спо- 
редном тражењу накнапе парничних трошкова. ол,тгчу1е у сми- 
слу прормса о парничним трптиковима fy-n. 140-167 Зпп) у peme- 
њу (чл. 332-336 Зпп) — чл. 153 ст. 4, 5 и 7 Зпп у вези са чл. 147 и 
181 Зпп, a не пресудом. како се т п ч  кач се ол.пучу1е о захтеву 
К0 1И се тиче главне ствари Счл. 314-332 Зпп.). Против таквог ре- 
шења у погледу трошкова (као и против сваке друге изреке о
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парничним трошковима садржане у пресуди, платном налогу или 
решењу) дозвољена је жалба. Ревизија (против другостепене од- 
луке донесена о тој жалби или поводом те жалбе), као што је 
истакнуто, није дозвољена — чл. 364 и 380 Зпп.

Даница С. Китић

ЗАШТИТА ОЗНАКА О СВОЈСТВИМА И ПОРЕКЛУ РОБЕ

При пласману робе на тржишту врло велики значај имају 
ознаке робе које служе као легитимациони знаци код потроша- 
ча за својства и географско порекло одређених производа. Ови 
знаци о своЈствима и пореклу робе доприносе шеном бољем пла- 
сману и побуђују код потрошача одређене представе о квалитету 
производа, с тога је њихова правилна употреба и заштита од зло- 
употребе од врло великог значаја како због заштите потрошача и 
остварења дисциплине на тржишту, тако и због одржања праве 
утакмице у којој конкуренти у  својим пословним односима по- 
ступају у складу са начелима савесности, међусобног повевења и 
узајамне сарадње. Ова заштита има врло велики значај и на 
спољном тржишту, и о њој постоје како пропис на националном 
плану, тако и међународне конвенци1е (Малвидска конвенцита о 
стављању неистинитих ознака о пореклу робе од 14. априла 1891 
— више пута ревидирана у Ваптангтону, Хагу и Лондону). Том 
питању била је посвећена пажња не само у прописима старе Ју- 
гослави1е v оквиру Закона о побитању нелоталне конкуренци1е 
(б§ 3-9) већ и у нашим новим прописима. Међутим, ми ни данас 
немамо специталне прописе из ове области, већ су они дати у про- 
писима о нелојалнот конкурен11И1и. У Закону о регулисању по- 
словних односа на тржишгу од 20. 1ула 1962. у чл. 23 ст. 2, где се 
Ha6p a ia iy  по1едини случа1еви нело1алне конкуренци1е, у тачки 2 
наглашено ie да нарочито представља дело нелојалне конкурен- 
ци1е „стављање неистинитих ознака о пореклу, о произвоћачу 
или о свотствима робе, или истипање таквт/гх ознака при.ликом 
рекламирања, оглашавања или ну^етва робе”. Исту одрепбу са- 
држи и пропис чл. 112 ст. 2 тачка 2 Закона о промету роба и у- 
слуга са иностранством.

Hainpe ћемо размотрити шта се подразумева под „cboictbh- 
ма” робе. a затим какве су ознаке поста.тге уг>бича1ене у промету 
за означавање различитих свотстава робе. Под свотствима робе 
подразумевамо не само природна свотства ствари Гсастав сирови- 
не), већ и такве фактичке и правне односе ко1и cv према схвата- 
њу у промету утицали на одрећивање вредности једне ствапи. да- 
кле све компоненте које утичу код оцењивања робе. Подаци о
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својствима робе морају бити истинити, сем у случају ако из окол- 
ности не произилази да се ради о рекламном претеривању које је 
као такво и прихваћено од потрошача, и не узима се озбиљно. Вр- 
ло су распрострањене следеће ознаке о својствима робе: „права”, 
„првокласна”, „оригинална”, „најбоља”, „најфинија”, „гарантова- 
на“, „најновија”, „поуздана" итд. Например „прави камамбер", 
„прави мед“, под таквом ознаком се подразумевају производи ко- 
ји су оригинални, и такви су познати код одређеног круга потро- 
шача. Они често указују и на географско порекло робе. Првокла- 
сна роба мора бити изнад просечног квалитета. Тако, на пример, 
телећи првокласни бокс представља добру телећу кожу, без мана, 
сечену са леђа телета.

Роба која се рекламира са „гарантована”, не значи да се ради 
о роби са повећаним квалитетом. Није потребно да та роба бу- 
де најбоља у трговини робом такве врсте, већ да је она доброг 
квалитета. Израз „најфинија” не представља никакво прете- 
ривање код рекламираша, већ истиниту тврдњу за квалитет од- 
ређене робе, такве робе од које не постоји још боље. Израз „су- 
перфина” сме се употребити за робу посебно фине врсте.

Врло често код рекламирања својстава робе ради се и о пре- 
тераним похвалама које се као такве схватају и од стране потро- 
шача. Например: „потпуно без конкуренције” или „недостижно 
издржљива”.

Поједине коморе у капиталистичким земљама издају посеб- 
не кодексе за одређене привредне гране (хемикалије, текстил, ко- 
жу, намештај, племените метале, животне намирнице итд.) који 
садрже јединствене ознаке за својства робе и које се као такве 
сматрају за обавезне од свих заинтересованих лица која учеству- 
ју  у промету са таквим робама. Одржавање својстава роба према 
тако постављеним условима пружа свим заинтересованим лицима 
гаранцију да роба поседује одређена својства. Она истовремено 
дају суду инструкције кад дође до спора, да ли је поједина озна- 
ка о пореклу робе лажна или не, пошто ове кодификоване ознаке 
представљају у трговини уобичајена правила о својствима од- 
ређене робе.

Једна од врло спорних и необично значајних питања у. пра- 
ву које регулише конкуренцију на тржишту је заштита географ- 
ских ознака о пореклу робе. Од ове заштите врло често зависи 
опстанак појединих индустријских грана, јер се она не односи са- 
мо на аграрне производе већ и на индустрију. Правни значај за- 
штите о пореклу робе почива на два момента: с једне стране за 
ове ознаке код одређеног потрошачког круга је везана предста- 
ва да такви производи потичу из ограниченог географског по- 
дручја, a с друге за њу се везују одређена својства робе (Matthi- 
olius, Der Reshtschatz geographischer Herkunftsangabe, 1929). Разлози за 
чињеницу да потрошачи за одређене ознаке робе везују представе 
о пореклу такве робе из тачно одређеног географског подручја и 
за одређена својства могу бити врло различити. Ознака одређених 
природних производа, чија су својства независна од утицаја љу- 
ди, третирају се као ознаке порекла. Тако например ознаке за
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минералне воде (младеновачки селтерс, аранђеловачка, рогашка), 
руде (венчачки мермер), соли (тузланска), рибе (сардине — озна- 
ка порекла за рибе ухваћене на Атланским обалама, Француске, 
Шпаније и Португалије и у Средоземљу) итд.

Одређени природни производи уз додатну делатност л>уди, 
као што су например воће, жито, поврће, вино, стока постају ро- 
ба чије следеће ознаке имају својства географског порекла: за 
грожђе (бела смедеревка, прокупац), за коње (липицанери), за па- 
суљ (тетовац), вино (токај), холандска и швајцарска чоколада итд.

Једна одређена група производа настаје прерадом природ- 
них сировина, при чему на месту настанка таквих производа по- 
стоје посебни природни услови или се у одређеном месту њихове 
производње користе специфичне методе рада карактеристичне и 
урбичајене само у том месту. У ову групу спадају ознаке порекла 
за пиво, сиреве, ликере итд. Например за сиреве (камамбер, жер- 
вез, рокфор, сјенички), за пива (пилзенско, јагодинско), ликери 
(мараскино, шартрез) итд.

Има и таквих роба код којих сировина из које су израђене 
је без икаквог значаја за квалитет производа. Код њих је најваж- 
нији финални производ добијен захваљујући посебној вештини 
мануелног рада при изради, која се преноси са генерациЈе на гене- 
рацију. To је случај са швајцарским сатовима, нирнбершким и- 
грачкама, мајсен порцелану, солинген челичним производима, итд.

Једна одређена група робе постаје позната код потрошача не 
по месту производње, већ по месту стављања у промет. Ознаке 
оваквих производа сматрају се ознакама географског порекла а- 
ко се њихова својства заснивају на искуству које поседују тргов- 
ци у таквим местима, a које се састоји у њиховом избору, конзер- 
вирању и СЛ11ЧНИМ поступцима (мешавинама). Например руски 
чај, месинске поморанџе итд.

У наведеним случајевима се свуда ради о ознакама порекла 
робе, којима је због њиховог квалитета потребно пружити одго- 
варајућу правну заштиту. Међутим, ове ознаке порекла могу бити 
злоупотребљене од произвођача који се налазе у одређеним гео- 
графским подручјима на које ознаке робе указују, на тај начин, 
што место да производе робу високог квалитета на коју указује 
употребљени знак порекла робе, те ознаке стављају на производе 
врло лошег квалитета и код потрошача на тај начин изазивају 
заблуду о квалитету производа.

При пружању заштите ознакама о пореклу робе, треба има- 
ти у виду и случајеве тзв. псеудоознака о пореклу робе тј. так- 
вих ознака које су првобитно код потрошача биле везане за гео- 
графско порекло производа, пошто се радило о роби произведеној 
искључиво у једном географском подрзгчју, али су ове ознаке у 
току низа година уптребом изгубиле карактер ознака о пореклу 
и постале ознаке за својства одређене врсте робе, (на пример беч- 
ка шницла, коњак, фрушкогорски бисер итд.). .. „Вина и друга 
алкохолна пића која се пуштају у промет под именом „фрушко- 
горски бисер” немају никакву особеност и ову врсту вина може 
производити сваки произвођач” (из пресуде Врховног привредног
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суда објављене у Збирци судских одлука књ. II, св. III за 1957. под 
бројем 811). Овакав развој једне ознаке о пореклу до ознаке о 
својствима једне врсте робе могућ је само онда ако је код потро- 
шача истовремено био праћен и променом представа које су биле 
везане за таку ознаку. У противном, ако макар и мањи део из кру- 
га потрошача за такву ознаку везује представу о географском по- 
реклу, тој ознаци треба дати одговарајућу заштиту коју уживају 
иначе ознаке о географском пореклу робе. У пракси се срећу и 
обрнуте тенденције развоја, да робни знаци који представљају ис- 
кључиво ознаку врсте једне робе се уз извесне додатке локализу- 
ју и постају ознаке порекла. Најчешће су ти додаци који претва- 
рају ознаке о врсти једне робе у ознаке о пореклу „прави", „ори- 
гинални", на пример, „права колоњска вода.“

Кад говоримо о правној заштити ознака порекла робе, не ми- 
слимо при томе да се ове ознаке могу искључиво регистровати 
као робни жиг једног произвођача, пошто су оне као такве и не 
подобне по самом Закону о робним и услужним жиговима од 3. 
новембра 1961. године („Службени лист Ф НРЈ“ бр. 45/61) да бу- 
ду регистроване и да уживају искључиву заштиту у корист јед- 
не привредне организације. ,,Не може се заштити као жиг, у сми- 
слу овог закона, знак:... 2) који искључиво означава врсту робе 
односно услуга, њихову намену, време или начин производње, 
квалитет, цену, количину, тежину, име места и географског по- 
рекла." Ради се о томе да се свако неистинито означавање поре- 
кла робе у промету мора спречити у интересу потрошача који и- 
мају поверења у овакве ознаке и за њих везују одређене предста- 
ве о квалитету робе која је тако означена. Против привредне ор- 
ганизације која је ставила у промет производе са неистинитом 
ознаком о пореклу. може се поднети тужба надлежном Вишем 
привредном суду ради забране даљег стављања таквих ознака, ра- 
ди уклањања штетног стања које је тиме створено (уништење 
каталога у којима се налазе неистините ознаке о пореклу, повла- 
чење такве робе из промета) и накнаду причињене штете (штета 
се састоји у томе што je привредна организација стављањем не- 
тачне ознаке о пореклу привукла потрошаче да купе ову робу, 
коју они иначе без тих ознака не би купили). Тужбу може поди- 
ћи оштећена привредна организација, коморе и други заинтересо- 
вани органи ц организације (кад се ради о штети која се наноси 
друштвеној заједници и потрошачима — чл. 25 ст. 1 и 2 Закона о 
регулисању пословних односа на тржишту од 20, јула 1962.).

Мадридска конвенција о стављању неистинитих ознака о по- 
реклу робе у ревидираној лондонској верзији од 2. јуна 1934. ка- 
же у чл. 1 ст. 1; „Сваки производ који носи неистиниту ознаку не- 
посредно или посредно земље или места у коме се споразум при- 
мењује, као земље или места порекла, биће заплењен при увозу 
у једну од наведених земаља.” Из чега јасно следи да је исправно 
навођење порекла робе важно не само на унутрашњем тржишту, 
већ и за наше производе који се извозе на светском тржишту.

У трговини се могу сусрести и ознаке са нетачним наводи- 
ма земаља (на пример, енглески увозни штоф, францурски коз- 
метички препарати и модели, италијански, руски производи итд.).
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Такве ознаке које указују на страно порекло робе, могу се кори- 
стити само онда, ако је роба стварно из иностранства увезена. По- 
стоји злоупотреба ознаке о пореклу ако се на домаћи производ 
стављају ознаке на страном језику, при чему се не види домаће 
порекло таквог производа или је ознака о таквом пореклу став- 
љена на неупадљивом месту. Чест случај је да се енглески написи 
стављају на домаћем производу (на штофовима например „veriy 
best quality”.

Допуштено је да се као домаћи производи означавају произ- 
води за које су сировине и полуфабрикати увезени из иностран- 
ства. To је врло чест случај са земљама које су иначе индустриј- 
ски развијене али су сиромашне у погледу сировинске базе. Ме- 
ђутим, сматра се недозвољеним ако се производ за који су сиро- 
вине увезене из иностранства, који је израђен по страним упут- 
ствима и’ рецептима употреби страна ознака порекла. Например 
увезу се одговарајуће хемикалије за справљање козметичких 
средстава и препарата, по француским рецептима се изради фи- 
нални производ и стави ознака страног порекла „француска боја 
за фарбање косе”.

Добри пословни обичаји и начела пословног морала морају 
бити кочница свих некоректних поступака од стране наших при- 
вредних организација при употреби ознака о својствима и порек- 
лу робе. Кад закажу правила „ферплеј” пословања, право се по- 
трудило да одговарајућим санкцијама постигне жељене и корисне 
циљеве, пружајући ефикасну заштиту потрошачима, лротив свих 
поступака који стварају пометњу на тржишту и доводе у заблу- 
ду о својствима и пореклу робе.

Др Драгол>уб Стојановић

ПОЈАМ ДРУГОГ СТАНА /гл Л ’
У задње време учестали су спорови из области стамбеног 

законодавства где се третирају питања отказа настојничког ста- 
на и питања обезбеђења другог стана настојнику, коме је преста- 
ла дужност, или члановима породичног домаћшЈСтва умрлог на- 
стојника.

Желимо да се кроз један кратак осврт на ово покутпа да да 
што одређенија дефиниција за појам другог стана, која је већ 
дата кроз праксу општинских судова.

Чл. 54. Закона о стамбеним односима у тач. 7. предвиђа да:
„Општински народни одбор на седницама оба већа, може до- 

нети пропис о томе под којим условима се настојнику зграде мо- 
ж е отказати настојнички стан, као и о томе да се настојнику, ко- 
ме је престала дужност или члановима породичног домаћинства
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1
Јгмрлог настојника, има уз одређене услове обезбедити уместо ну- 
жног смештаја, други стан”.

Одмах се мора запазити да је законодавац желео да се настој- 
нику, коме је престала дужност или члановима породичног до- 
маћинства умрлог настојника, обезбеди стан који ће бити нешто 
више — боље него нужни смештај.

Код овакве ситуације може се с правом поставити питање 
појма другог стана, пошто у Закону о стамбеним односима није 
дата никаква дефиниција на појам другог стана.

Ако се пође од прописа чл. 147. Закона о стамбеним односи- 
ма, где се у ст. 1 . каже:

„Као одговарајући стан сматра се стан који, узимајући у об- 
зир све услове становања, a нарочито величину, удобност и место 
на коме се стан налази, битно не погоршава услове становања 
носиоцу станарског права, који би се у тај стан имао уселити”.

Исто тако ако се пође од прописа истог члана став 2. који 
гласи:

„Као нужни смештај сматра се просторија која обезбеђује 
станара од елементарних непогода и њихово покућство од оште- 
ћења”.

Дакле, као несумњиво стоји да је законодавац прецизирао 
појмове одговарајућег стана и нужног смештаја док није дата де- 
финиција појма другог стана.

Обзиром на изнето произашао би као закључак да би други 
стан био негде између одговарајућег стана и нужног смештаја, 
дакле то би био стан повољнији од стана „нужног смештаја” a 
нешто неповол>нији од стана који се дефинише у појму „одгова- 
рајући стан”.

Мада судска пракса није нарочито богата у погледу трети- 
рања појма друтог стана, запажено је да у схватањима општин- 
ских судова превлађује мишљење да је други стан:

„Сваки стан без обзира на величину, квалитет и место где 
се налази, који испуњава законом прописане услове за стано- 
вање”.

Можда ту и тамо има малих одступања од напред изнетог 
схватања, али та су одступања незнатна, тако да је и поред тих 
одстзшања као битно напред изнето схватање.

Ако би се пошло од чл. 15. Закона о стамбеним односима ко- 
ји гласи:

„Станом се сматра скуп просторија намењених да служе стам- 
беним потребама једног корисника, које, по правилу чине једну 
грађевинску целину, имају засебан главни улаз”, онда би се мо- 
гао исконструисати појам другог стана, који би отприлике могао 
да гласи и:

„Други стан је скуп просторија намењених да служе стамбе- 
ним потребама једног корисника, које по правилу чине једну 
грађевинску целину и имају засебан главни улаз, без обзира на 
величину, квалитет и место где се налази”.
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Ha крају ce мора истаћи да се ово има сматрати само као 
запажање у вези одређене судске праксе, a посебно пресуде Пр- 
вог ошптинског суда у Београду П. бр. 608/63, која је потрвђена 
пресудом Окружног суда у Београду Гж-2252/63. и пресудом 
Врховног суда Србије Рев. бр. 2188/63, обзиром да виши судови 
нису ставили никакве примедбе на схватање првостепеног суда 
у вези појма другог стана.

Може се очекивати да ће будућа пракса у догледно време 
дати још бољу дефиницију за појам другог стана, као и да ће се 
у даљој разради прописа из области стамбеног законодавства до- 
нети допуне и слично, где ће се дати дефиниција за појам дру- 
гог стана.

Вучковић Миодраг

ГУЗЕНКО, К. Ф.: СУДСКИ СИСТЕМ С A Д И ЊЕГОВА КЛА- 
СНА СУШТИНА (Судебнаја система США и ее классоваја суш- 
чност’); Москва 1961, стр. 152.

Федерални судски систем САД оформљен је Законом о ор- 
ганизацији судова 1789. године Qudiciary Act). Овај Закон подвр- 
гаван је више пута изменама. Данашњи федерални судски си- 
стем, у основи, сачињавају: Врховни суд САД, апелациони судови 
и обласни судови.

В р х о в н и  с у д  С А Д  представља највипш судски орган 
ове земље. Осам судија овог суда (associate justices) и председника 
(chief justice) одређује председник САД „по савету и у сагласности 
са Сенатом”. За извршавање својих задатака, сем судија, овај суд 
располаже великим помоћним апаратом службеника.

Делатност Врховног суда САД одређена је Уставом, посебним 
законима, правилима које доноси као и обичајима усвојеним кроз 
дужи период рада овог суда. Рад суда одвија се од октобра до 
почетка лета. Задатак суда је да размотри дело, жалбу или при- 
јаву као и да донесе одлуку. Разматрашу случајева и њиховом 
реферисању приступа само један од чланова суда тзв. консултант 
који се детаљно упознаје са случајем у питању. Услед тога, сво- 
јим излагањем ови консултанти могу знатно утицати на карак- 
тер саме одлуке. Судски поступак, иако постоји и могућност да 
буде усмен, најчешће је писмен. После разматрања случаја, су- 
дије приступају саветовању и одлучивању уз гласање. Одлука 
Врховног суда је коначна и може ју поново само овај суд разма- 
трати.

Врховни суд САД врши неколико врло важних функција. 
К а о  п р в о с т е п е н и  с у д  он разматра ограничени број кате-

ii
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горија дела. To су, углавном, спорови између две или вгапе држа- 
ва и дела извршена против страних службених представника и 
њихових породица. Број ових спорова је минималан (један до два 
годишње).

Основна функција овога суда је с у д с к и  н а д з о р ,  који у 
себе укључује надзор над радом нижих судова, a у вези са тим и 
проверу уставности законодавних аката као и проверу законито- 
сти деловања лица у извршним органима. Што се тиче надзора 
Врховног суда САД над радом нижих судова, карактеристично је 
да шегова сврха није само уклањање грешака у раду нижих су- 
дова, већ обезбеђење јединствене примене федералних закона и 
јединствене судске праксе. Конкретна дела овај суд разматра са- 
мо утолико уколико они имају принципијелан значај за судску 
праксу.

Постоје три начина покретања поступка пред Врховним су- 
дом САД: поступак by certiorari, поступак by certificate и обргчни апе- 
лациони поступак (by appeal), који је уједно и најређи.

Право Врховног суда САД да решава о уставности закона и 
других аката, као и о законитости изврпгаих мера није предви- 
ђено Уставом, ни другим законодавним актима, већ се заснива на 
казуистичком тумачењу појединих одредаба Устава. Сем тога, 
није установљен посебан поступак за покретање питања устав- 
ности закона. Провером уставности закона Врховни суд САД вр- 
ши и тумачење важећих закона. Ово тумачење је обавезно за све 
судове у земљи.

Врховни суд САД разрађује и доноси правила о процесној де- 
латности федералних судова.

Једанаест а п е л а ц и о н и х  с у д о в а  С А Д  представља- 
ју  спону између Врховног суда САД и обласних федералних су- 
дова. Судије ових судова, такође, именује председник САД „по 
савету и уз сагласност Сената”.

Делатност апелационих судова простире се на одређеној те- 
риторији САД. Ови судови разматрају одлуке обласних федерал- 
них судова и територијалних судова. To су, пре свега, одлуке у 
вези са извршеним кривичним делима, споровима између грађана 
разних држава САД као и странаца и домаћих држављана, споро- 
вима о трговачком знаку, патентима и ауторском праву.

Апелациони судови разматрају и жалбе на одлуке појединкх 
административних органа. (Националне управе за радне односе, 
Федералне трговачке комисије итд.).

Апелациони судови могу доносити правила о судском поступ- 
ку на својој територији ,али само у складу са правилима које до- 
носи Врховни суд САД.

О б л а с н и  с у д о в и  (U. S. District Courts) представл>ају oc- 
новну нит федералног система САД. Има их 85 по броју — обич- 
но један за сваку државу, можда нека од њих, као држава Њ у- 
Јорк, Охајо, Илиноис, Тексас и друге имају и два до три оваква 
суда. И судије ових судова именује председник САД.

Обласни судови разматрају све спорове из федералне над- 
лежностИ; изузев оних за које је надлежан Врховни суд САД или
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Суд за захтеве (Court of Clains). Најчешће су то грађански и кри- 
вични спорови и поступак допошења разних наредби по захтеву 
(mandamus, injunctions). И ови судови доносе за своју територију 
правила о судском поступку.

Упоредо са основним федералним судством САД постоје и 
други судови. Они се формирају на основу одлуке Конгреса. To 
су или с у д о в и  о п ш т е  н а д л е ж н о с т и  — судови округа 
Колумбије и обласни судови по територијама (Порторико, Зоиа 
Панамског канала и др.). Уз ове судове функционишу и месни су- 
дови, који расправљају сасвим безначајна дела. Поменути судо- 
ви не потпадају под систем основног федералног судства.

У с п е ц и а л н е  с у д о в е  убрајају се Суд за захтеве (Co
urt of Clains), Суд за царине (Customs Courts), Апелациони суд за де- 
ла из области царина и патената (Court of Customs and Patent Appeal) 
И Порески суд (Tax Court). Првопоменути суд разматра имовинске 
захтеве појединаца када су они засновани на Уставу и другим за- 
конодавним актима или захтеве чији је узрок штета коју при- 
чине службена лица својим незаконитим радњама. Остали поме- 
нути судови имају сасвим одређену, уско-специјализовану над- 
лежност.

В о ј н и  с у д о в и  подељени су на опште (general courts-mar
tial), специјалне (Special courts-martial) и сумарне (summarycourts-mar- 
tial).

Основне функције управвања судством до 1957. године вр- 
шило је Оделење правде (Departement of Justice). Највећи део њего- 
вих управних функција од тада прешао је на Административну 
службу САД (Administrative Office of U. S. Courts). Сем тога изврше- 
на је подела на федералне органе судске управе и ове органе у 
појединим државама.

Управљање федералним судовима врпш се преко савета су- 
дија апелационих судова (judicial councils), савета судија апелаци- 
оних области (Judicial Conferences of Circuits), савета судија САД (Ju
dicial Conference of U. S.) и поменуте Административне службе су- 
дова САД.

Организација судова у државама САД носи у себи каракте- 
ристике утицаја колонијалног судства Енглеске. Сам систем су- 
дства у државама, и поред знатних потреба и своје застарелосш, 
није претрпео знатније измене. Сем тога, могло би се рећи да нема 
две земл>е у САД у којима би систем судова био идентичан. Не- 
ке ситније измене извршене у организацији судова нису довеле до 
радикалног побољшања. Иако врло разнолик, систем судова у 
државама САД карактерише се постојањем највиших (врховних) 
судова држава, апелационих, првостепених и најнижих судова. 
У најниже судове долазе мировни судови, полицијски, муници- 
пални и др.

У многим државама постоје и специјални судови за разма- 
трање спорова у вези са наслеђивањем, старатељством итд.

Систем судова у државама САД не само да је разнолик већ 
је и врло компликован, тако да је немогуће лицу без правне спре- 
ме снаћи се у целом том мноштву разних судова. Несигурност
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таквог система, no схватању аутора, појачана je ]ош недовољном 
стручношћу лица у нижим судовима, усменошћу одлука које се 
доносе, као и системом хонорарног плаћања судија — према бро- 
ју спорова.

Постојећа ситуација у судским системима држава САД на- 
вела је неке од држава да донесу пројекте измена судског систе- 
ма на својој територији. Аутор је мишљења да би се постепекрш 
сређивањем судских система држава могло лакше прићи и уса- 
глашавању општег судског система САД, за сада још увек веома 
компликованог.

ТТТтгу се тиче система управљањ а судством у појединим др ж а- 
вама, он је толико различит да је могуће говорити само поједи- 
начно о систему у  свакоЈ држави.

Избор судиЈа и њихово разрешење од дужности, такође ве- 
ома различито организован у појединим државама, карактери- 
ше огроман утицај политичких партија и групација, по мишљењу 
аутора.

Разматрајући однос надлежности федералног судства и суд- 
ства држава, аутор долази до закл.учка да постојећи дуа.лизам 
судског система САД не представља истовремено и гаранцију не- 
зависности судова држава. Наиме, Врховни суд испитивањем у- 
ставности закона појединих држава и мешањем у конкретне спо- 
рове, без обзира да ли се ради о вишим или нижим судовима, вр- 
ши уствари контролу њиховог рада. Досадашња пракса односа 
Врховног и осталих судова, како то аутор даље наглашава, пот- 
врђује да је независност и дуализам судског система САД само 
фикција.

Што се тиче надлежности — федерални судови имају ис- 
кључиву надлежност a судови држава општу тј. у њихову над- 
лежност долазе све категорије дела које нису изузете из њихове 
надлежности.

Сва кривична дела предвиђена федералним законима спада- 
ју у надлежност федералних судова.

Код грађанских дела разграничење надлежности нешто је 
теже. У искључиву надлежност федералних судова спадају дела 
предвиђена посебним законима у вези са својином и плаћањем, 
ауторским и патентним правом, поморским споровима, спорови- 
ма са странцима и у вези са страном имовином итд. Разматрање 
осталих дела спада у надлежност судова држава. Известан број 
дела може бити разматран како пред федералним судовима тако 
и пред судовима држава.

Аутор овог приказа покушао је да изложи са што је могу- 
ће више јасности и система организагију судства у САД.

Говорећи о систему судства, кроз призму његове организа- 
ције, не може a да не буде примећено — да је његова конструк- 
ција не само гломазна, већ и веома компликована и скупа. Неза- 
висност и дуализам, често истицани као карактеристика постоја- 
ња стварне демократије у овој земљи, према ономе што је већ 
речено, трпе знатна огранр1чења.
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Књига је написана приступачним и лаким стилом тако да 
се читалац преко ње може добро и корисно упознати са ситемом 
судства у САД, иначе веома карактеристичним у односу на орга- 
низацију судских система европских држава.

Сигулински Ксенија

КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

Међународна унија адвоката (UNION INTERNATIONALE 
DES AVOCATS), чије je седиште, као што је то познато, у Па- 
ризу, одржава од 31. марта до 3. априла 1964. године свој XX Кон- 
грес у Бону, Сав. pen. Немачка.

На овом XX Конгресу истакнуте су врло занимљиве теме, о 
којима ће се поднети реферат, кореферати и водити дискусија, 
те донети одговарајући закључци. Прва је тема: Адвокат и еко- 
номски живот (L’ Avocat et la Vie Economique), друга тема je: Адво- 
кат и живот друштава (L’ Avocat et la Vie des Societes), ca улогом ад- 
воката код оснивања трг. друштва, управљања и ликвидације и- 
стих. Трећа је тема: Основни принципи професије адвоката у 
свету (Les Princapes Essentiels de la Profession d’Avocat dans le Monde). 
Obo cy професионалне теме. осим њих стављена је и једна прав- 
на тема: Заштита мањина (La protection des Minorites), као и одлука 
Конгреса о припремању тема идућег Конгреса.

Све истакнуте теме су од значаја. Можда неке нас не инте- 
ресују непосредно, нарочито са практичне стране, као она под II. 
тј. друга тема, али, ипак, су и за нас занимљиве и ове теме.

Сви Савези, чланови Међународне уније адвоката, припре- 
мали су одговоре на упитнике Уније, исте доставили генералним 
известиоцима. И наш Савез адвокатских комора је развио B p -  

no живу предконгресну активност, тако да ће учешће наших пре- 
ставника бити и запажено и конструктивно, тим пре, што остали 
чланови Уније обраћају велику пажњу на ставове нашег Савеза 
по свим питањима о којима се одлучује на Конгресима, састанци- 
ма Консеја и Бироа.

К. X.
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6, јануара 1964. године умро је у Кули др. Кулаи Тибор, 
адвокат у пензији.

Адвокатуру је вршио на беспрекоран начин од 1926. године, 
па све до пензиовисања.

Као човек био је приступачан, поштован и вол.ен у средини 
у којој се кретао.

Слава Му!

27. децембра 1963. године умро је, после дуже и тешке бо- 
лести, Пајо Вујковић Ламић, адвокат из Суботице.

Пок. Пајо Вујковић Ламић адвокат је од 1938. године и то 
стално у Суботици. Првих месеци окупације био је интерниран.

Као адвокат уживао је врло леп углед, a као правник ве- 
лико поштовање.

Прераном његовом смрћу адвокатура Војводине изгубила 
је једног свог вал>аног члана.

Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Тужени који се уселио ва основу 
споразума са тужитељем о замени 
Н.ИХОВИХ кућа још пре више го- 
дина у спорни стан, стекао је ста- 
нарско право ва освову саме чи- 
њевице да у том ставу ставује већ 
више годива и то у споразуму са 
тужиоцем. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 
290/63).

Против прееуда нижих судова 
којима је тужбени захтев одбијен, 
тужилац је уложио ревизију, ко- 
ја је као основана уважена, a из 
разлога:

У конкр. случају је међу стран- 
кама неспорно да се тужени усе- 
лио у спорни стан пре 16 година на 
основу споразума о размени кућа 
међу странкама. По становишту 
Врх. суда АПВ тужвни је стекао 
станарско пр>аво на основу саме 
чињенице да у том стапау станује 
већ 16 година и то у споразуму са 
тужиоцем. Према томе, погр>ешно 
је правно становиште оба нижа су- 
да да се у конкр. случају не ради о 
станарсасом праву између парнич- 
них странака и да тужени нема-
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ју статус станара у смислу Закона 
о стамбеним адносима.

Но, како нижи судови нису у- 
тврдшта потребне чињвнице зв 
правилну примену гфописа Закот 
на о стамбеним односима то се не 
може решавати у меритиму. У но- 
вом поступку I. ст. суд ће утврди- 
ти да Јги је туженима обезбеђен 
одговарајући стан у смислу чл. 172 
Закона о стамб. однсхжма и донети 
нову одговарајућ,у одлуку.

Лко радвик на радном месту за 
које има потребне квалификације 
претрпи штету a привредна орга- 
низација није за исту крива при- 
пада му накнада само из социјал- 
ног осигура1ва, a не и од привред- 
не организације. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж 676/1963).

I. ст. суд ie одбио тужбени зах- 
тев да се исплати накнада од 
500.000 динара, Тужилац ,ie поднео 
жалбу, која је као неоснована од- 
би1ена, a из разлога:

Правно је правило да ако је рад- 
ник тгретрпео штету на послу на 
свом радном месту за које има од- 
говарајућу квалификацију, a утвр- 
ди се да до привредне организаци- 
је нема кривице за насталт-г удес, 
онда оштећени нема право да тра- 
жи накнаду штете од пр1ивредне 
организације, већ му припада са- 
мо право на накнаду из социјалног 
осигураша. Према овом правном 
правилу за постоЈање материјал- 
не одговорности туженог за накна- 
ду штете тужиоцу коју је претр- 
пео смрћу свога оца, потребно је 
да се утврди кривица туженог пре 
дузећа за овај удес. Како је пра- 
вилно утврђено да за удес нема 
кривице до предузећа, то је и туж- 
бени захтев неоснован.

Правна правила имовинског права 
не предвиђају вид накнаде штете 
због жнвотне опасности за случај 
порођаја. (Врх. суд АПВ р. Гж. 
556/963).

Тужиља ,ie измећу осталог тра- 
жила и 'Накнаду од 35.000 дин. што 
ће бити у животној спасности за 
случај порођаја, a као последица 
телесног оштећења.

Овај је захтев I. ст. суд одбио, 
па је тужиља поднела жалбу, која 
је одбијена, a из разлога;

Накнаду штете због животне о- 
пасности за случај порођаја I. ст. 
суд је правилнз одбио ,јер правна 
правила имовинског п|>ава такав 
вид накнаде штете не гфедвиђају.

Нема места накнади и за трајно 
оштећење и за трајно нарушава- 
н>е здравља као посебним видовима 
претрпл.ене штете. Досуђена кама- 
та не може износити више од 5Ve. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 617/63).

I. ст. суд је досудио тужиљи на 
име накнаде 900.000 динара, са 6“/о 
камате. Тужени је поднео жалбу, 
која је делимично уважена, I. ст. 
пресуда преиначена, износи нак- 
наде утврђен са 618.000 дин. a ка- 
мата са 6“/о смањена на 5“/», a из 
разлога:

I. ст. суд је у побијаној пресуди 
поред накнаде досуђене тужиљи 
са наслова трајног телесног оште- 
ћења и смањења радне способно- 
сти у износу од 350.000 динара, до- 
судио још и 300.000 динара као 
накнаду за трано нарушавање 
здравл>а, осим тога досудио је 
и посебно износ за претрпљене 
боло-ве. Међутим, жалбени суд 
налази да у  конкр. случају нема 
места накнади и за трајно телесно 
оштећење и за грајнз нарушење 
здравља кав посебним видовима 
претрпљене штете. Наиме, меди- 
цинско правни основ накнаде ште- 
те за трајно телесно оштећење и 
умањење радне способности обух- 
вата и укључује и трајно наруше- 
ње здравља и са њим чини један 
једикгствен вид штете — накнаду 
за телесно оштећење. Према томе, 
погрешио је I. ст. суд када је у  
пзбијаној пресуди поред накнаде 
штете за трајно телесно оштеће- 
ње и смањење радне способности, 
досудио и накнаду од 300 000 ди- 
нара као накнаду за посебан вид 
претрпљене штете тужиљи са на- 
слова трајног нарушења здравља.

На основу прописа чл. 212 Зпп 
Врх. суд АПВ налази да је укуп- 
на накнада у износу од 618.000 ди- 
нара у сразмери са претрпљеном 
штетом.

I. ст. суд је такође norpeiirao 
применио материјално право када
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je обавезао тужвног на плаћање 
каматне стопе више од 5̂ /о, јер ту- 
жиоцу као приватном лицу припа- 
да само 5“/о камате.

Јавнџ правобранилац ве може да 
заступа привредне организације па 
из такзог заступања које је нева- 
љано не може захтевати накнаду 
трошкова према чл. 144. ЗПП. (Ви- 
ши привр. суд Н. Сад, бр. Сл. 979/ 
1963).

Тражилац извршеша је поднео 
жалбу против решења lo изврше- 
њу, a због утврђивања трошкова. 
Жалба је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Првостепени оуд је решењем I. 
бр. 5665/63. од 1. новембра 1963. го- 
дине делимично уважио приговор 
извршеника и решење о дозволи 
извршења број 1-5665/63. од 7. маја 
1963. године укинуо у погледу дела 
тропжова од 805.— динара. Ови 
трршкови односе се на састав 
предлога за дозволу извршења. О- 
вако је оуд одлучио јер Јавни пра- 
вобранилац није овлашћен да за- 
ступа тражиоца извршења, те ње- 
му не припада ни награда за са- 
стављање предлога за дозволу из- 
вршења.

Против решења о трошковима 
извршења тражилац извршења је 
уложио жалбу.

У жалби наводи да је судска 
пракса указала да је неопходно да 
Јавни правобранилац заступа при- 
вредне организације.

Предлаже да суд нападнуто ре- 
шење у погледу одлуке о трошко- 
вима извршења измени тако да из- 
вршеника обавеже да тражиоцу 
извршеша накнади парничне тро- 
шкове у износу од 1.200 динара.

Жалба иије основана.
Правилно је првостепени суд у- 

тврдио чињенично стање и дра- 
вилном оценом истог донео реше- 
ње.

Према Закону о јавном право- 
бранилаштву Јавни правобрани- 
лац не може да заступа привред- 
не организације, па из таквог за- 
ступања које је неваљано не може 
захтевати накнаду трошкова rrpe- 
ма чл. 144. ст. 1. и 2. ЗПП.

Предлог тражиоца извршења да 
му извршешж плати 1.2000 динара 
парничних трошкоза неоснован је, 
јер у жалби против нападнутог ре- 
шења не може се ставити такав 
захтев, јер се парнични трошкови 
З^тЂрђују у  парничном, a не у из- 
вршном поступку.

На основу изложвног суд је ре- 
шио као у  изреци.

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Извештавамо заинтересоване да располажемо само са ком- 
плетима „ГЛАСНИКА” за 1962. и 1963. годину. Цена комплета 
за сваку годину је 1.200 динара.

Молимо претплатнике који до, најкасније, 15. у месецу не 
приме свој примерак да нас о томе обавесте на адресу Адвокатске 
коморе у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20/1.

Понова молимо наше сараднике да чланке шал>у писане на 
писаћој машини, само на једној страни, обавезно са проредом, a 
no могућности да први примерак отиска буде читак.

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

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

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

2. Прихваћени су закл>учни рачуни за пословање у 1963. го- 
дини, који ће се објавити у „Гласнику” АК у АПВ.

3. Решавано је молбама за упис у именик адвоката.
4. Пррххваћен је извештај Управног одбора о раду Коморе 

у 1963. години, те ће се исти објавити у „Гласнику”.
5. Решењем бр. 324/963. узима се на знање да адвокати Радић 

Ђорђе и Клинко Стеван из Бечеја од 1. јануара 1964. воде сваки 
посебно своју адвокатску канцеларију.

6. Решењем бр. 22/964. узето је на знање преселење седишта 
адвокатске канцеларије Клинко Стевана из Бечеја у Бачко Пе- 
трово село.

7. Решењем бр. 318/963. оболелом адвокату Косановић Не- 
дељку из Старе Пазове одређен је за заменика адвокат Ковачевић 
Димитрије из Старе Пазове.

8. Управни одбор захвал>ује свим Радним одборима, адвока- 
тима и адв. приправницима, затим организацијама и установама 
на израженим новогодишњим желЈама.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Чланова Фонда посмртнине се умољавају да за смртни 
случај пок. др. Кулаи Тибора, пенз. адв. из Куле уплате по 600 
дин. на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 151-11-603-99.

Књиговодство Коморе

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