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СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОНИ ПО НОВОМ VCTABV

Према садашњем стању службу правне помоћи врше више ор- 
ганизација и органа са различитим овлашћењима. Како се у вези 
спровођења Устава имају сви Закони саобразити новим устав- 
ним прописима то се поставило и питање законског уређења 
служби правне помоћи. Дискусије које се воде по овим питањи- 
ма допринеће правилном решавању питања остваривања једног 
уставног права грађана и друштвених оганизација (чл. 67 Устава 
СФРЈ). Отуда организовању службе парвне помоћи треба посве- 
тити озбиљну пажњу.

Како се у Војводини пред разним форумима дискутују ова 
питања сматрамо нужним и овај прилог тој дискусији.

Службу правне помоћи пружају: адвокатура, јавно право- 
бранилаштво, служба правне помоћи при општинским скушлти- 
нама, служба правне помоћи при друштвеним организацијама, 
правна служба у привредним организацијама и правна помоћ 
судова. Поред ових служби чији је основни задатак да пружају 
правну помоћ, у извесним случајевима, правну помоћ пружају 
и сами органи управе, коморе, удружења и — надриписари. Сви 
поменути видови пружања правне помоћи врше се на основу 
постојећих законских прописа, који се имају устагласити Уста- 
ву, управо, сада је прилика да се читаво питање пружања правне 
помоћи грађанима и организацијама преиспита и да се нађу нај- 
погоднија решења и донесе одлука које службе правне пол4оћи 
од сада постојећих поред адвокатуре, (која је Уставом загаран- 
тована) треба задржати, односно, евентуално нове устројити. 
Када се овако постави питање онда треба поћи од постојећег 
CTaiba и претрести организацију и успехе постојећих служби.

Према садашњем стању, a на основу важећих прописа, ад- 
вокатура је основни вид пружања правне помоћи и она има iiaj- 
шира овлашћења како у погледу врста правне помоћи тако н у 
погледу круга корисника. Јавно правобранилаштво је законски 
заступник друштвено политичких заједница и установа. Служба 
правне помоћи при општинским скуптинама пружа правну по 
моћ грађанима са подручја општине, без права заступања пред 
судом. Службе правне помоћи при друштвеним организацијама
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пружају правну помоћ својим члановима у остваривању н.ихо- 
вих права као чланова тих организација. Судови пружају правну 
помоћ само грађанима и то углавном из судске ооласти.

Y Војводини (стање са 31. децембром 1963. год.) обављају 
адвокатуру 338 адвоката и 25 адвокатских приправника. Y свим 
местима, седишту општинских и других судова, има адвоката. 
Само у три места у Банату која су седиште општине, a која не- 
Aiajy општински суд нема ни једног адвоката и у Срему у једном 
месту такође без седишта ошитинског суда. (Мачванска Митро- 
вица — Сечањ, Житиште, Опово) Чак десет развијених места ко  
ја нису седиште општине имају адвоката. Већ се из ових пода- 
хака види да је правна помоћ за област судства обезбеђена по 
адвокатима у свим местима у којима ради општински суд. Тај 
број се истина по разним општина-ма различито креће, но у раз- 
вијенијим општинама има и већи број адвокатских канцеларија. 
Ло седиштима окружних судова такође има већи број адвокат- 
ских канцеларија, a посебно у Новом Саду као седишту свих 
судова (83 адвоката). Према томе,нетачан је податак који је не- 
давно ушао у јавност преко дневних листова да у Војводини има 
15 општина без адвокатске канцеларије. Како се адвокати у Вој- 
водини углавном баве заступањем и одбраном, дакле такозваним 
судским правом, то је ова област правне помоћи углавном за 
сада мање или више покривена. Поред заступања и одбране гра- 
ћана пред судом, адвокати у седиштима Окружних привредних 
судова, баве се и заступањем, односно пружањем правне помоћи, 
привредних организација. Знатан број адвоката који воде адво- 
катску канцеларију у Новом Саду, Суботици, Панчеву и Зре- 
њанину оријентисали су се на пружање правне по.моћи прив- 
редним организацијама.

Што се тиче успеха, у раду адвокатуре, ови су и од Адвокат- 
ске коморе Војводине, a и од Покрајинског секретаријата за пра- 
восуђе повољно оцењени, управо за повољну оцену учешћа ад- 
воката као заступника и бранилаца код суда најречитије говоре 
подаци о броју уважених жалби у грађанским и крнвичним 
гфедметима.

Јавно правобранилаштво поред тога што развија своју актив- 
ност у оквирима које је поставио Закон о јавном правобранила- 
штву (1955), у задње време је проширио делокруг рада и на за- 
ступање привредних организација. Y Војводини данас има поред 
Покрајинског јавног правобранилаштва, пет среских и 43 оп- 
штинска правобранилаштва све више усмеравају своју актив- 
ност на заступање привредних организација, тако да су у 1963. 
години преузели од адвокатуре више од половине послова из 
области пружања правне помоћи привредним организацијама. 
Ово се врло негативно одразило на углед адвокатуре и на рад 
адвоката, јер је проширење надлежности јавног правобрани- 
лиштва, без законских овлашћења, на сектору заступања прив- 
редних организација унеколико протумачено као нека ,мера за 
сузбијања негативних појава у овој области. Истина у даљем 
периоду, a нарочито кроз садашње дискусије у којима се са из-



весних страна предлаже да ово овлашћење буде дато и јавном 
правобранилаштву, тежиште ове потребе се ставља на тобожњу 
бројчану неспособност адвоката да поред правних служби у са- 
Д1ИМ привредним организацијама обављају oeaj посао. Како смо 
видели тај аргуменат не стоји.

Правне службе скупштина општина које се развиле на теме- 
л>у чл. 4 Закона о адвокатури раде у 13 општина Војводине. Ин- 
тересантно је да су се ове службе основале баш у општинама у ко- 
јима и'ма већи број адвоката (Нови Сад, Панчево, Вршац, Зре- 
1ванин, Бач. Топола, Суботица итд.) Иако ове службе имају врло 
озбиљан задатак да пружају правну помоћ корисницима који 
'граже правну помоћ у ванпарничним предметима, углавном у 
управном поступку (где би нзшАе своје место и у већим општи- 
нама), оне се у досадашњем раду такође оријентисале на реша- 
вање спорова имовинске природе међу странкама и иастоје да 
прошире своја овлашћења и на заступања. Заговорници проши- 
рења овој служби и за заступање пред судовима такође се пози- 
вају на тобожњи недостатак адвокатских канцеларија. Међутим, 
у општинама где има по 1 или два адвоката до данас није орга- 
низована ни једна служба правне помоћи општине да би прихва- 
тиле и растеретиле адвокате од странака. Тенденција која се по- 
јавила код ових служби јесте да се и на њу прошире сва овлаш- 
ћења која има и адвокатура.

Правна служба у привредним организацијама није самостал- 
на служба него у склопу саме привредне организације. Она у- 
главном исцрплЈује свој рад у организационо правним послови- 
ма, делимично учествује у изради нацрта разних уговора. Пруиса 
иравну помоћ члановима свога колектива из разних области, те 
коначно обавља заступање привредне организације пред судо- 
вима и органима управе. Од око 1.500 привредпих организација 
у Војводини ову службу имају свега око 100 организација. И 
ове постојеће службе немају довољан број кадрова, организа- 
ционо су лоше постављене у организацији предузећа, на разли- 
чите начине и, сем мањих изузетака, досада у Војводини нису 
показале неку озбиљну делатност или веће успехе. Y задње време 
настојањем Савезне привредне коморе предвиђене су разне мере 
организационе природе да се ове службе развију и оспособе као 
служба која би представљала посебну радну јединицу у при- 
вредној организацији. Разуме се да препоруке Савезне привредне 
коморе не искључују тражење правне помоћи и од других слу- 
жби правне помоћи (па дакле ни адвокатуре) иако се она тамо 
безразложно не помиње.

Правна по.моћ у судовима углавном попуњава празнину у 
немогућности пружања помоћи странкама које нису у стан>у 
да плате адвокатску награду, изузетно има неких општинскнх 
судова који пружају скоро све видове правне помоћи, претва- 
рајући у одређене дане и у одређено време судију у адвоката, 
a судницу у адвокатску канцеларију (на пр. општински суд у 
Кули).



Већ смо поменули да правну помоћ спорадично пружају и 
разни органи управе, јер странке врше на њих притисак, наро- 
чито на службе за притужбе и предлоге. Свакако да ово омета 
нормалан рад службеника ових органа, али је и само делимично 
тачна тврдња која се износи да је ово стање услед тога што 
странкама нема ко да пружа правну помоћ (што нема општин- 
ске службе или довољан број адвоката). Извесни грађани сма- 
трају, из необавештености или других разлога, да ће боље оства- 
рити своје интерес^ и права на овај начин него да затраже 
правну помоћ од одговарајућнх правних служби. Није никаква 
нужност натерала многе заинтересоване да лутају од органа до 
органа по разним својим питањима. На овом плану треба да се 
развије одговарајући утицај друштвено-политичких тела. Отуда 
се не може кроз овај податак оцењивати како функционишу и 
колико успешно функционишу постојеће службе у Војводини. 
Разуме се да у оваквој ситуацији цвета н надриписарство, које 
нико не сузбија и за кога чак има извесног разумевања, због 
тобожње скучених могућности пружања правне помоћи по од- 
говарајућим службама, што је и неодрживо и за осуду.

Јасно је да ће адвокатура као уставна институција за пру- 
жање правне помоћи и по новом Закону о адвокатури бнти 
основни вид пружања правне помоћи са свим овлашћењима и 
у свим областима и према свим корисницима. Питање се само 
поставља којим другим видовима службе правне помоћи треба 
законом дати извесна овлашћења које је досада имала само адво- 
катура. Ово стога што има предлога да заступагБе привредиих 
организација треба поверити и јавним правобранилаштвима (а 
неки предлажу чак и општинским службама правне помоћи). 
Надаље, да се општинским службама правне помоћи обезбеде 
и функције заступања грађана код суда (па чак и привредних 
организација). Сматрамо да з а с т у п а њ е  пред судовима и 
одбрана пред судовима грађана и друштвених организација тре- 
ба да се остави у искључиву надлежност основне правне службе, 
адвокатури. Јавна правобранилаштва као законски заступници 
чериторијално политичких заједница заступала би и надаље ове 
пред судовима и обавл.ала друге врсте правних помоћи кад су 
у питању територијалне јединице, буџетски фондови и установе, 
што одговара и структури ове институције, a и потребама дру- 
штвене заједнице. Заступање привредних организација обавили 
би адвокати путем својих индивидуалних или удружених кан- 
целарија и саме правне службе привредних организација, било 
саме или уз спорадичну помоћ адвоката. Иначе је тенденција 
код привредних организација, управо привредних комора да се 
правне службе ојачају у привредним организацијама, тако да 
би адвокатура и саме правне службе ових организација успешно 
покриле овај задатак и без интервенције јавног правобранила- 
штва који ииаче имају широко поље рада и нужних захватања 
у области заштите друштвене имовине.

Правне службе општннскнх скупштина треба развитп. Ми- 
слимо да их у Војводини треба развијати у два правца. Y већим 
центрима као службе које ће пружити правну помоћ грађанима



Y оним правним областима за које нема могућности н интересо- 
вања код адвоката. Првенствено у вансудским стварима које 
су иначе врло важни и осетљиви за грађане, a односе се на лични 
статус и место у заједници, те односе грађанина према ужој 
или широј заједници. Баш на том плану грађани иајвише опге- 
ређује разне државне и управне органе, друштвене и политичке 
функционере и сл. Слабо се ови корисници и обраћају на адво- 
катуру, тако да сваки приговор да адвокати не примају такве 
странке трпи две озбиљне примедбе. Адвокати (бар у Војводиии) 
специјализирали су свој рад иа области судског права (засту- 
пање и одбрану), a како њихов број није велик то се они у овој 
области довољно исцрпљују и само узгредно могу преузимат 
и друге послове. Адвокати су лица која врше јавну службу прав- 
не помоћи уз одговарајућу награду предвиђену Тарнфом од које 
они стварају лични доходак, те нису ни у могућностн да се оп- 
зерећују пословима из којих не могу остваритн нужни доходак 
за издржавање. Према томе, добро уређена служба правне ио- 
моћи скупштине општнне која може делом бити и бесплатна, 
може, дакле, решити осетљиви проблем тражења правне помоћи 
II ван адвокатуре. Y мањим, пак, комунама где је мањи број 
адвоката и где на ове службе постоји притисак странака и из 
судске области, ову помоћ могу организовати те службе уз iio- 
времено ангажовање адвоката, како је то за заступање пред 
судом и данас могуће.

Стварање још једног колосека адвокатуре друштвеио је ме- 
оправдано. Y добро уређеној друштвеној заједници мора се јасно 
н прецизно уредити џ функционисање свих јавних CiVyжбn, од- 
редитн њихов обим и делокруг рада, предвидети њихове функ- 
ције и извршити одговарајућа подела рада. Тако и службе прав- 
не помоћи. Адвокатура је таква јавна служба која се оспособнла 
за заступање и одбрану и ту функцију треба за њу искључиво 
сачувати, без обзира што јој се даје могућност да пружа и друх v 
врсту парвне помоћи, које евеитуално обављају и друге службе. 
Што се кадровског проблема тиче, истичемо да је нормално, да 
ко жели да заступа или брани иека уђе у одговарајућу службу, 
адвокатуру, a не да то чипи кроз друге службе. Адвокатура he 
иначе у новом уставнод! раздобљу нужно организационо прстр- 
иети извесне измене, које he је знатно више повезати са комуиом 
11 које ће омогућити прилив нових кадрова у адвокатури. Тада 
приговор о висинн година адвоката имаће своју корекцију у 
Еисини година адвокатских приправника. Питање кадрова у адво- 
катури и данас је претежно -материјално питање н оно се у до- 
гледно време мора правилно решити, тако да забрииутост о cra- 
рости адвоката неће бити дужег века, a у сваком случају he ову 
забринутост надживети већпна адвоката, док овај иозив не при- 
хвате млађи кадрови, којима треба омогућити повољне услове 
за улазак у адвокатуру и опстанак у овој. Питање броја и старо- 
сти решиће скора 6yyyhHocT приливом нових дипломираних прав- 
ника који већ долазе са нашнх факултета.

Милорад EoTiih



ДА ЛИ ЈЕ MOrVHE СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ 
ИЗДРЖАВАЊУ ИЗМЕБУ, БРАЧНИХ ДРУГОВА

У Закону о наслеђивању, законодавац је предвидео могућ- 
иост склапања уговора о доживотном издржавању међу стран- 
кама, које то желе и које сматрају, да he на овај начин решење 
економских односа бити за њих ооље и целисходније. Овај прав- 
ии институт регулисан је прописима чл. 122—127 Закона о иа- 
слеђивању, где је предвиђена истовремено и форма, начин скла- 
пања овог уговора, предмет уговора као и права и обавезе стра- 
пака уговорница, које проистичу из овог уговорног односа. Баш 
ради тога, овај правни институт је у овој новој кодификацији 
добио нове, каутале како се законски пропис не би могао изи- 
грати, уз то је нормирана и ингеренцнја суда па и предвиђена 
могућност потпуног раскидања оваквог уговора.

Уговор о доживотном издржавању склапа се, обично из со- 
цијалних мотива, због старости, болести, физичких недостатака, 
неспособности за привређивање и сл. Чињеница, да је законода- 
вац регулисао ову правну Л1атерију посебним прописима, говори 
о њеној посебној важности у систему нашег новог законодавства. 
Овим прописима он је одредио овом економскоч:оцијалном од- 
носу садржину и правну форЈчу. За овакве уговоре законодавац 
изричито захтева строжију форму но за облигационе уговоре 
друге врсте, прописујући писмен уговор и његову оверу од стране 
надлежног судије.

Постоји мишљење да је строга форма уговора о доживотном 
издржавању предвиђена само зато да се не би под видом таквог 
уговора закључио уговор о наслеђивању. Међутим, мишљења 
смо да би такав уговор, тј. уговор о наслећивању био ништаван 
и кад би био оверен од суда, јер ништавост по ЗОН-у H a c ia je  
ipso lege, с обзиром на садржину овог уговора.

Други су мотиви руководили нашег законодавца да захтева 
строгу форму овог уговора, у првом реду да му се обезбеди веће 
поштовање, a самим тим сугрност и гарантију да ће стране 
уговорнице, нарочито давалац издржавања извршити своје оба- 
везе обзбиљније и у потпуности. Затим, свечана форма уговора 
је једна од гараитија за правовал>аност посла и особито је по- 
требна код правних послова овакве природе, који засецају не- 
иосредно у егзистенцију личности, нарочито у случају примаоца 
издржавања, чија материјална егзнстенција често зависи искљу- 
чиво од тога акта. И на крају свечана форма овог уговора сма- 
њује могућност злоупотребе и неправедног обогаћења, који се 
најчешће код правних послова овакве врсте могу појавити.

У вези са овим уговором поставља се једно интересантно 
иравно питање, које је предмет овог излагања, a наиме, да ли се 
уговори о доживотном издржавању по новом Закону могу скла- 
пати између брачних другова. Ни о томс закон не говори, али 
изгледа да ту могућност не искључује.

Постоји мишљење, да је овако уговарање дозвол>ено н да 
се не противи духу закона, образлажући ово тиме, да и овај уго-



вор спада у послове имовинско-правне природе, који су дозво- 
љени између брачних другова у смислу прописа чл. 12 Основног 
Закона о браку.

По чл. 12 Основног Закона о браку дата је могућност супруж- 
^шцима, да међу собом склапају све уговоре облигационог ка- 
рактера који нису противни закону и на њима могу заснивати 
права и обавезе. Овај законски пропис регулише питање брачних 
имовинских уговора. To су уговори, које склапају брачни дру- 
гови међу собом, a тичу се имовинских односа. Ти уговори не 
смеју бити у супротности са принципима израженим у прописи- 
ма Основног закона о браку.

Брачни другови могу склопити различите имовинско-правне 
уговоре, (Напр.- брачни другови могу склопити уговор о управи 
и располагању заједничком имовином). Они могу законски ре- 
жЈим чл. 10 ОЗБ-е, који важи за имовину стечену у току брака 
прбтегнути уговором на сву посебну имовину или пак само на 
њене делове на пр. само на некретнине или само на покретнине. 
Тиме би систем различних добара чл. 9 Основног Закона о браку 
био замењен заједницом добара по чл. 10.

Брачни другови могу између себе склапати уговоре по оп- 
штим начелима грађанског права као на пример: уговор о по- 
клону, зајму, купопродаји, употреби, коришћењу неке ствари 
посебне имовине. Они могу у погледу имовине, која не потпада 
под режим чл. 10 Основног Закона о браку, уговорити заједницу 
добара по општем праву, различиту од заједнице по споменутом 
чл. 10.

Ступањем на снагу Закона о стамбеним односима, брачним 
друговима се даје могућност, да поред већ rope поменутих уго- 
вора, могу између себе склапати уговоре у погледу свога стана, 
јер је и то имовинско добро. Правњ\о је у стамбеном законодав- 
ству да само једно лице може бити носилац станарског права. 
Али кад је у питању брачни друг, који није друкчије уговорио 
са својим брачним другом, онда је и други брачни друг носилац 
станарског права (чл. 27 ЗОС-о). Брачни другови могу уговорити 
да је носилац станарског права само један брачни друг, a то ће 
бити скоро увек само онај у чији се стан досељава други брачни 
друг, и овај уговор у том случају има све одлике уговора о ко- 
ришћењу стана.

Из напред изложеног следи какве све врсте уговора могу 
брачни другови међу собом закључивати. Но постоје уговори 
који брачни другови не могу склопити, јер се противе прописима 
основног Закона о браку. Тако се сматра, да би био противан 
прописима овога закона уговор којим би се законски режим 
заједничке тековине радом заменио којим другим имовинским 
режимом, будући да је пропис 10 ОЗБ у том погледу принудног 
карактера.

Исто тако би био неважећи уговор, да се заједница тековине 
радо.ад ограничи само на некретнине или само на покретнине. 
Неважећи би био и уговор брачних другова о деоби заједничке 
н.мовнне, која још није стечена, a који би био у супротности са



чл. 10 ОЗБ-е. Неважећи био уговор, којим би се брачни друг од- 
рекао свога права издржавања по чл. 13 односно чл. 70 ОЗБ, или 
се обавезао давати издржавање без законских претпоставки, које 
су у тим члановима предвиђени.

Пошто смо напред изнели имовинске уговоре који су допу- 
штени, као и оне који су недопуштени међу брачним друтови- 
лта с обзиром на саму природу и циљ брака, можемо да анализи- 
рамо могућност склапања уговора о доживотном издржавању 
међу брачним друговима.

Из духа прописа чл. 122 Закона о наслеђивању произлазн, 
да се ови уговори могу закључивати само међу другим лицима, 
a не и брачним друговима. Интенција законодавца, доносећи на- 
пред описану каутелу, била је усмерена у правцу заштите стари- 
јих, немоћних особа од евентуалног израбљивања. Приста.\ице 
(.;тановишта о могућности закључивања таквог уговора међу 
брачним друговима покушавају да обнове уговор о наслеђивању 
предвиђен бив. грађанским законима, a који се могао скдапати 
међу супружницима, кроз уговор о доживотном издржава1Бу, 
сматрајући да се то не противи закону, већ да се самим тим по- 
јачава законска дужност истих у погледу издржавања, н откла- 
ња могућност да нужни наследници умање ЈЈмовнну декујуса у 
односу на преживелог брачног друга.

Но ми се са таквим становиштем не би могли уопште сло- 
жити, и то са сдедећих разлога:

1. У правном погледу упориште нашег становишта био би 
пропис чл. 125 став 2 Закона о наслеђивању, a који се изричито 
одиоси на друга лица, не и на брачне другове. По том пропису, 
ако према уговору уговорници живе у заједници, па се њихови 
односи толико поремете, да заједнички живот постане неподно- 
iuajHb, свака странка може захтевати раскидање уговора. Међу- 
тим, уколико се међу брачиим друговима односи поремете до 
горње мере онда они већ на основу чл. 56 Основног Закона о 
браку Morv тражити развод брака, те би се у том случају пресу- 
дом о разводу брака могла решити ii сва питања имовинско- 
правне природе.

Тако би могло доћи до коначног регулисања свих посебних 
vTOBopa и споразума странака (чл. 12 Основног Закона о браку). 
Ово тим пре, што по Основном закону о браку постоји увек све 
до развода или разрешења брака (чл. 13 Основног Закона о бра- 
ку) реципрочна обавеза на издржавање, у колико је један брач- 
1!И друг то у стању чинити. Он ће то бити у стању да чини, ако 
иначе долази у положај да може склапати овакве уговоре, од- 
iiocHO да може другоме предати толико имовине, да из те кмо- 
вине може примити издржавање за недогледно време.

Значи, да су такви уговори међу брачним другови.ма су- 
вишни, када је имућни брачни друг и онако по закону обавезан 
да другом брачном другу даје издржавање уз постојање закон- 
ских претпоставки. С друге стране ако имућни друг преда сву 
своју имовину другом брачном другу, овај потоњи тиме прима 
обавезу на издржавање оног првог. Ова законска обавеза иа из-



државање свакако увек искључује као сувишну обавезу из \то- 
вора.

Противчинидба заснована уговором, дакле, не постоји нити 
је пак потребна. A кад нема противчинидбе засноване уговором, 
онда није ни могуће склапање уговора као онерозног правног 
посла, него једино као лукративног, a то више није ните може 
бити уговор о доживотном издржавању у смислу чл. 122 Закона 
с наслећивању. Како је овај уговор само онерозан, онда би међу 
брачним друговима био посве искључеи.

Из OBora се изводи да управо прописи Основног Закона о 
браку у вези са прописима Закона о наслеђивању доводе до ова- 
квог закључка. Најзад, ако узмемо и чињеницу да су прописи За- 
кона о браку који регулишу Л1еђусобно издржавање брачних дру- 
10 ва принудног карактера, као што и јесу, онда закључивање 
уговора о доживотном издржавању у овом правном домену у 
потпуности се искључује, с обзиром да би то било противно ин- 
тенцијама Основног закона о браку као и природи и циљевима 
брака.

Такав правни посао закључен између брачних другова у 
облику напред споменутог уговора био би самим тиме апсолутно 
ништав и без икаквог дејства у односу на треће лице.

2. Ааље, мишљења смо, да би уговор о доживотном издржа- 
вању склопљен између брачних другова, био немогућ и са раз- 
зога што овакав уговор не одговара правној природи овог ин- 
ститута, јер би се овакав уговор сматрао уговором о наслеђива- 
1ву који би био ништав по одредбама чл. 108 Закона о наслеби- 
вању, и ако такав не би могао имати никакво правно дејство у 
односу на трећа лица.

Те је с обзиром на све напред наведено потребно да судија 
приликом овере уговора о доживотном издржавању по службе- 
ној дужности (ех offo) води рачуна на садржину оваквог прав- 
ног посла и ако би установио да исти у себи прикрива елементе 
бив. уговора о наслеђивању, одбити његову оверу услед после- 
дица ништавности овог правног посла која произлази из чл. 108 
ЗОН-а, без обзира на сагласност воља уговорних странака.

Из свега изложеног можемо извести закључак: да се једино 
стриктним придржавањем прописа Закона о наслеђивању који 
регулишу овај институт у целости, може обезбедити његова пра- 
вилна примена и отклонити свака могућност његовог изиграва- 
nba. Одредбе чл. 122—127 ЗОН-а се морау тумачити stricto sensu 
јер се само на овај начин може отклонити могућност ширег ту- 
мачења ових законских прописа, које би неминовно довело у 
питање правилно функционисање овог института у пракси.

Пошто прописи чл. 122—127. ЗОН-а, чак и не претпостављају 
могућност за склапање овог уговора међу брачним друговима, 
не могу се шире тумачити и примењивати исти, јер би се ово ко- 
сило са интенцијама Закона о наслеђивању који регулише ову 
правну материју. Имајући у виду ово, као и све што је изложено 
у вези са овим правним проблемом, мишљења смо; да је уговор 
о доживотном издржавању закључен између брачних другова



ништав и да као такав не производи никакво правно деЈство у 
односу на саме брачне другове као уговараче и на заинтересо- 
вана лица из овог уговора, ово тим пре што с обзиром на цело- 
купни наш правни систем и аналогију прописа из других сродних 
закона и њиховом употребом (у првом реду основног Закона о 
браку) овако уговарање између брачних другова везаних пуно- 
иравном брачном везом изричито се искључује, када се ради о 
уговору о доживотном издржавању и његовим уговорним стипу- 
лацијама које су диспозитивно регулисане чл. 122—127 Закона 
о наслеђивању.

Kocra М. Месаровић

О ИДЕНТИТЕТУ ПРЕСУДЕ И ОПТУЖБЕ 
— Питање примене члана 326 ЗКП —

(Наставак)

III.

Изнећу и извесне мени познате одлуке Савезног врховног 
суда и Врховних судова народних република и АПВ ;̂ у којима 
су такође испољени различити ставови по питању објективног 
идентитета оптужбе и пресуде:

1. I. „Кад су у оптужби наведене само чињенице из којих 
ироизлазе законска обележја кривичног дела проневере из чл. 
322. КЗ, суд не може донети осуђујућу пресуду за кривично дело 
несавесног рада у служби из чл. 317 КЗ, иако су на главном пре- 
тресу изнете чињенице из којих произлази да је оптужени учинио 
кривично дело из чл. 317. КЗ. Пресуда којом би оптужени у та- 
квом случају био оглашен кривим за кривично дело из чл. 317. 
КЗ прекорачила би оптужбу, па би таквом пресудом био повре- 
Еен закон — чл. 342. ст. 1. тач. 8. ЗКП (сада чл. 343) — примедба 
В. Ш.). Ако су у опису дела које је садржано у оптужби поред 
обележја кривичног дела из чл. 322. КЗ наведене и чињенице из 
којих произлазе обележја кривичног дела из чл. 317. КЗ, суд мо- 
же донети осуђујућу пресуду и за ово кривично дело”. („Начел- 
но мишљење проширене опште седнице Савезног врховног суда 
одржане 12. јануара 1955. године — Правни живот бр. 1—2/55” 
— старна 45).

Произлази да је суд везан за чињеннце које су описане у оп- 
тужби, a из којих произлазе законска обележја одређеног кри-

’’ Називи судова дати су — према томе како су се звали у време до- 
ношења одлука.
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вичног дела и да не може, a да не прекорачи оптужбу, да nabe 
да стоје обележја другог кривичног дела, иако би на такав за- 
кључак упућивале чињенице утврђене на гланом претресу. Према 
томе, суд није у могућности да даје другачију правну оцену дела 
ка основу чињеница утврђених на главном претресу, ако таква 
правна оцена не би произилазила и из чињеница изнетих у оп- 
зужби, него им противречила, a да на тај начин не прекорачп 
оптужбу.

Међутим — у образложењу цитираног начелног Л1ишљења 
заузет је и став односа члана 322. КЗ у оптужби према чл. 323. у 
пресуди који гласи:

III. „Исто тако запажена је разнолика пракса судова у слу- 
чају кад је предмет оптужбе кривично дело проневере из чл. 322. 
КЗ. a према резултату главног претреса излази да то дело није 
доказано, него да је доказано кривично дело послуге предви- 
Вено у чл. 323. КЗ. Такав случај се може догодити кад оптужба 
наводи да је отпужени „. .. . у намери да себи или другом npii- 
бави имовинску корист противправно присвојио . . a према ре- 
зултату претреса изађе да намера и присвајање нису доказани, 
али је доказано да се оптужени „ ... неовлашћено послужио .. . 
или другом неовлашћено дао на послугу”. Неки судови ослоба- 
ђају од оптужбе и при томе се руководе да би прекорачили оп- 
тужбу противно чл. 325. ЗКП, ако би оптуженог огласили кри- 
вим за кривично дело послуге из чл. 323. КЗ. Овакво гледиште 
је погрешно и противно закону. Наиме, кад подигнута оптужба 
наводи да је оптужени „у намери да себи или другом прибави 
противправну имовинску корист присвојио ствари које су му у 
служби поверене, онда се мора узети да таква оптужба обухвата 
и радњу оптуженог која се састоји у томе што се оптужени „иео- 
влашћено послужио стварима које су му у служби поверене или 
их другом неовлашћено дао на послугу”. Према томе, кад суд 
у оваквим случајевима изриче осуђујућу пресуду за кривично 
дело из чл. 323 КЗ, то Ш1Је прекорачење оптужбе, нити повреда 
закона из чл. 342. ст. 1. тач. 8. ЗКП.

Ако се има у виду неспорна чињеница да Кривични законнк 
адређујући која су друштвено опасна дела и кривична дела, 
утврђује за сваку врсту кривичног дела посебне објективне н 
субјективне елементе, који дају сваком кривично.\1 де.л\' његова 
обележја, доводи се у сумњу став Савезног врховног суда да рад- 
ња противправног присвајања реално и појмовно садржи у себи 
и појам радње неовлашћеног послуживања. Битни елемент дела 
проневере јесте радња која се састоји „у противправном npiicea- 
јању” ствари које су у служби поверене у циљу прибвлзања нмо 
Бинске користи, a битни елеменат кривичног дела пос.\уге из ч.\. 
323. КЗ. јесте радња која се састоји „у неовлашћеном послужи- 
вању" — (подвукао В.Ш.) стварима које су у служби поверене. 
Постоји очигледна разлика и у објективном <и у субјективно.м 
смислу између кривичног дела проневере из чл. 322. и послуге 
из чл. 323. КЗ, иако се ради о делима из исте главе (XXIV — 
кривична дела против службене дужности).
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2. „Окружни суд је ослободио окривљеног од отпужбе за 
кривично дело разбојништва из чл. 252. КЗ, a јавни тужилац је 
нзјавио жалбу наводећи да је суд био дужан да окривљеног 
огласи кривил! и осуди за кривично дело принуде из чл. 149. КЗ 
и за кривично дело одузи.мања туђих ствари из чл. 256. КЗ”. Вр- 
ховни суд HP Македоније — Кж. 41/56 одбио је жалбу као не- 
основану дајући следеће разлоге: „По мишљењу овога суда кри- 
вично дело разбојништва је заиста једно сложено кривично де- 
ло, али се исто састоји из елемената кривичног дела крађе и кри- 
вичног дела принуде, од којих је прво основно. Y кривичном 
делу разбојништва нема елемената кривичног дела одузимања 
ствари из ч.\. 256. КЗ. Y кривичном делу разбојништва садржана 
је радња одузимања у смислу чл. 249. КЗ, a не одузимању у сми- 
слу чл. 256. КЗ. Једно искључује друго. Кад је предмет оптужбе 
кривично дело разбојништва (чл. 252. Кривичног законика), суд 
би прекорачио оптужбу ако би окрнвљеног осудио за кривично 
дело одузимања ствари (чл. 256. КЗ)”.

3. Окружни суд у Прокупљу ослободио је од оитужбе Л. Ц. за 
кривично дело проневере из чл. 322. ст. 1. КЗ, мада је на главном 
иретресу утврдио да су у радњи окривљеног садржана обележја 
кривичног дела крађе из чл. 249. ст. 1. КЗ. Јавни тужилац жалио 
се на пресуду, истичући да суд није везан за правну оцену дела 
датог у оптужби, те да је суд оптуженог могао огласити кривим 
за кривично дело крађе из чл. 249. КЗ или утаје из чл. 254. КЗ. 
Врховни суд Србије својом пресудом КЖ-3343/62 одбио је жалбу 
јавног тужиоца као неосновану, наводећи следеће разлоге: „Рад- 
ња извршења кривичиог дела проневере је противправно присва- 
јање (подвукао В.Ш.), a радња извршења кривичног дела кра- 
ђе је одузимање (подвукао В.Ш.) туђе ствари, то су две по свом 
значењу одвојене радње. Према томе, када одузимање, као рад- 
ња извршења у опису дела у оптужници није истакнуто, то се 
исто оптуженом оптужбом и не ставља на терет, Окружни суд 
није могао да иде на утврђивање те радље и стављање исте на те- 
рет оптуженом у том смислу да огласи кривим оптуженог за 
кривично дело крађе из чл. 249. КЗ. Ово стога што би поступа- 
јући тако прекорачио оптужбу и учинио битну повреду одре- 
даба кривичног поступка означену у чл. 343. тач. 8. ЗКП".

4. Према пресудама Врховног суда АПВ Кж-333/56 и Врхов- 
ног суда HP Македоније Кж. 41/56 које третира Др Тихомир Ва- 
сиљевић. заузет је став који се састоји: „Y тврђењу да се суд 
мора држати чињеничног стања описаног у оптужници, само 
онда када би идући мимо њега прекорачио оптужбу, a да се о 
прекорачењу оптужбе не би могло говорити ако би суд судио 
чињеничном стању које се показало на главном претресу, a по- 
вољније је за оптуженог од чињеничног стања описаног у оптуж- 
ници (под условом да се увек ради о истом догађају). Узима се 
да је објективни идентитет оптужнице очуван када је утврђено 
да не стоје неке околности чињеничног стања изложеног у оп- 
зужници које су биле на штету оптуженог, односно када су оне 
остале недоказане, a исто тако да је чињеннчно стање остало не-
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измењено ако су поред чињеница описаних у оптужници утвр- 
ђене и нове чињенице које олакшавају положај оптуженог”**.

5. „Суд није прекорачио оптужбу (чл. 342. ст. 1. тач. 8. ЗКП”) 
тиме што је отпужену С. М. која је оптужена као извршилац, по 
бијаном пресудом, утврђеног кривичног дела, прогласио кривом 
само као подстрекача на извршење овог де.\а. Ако је више лица 
оптужено за једно или два одређена кривична дела као извр- 
шиоци, суд не прекорачује оптужбу када неког од њих прогласи 
кривим као подстрекача у том истом делу . . . према чл. 325. ст.
1. ЗКП за идентитет оптужбе и пресуде се тражи да се ради о 
истим лицима и о истом делу које је предмет оптужбе”. (Пресу- 
да Врховног суда АПВ. Кж-807/57 од 2. августа 1957. године.)

6. ,Дко је више особа оптужено за једно одређено кривично 
дело од којих неке као извршиоци. a друге као подстеркачи, од- 
носно помагачи, суд не прекорачује оптужбу, ако особе, које су 
оптужене као извршиоци прогласи кривима као подстрекаче 
односно помагаче у том истом делу, односно ако особе које су 
биле оптужене као подстрекачи — односно као помагачи про- 
гласи кривима као извршиоце тога дела. Члан 325. ст. 1. Зако- 
ника о кривичном поступку за идентитет оптужбе и пресуде тра- 
жи да се ради о истим особама које су оптужене и о истом делу 
које је предмет оптужбе. Према томе се у наведено.м случају не 
прекорачује та одредба, ако се особама које су као саучесници 
(у ширем смислу) оптужене за исто дело, које је предмет оп- 
тужбе, даде у пресуди друга улога у извршењу тог дела, него 
што им је била означена у оптужници, другим речи.ма ако се 
буду у пресуди проглашене кривима за друкчији об.лик учество- 
вања у извршењу тог истог дела, него што и.м је одређен у оп- 
тужници. Y таквом случају се дакле немења ништа ни на иден- 
титету оптужених нити пак на идентитету са.мог дела”. (Пресуда 
Врховног суда HP Хрватске Кж. бр.-3477/55 од 9. фебруара 1956. 
године).

7. Пресудом Окружног суда оптужена је из.међу осталог 
проглашена кривом због крив. дела крађе из ч.\. 249. ст. 1. КЗ. 
. . . што је са трансформаторске станице узела 4 колута жице у 
тежини од око 45 кгр. власништво електричног предузећа. Жа- 
лећи се протнву ове пресуде оптужена је у односу на наведено 
дело навела да је прекорачена оптужба тнме што је проглашена 
кривом за крађу 45 кгр. жице, a тужена је за крађу 15 кгр. жице.

Врховни суд је одбио жалбу оптужене и у одиосу на овај 
жалбени навод дао следеће образложење;' „Ннје основан навод 
жалбе оптужене да је у односу за ово де.\о нзвршено прекора- 
чење оптужбе. Тачно је да у погледу количине украдене жице 
постоји раз.\ика између оптужбе и пресуде. Колпчина жице утвр- 
Вена у пресудн резултира из спроведених доказа на г.лавно.м пре- 
тресу, али наста.ла разлика не односи се на неко посебно дело 
које није било предмет оптужбе, него на дело које је садржано

Др Тихомир Васиљевић „Ко.ментар Законика о кривично.м псступку” 
страна — —306.
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Y поднесеној оптужби (чл. 325. ст. 1. ЗКП)" (— Пресуда Вухов- 
ног суда HP БИХ — Кж-572/56 од 26. јуна 1956. године.)

Мислим на напред изложена схватања Врховног суда Хрват- 
ске и Врховног суда Босне и Херцеговине нису сагласна са чл. 
326. ст. 1. ЗКП. Радње подстрекавања и помагања као облика 
саучесништва, разликују се и у објективном и у субјективном 
кривичноправном смислу од радње извршења, до тог степена, да 
је искључено њихово замељивање у пресуди у односу на оптужбу, 
a да се тиме оптужба не прекорачи и почини битна повреда од- 
редаба кривичног поступка (чл. 343. ст. 1. тач. 8. ЗКП).

Ако се у пресуди даје друга улога у извршењу дела, од уло- 
le која је дата — описана у оптужби, нужно долази до промене 
идентитета дела у објективном и субјективном смислу. Ако би 
иеко лице било осуђено за кривично дело проневере из чл. 322. 
КЗ за већи износ од износа назначеног у оптужби, постојало би 
прекорачење, јер би било осуђено и за износ за који није опту- 
жено. Ово важи и за кривична дела крађе из чл. 249. КЗ, послуге 
из чл. 323. КЗ и других сличних. Према томе, сматра.м да је суд 
оптужену, која се наводи у пресуди Врховног суда Босне и Хер- 
1леговине, могао осудити само за 15 кгр. украдене жице, то јест 
за кодичину за коју је и оптужена, a не за 45 кгр., пошто за 30 
кгр. иије била оптужена. Професор Димитријевић такође сматра 
да суд не може вршити никаква проширења чињеничног описа 
садржине кривичног дела изнетог у оптужби приликом пресу- 
ђења, a да суд пресудом може обухватити мањи чињенични опис. 
„Када утужено дело није у целини достигло степен истинитости”, 
„Иако би формално правно схватање наметало негативан од- 
roBop”®.

Чини ми се, да се у вези са третираним питањем, улога Јав- 
Hor тужиоца, по некад схвата веома уско и у еупротности са чл. 
9. ЗКП. Наиме, заузима се став, да је Јавни тужилац позван само 
да тужи и да остаје при оптужби не водећи рачуна о измењеном 
чињеничном стању у току главног претреса. Овакво схватање до- 
шло је до изражаја код др. Т. Васиљевића који између осталог 
каже: „Тужиоцу је врло тешко да мења своју оптужницу у прав- 
иу ублажавања. To се не слаже са његовом функцијом: он тужи 
онако како он види ствар, a суд може изрећи пресуду за блаже 
дело ако сматра да је стање ствари тако. За тужиоца је боље да 
суд оконча ствар материјалном пресудом у правцу ублажене си- 
туације оптуженог, на коју се тужилац може жалити, него да 
буде изречена ослобаћајућа пресуда за теже чињенично стање, 
па да оптужба поново покреће поступак"‘“.

Произилази као да Јавни тужилац није максимално заинте- 
ресован за утврђивање материјалне истине и за усаглашавање 
описа дела у оптужби и правне оцене дела, утврђеном чињенич-

® Др Драг. В. Димитријевић, проф.. универзитета „Кривично про- 
цесно право” — стр. 153— 154 — Издање Савремене aд^таниcтpaци.ie Београд 
—  1963. шдиие.

1* Др Тихомир Ваоиљевић — „Ксментар Законика о кривичном по- 
ступку” — сгр. 306 — И здањ е Савремене администрације — Београд 1957. г.
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ном стању Y току главног претреса, што је у супротности са на- 
челом израженим у чл. 9. ЗКП, које обавезује све органе, a који 
учествују у кривичном поступку, на дужност истинитог и пот- 
пуног утврђивања чињеница које су од важности за доношење 
законите одлуке. Овај члан такође обавезује све органе, да се 
са једнаком пажњом односе у испитивању и утврђивању како 
чињеница које терете оптуженог, тако и оних, које су му од ко- 
ристи. Наведено становиште у супротности је и са чл. 317. ЗКП, 
који тужиоцу даје право и дужност да оптужницу прилагоди 
измењеном чињеничном стању у току главног претреса. Заузи- 
мањем става да је суд у пресуди везан за опис дела — догађаје 
изнете у оптужби, даје се могућност, да до пуног изражаја добе 
улога и одговорност Јавног тужиоца у погледу утврђивања ма- 
теријалне истине и у смислу саглашавања оптужбе утврђеном 
чињеничном стању, то јест материјалној истини. .

Испољене разлике по питању објективног индентитета оп- 
тужбе и пресуде и проблеми који се у вези са тим појављују у 
пракси, намећу неопходну потребу решења истих у новелира- 
ном ЗКП. Из свега напред изложеног, по мом мишљењу, најце- 
лисходнији начин за решеље изнетих проблема био би у заузи- 
мању следећих ставова: а). да је суд начелно везан за опис рад- 
ње — чињеничног стања изнетог у оптужби и да у својој пресу- 
ди, на темељу резултата главног претреса, може изменити неке 
чињенице — опис дела (додати или изоставити), само ако би 
таква измена била повољнија за оптуженог; б) да суд може да- 
ти другачију правну оцену дела, у односу на правну оцену изне- 
ту у оптужби, једино ако би то било од користи оптуженог. Ми- 
слим да би се то постигло изменом садањег става 2. чл. 326 ЗКП, 
који би гласио: „Суд може на основу утврђеног чињеничног 
стања у пресуди додати или изоставити нске чињенице дела и 
дати другачију правну оцену дела, само аво је то повољније за 
оптуженог".

Влајко Шошкић

НЕШТО О ПРАВНИМ СРЕДСТВИМА КОЈИМА 
СЕ ПОСТИЖЕ ЕКВИВААЕНТНОСТ Y РОБНОМ ПРОМЕТУ

1. Странке учествујући у робном промету врше међусобну 
размену добара, односно роба. Оне то чине у већини случајева 
путем уговора, као превасходним инструментом правног проме- 
та. Нормално је да оне при преговарању и самом закључењу 
уговора желе да остваре извесну добит и на тај начин капитали- 
зирају вредност свог предмета робног промета. To је сасвим 
природно и догично, јер то је и основни циљ промета. Али 
странке увек треба да воде рачуна и о томе да се битно iie 
поремети еквивалентност престација, да су узајамна давања
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страна уговорница у приближним вредностима. To наравно ва- 
жи само за двострано-теретне и комутативне уговоре код којих 
обавезе странака служе једна другој за основ.

Шта ће бити ако се једна од страна уговорница послужи 
незнањем, заблудом или неспособношћу друге стране и закљу- 
чи уговор који је у очигледној несразмери између давања стра- 
нака? Чиме је битно поремећена равнотежа еквивалентности 
престација. Или од момента закл>учења уговора до његовог из- 
вршења наступе, без кривице уговорника, ванредни догађаји 
услед којих би испуњене обавезе постале претерано отежане за 
једну страну или би јој нанело претерано велики губитак.

Хоће ли у оваквим ситуацијама основно начело граВанског 
права pacta sunt seruanda и даље производити своја дејства или 
ће можда бити за ове специјалне ситуације, замењена другим 
правилима и средствима која ће га у извесној мери дерогирати?

Нема сумње да је основно правило да се уговори склапају 
зато да буду извршени, али је исто тако и основно правило да 
странке путем уговора размењују једнаке вредности, дакле еко- 
номске еквиваленте. Разуме се, то искључиво важи за двостра- 
нотеретне и комутативне уговоре. Ова околност намеће извесна 
дејства уговора која наступају чак и онда ако их странке нису 
хтеле. Та дејства су обично последица правних средстава која 
имају првенствено за задатак да одрже односно васпоставе еко- 
номску равнотежу у уговорним односима између странака. Так- 
ва средства су прихваћена како од стране судова тако и од стра- 
не самог законодавца. Поједина од ових средстава судови при- 
мењују и поред тога што она нису позитивним прописима регу- 
лисана, a у појединим земљама чак и mhaio воље законодавца. И 
захва.'вујући баш судској пракри поједина од тих средстава стек- 
ла су „право грађанства” и у законодавству.

2. Историјски посматрано једно од првих средстава које је 
служило постизању еквиваленције у давањима страна уговор- 
ница је обавеза заштите од физичких недостатака ствари. Оно 
што је битно, суштаствено у сваком уговору, то је да ствар, која 
је предмет уговора, мора имати уговорена својства. Поред тога, 
она мора поседовати и оно својство која нису изричито уговоре- 
на, a сматрају се нормалним и типичним која ствар треба да 
има. Ствар треба да пружи прибавиоцу све оне користн које је 
он основано очекивао од ње. Другим речима, преносилац је ду- 
жан да омогући прибавиоцу не само мирну већ и корисну упо- 
требу — државину ствари. Уколико предата ствар има каквих 
већих, неуобичајених скрнвених недостатака, a који су постоја- 
ли у тренутку закључења уговора, једном речи, мана icoje оне- 
Јдогућују нормалну употребу стварн, прибавилац ће имати право 
да тражи:

а) да се отклони недостатак, ако се то може учинити;
б) смањење цене сразмерно недостатку (actio quanti mi- 

noris), ако ce ствар може употребити и са маном;
в) раскид уговора и накнаду штете (actio redhibitoria)
г) може тражити замену, ако се ради о генернчним ства- 

рима.
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1 1

Исправност ствари као предмета уговора, протеже се на бит 
самога уговора условљавајући његову пуноважност. ПитаЈве фи- 
зичких недостатака ствари нарочито је значајно у привредни.м 
односима и привредном праву уопште. И ако се тамо посебно 
расправља обзиром на специфичне прописе и схватања која вре- 
де за трговину. To је једно доста ефикасно правно средство у 
рукама прибавиоца за постизање еквивалентности у давањима 
уговорача, али с обзиром на кратак рок у коме се мора упо- 
требити (дужност прибавиоца да одмах по пријему, прегледа 
ствар и приговори преносиоцу на евентуалне мане ствари), че- 
сто пута непрактично и неупотребљиво, јер губи своју моћ деј- 
ства.

Само постојање мана на ствари, особито ако се ради о недо- 
стацима који битно утичу на саму природу употребе ствари, он- 
да имамо једну врсту оштећења једне стране — прибавиоца. 
To оштећење често пута може износитн и више од половине 
вредности дате другој страни за ствар са редхибиторним ма- 
нама. Ма да се овде не ради о вредностима и њихових величи- 
ка давања странака, већ о квалитету, природи и степену упо- 
требљивости ствари, која је предмет уговора, ипак се на изве- 
стан начин приближавамо институту, познатом у правној тео- 
рији под именом Laesio enormis (оштећење преко половиие).

3. Ма да се јавља тек у познатом римском праву, тачније од 
доба императора Диоклецијана, у почетку само за непокретно- 
сти, институт оштећења преко половине постао је принцип да је 
код купопродаје продавац могао тражити раскид уговора ако за 
продату ствар није добио бар половину од укупне вредносш, 
односно ако купац није платио пуну цену (Laesio enormis). 
Временом глосатори проширују овај принцип и на све уговоре 
сличне купопродаји, a канонисти, спроводећи доследно начело 
правичности, чији су аутори, и на све двоструко-теретне и ко- 
мутативне уговоре. Канонско право познаје чак и оштећење 
преко две трећине (Laesio enormissima), за чију примену пре- 
двиђа лакше и другојачије услове. Тако је прекомерно оштеће- 
ње, као средство за одржавање економске равнотеже у уговор- 
ним односима, проширено скоро на све уговоре где каузе, ме- 
ђусобни имовински ефекти треба да буду еквивалентни, тј. уза- 
јамна давања странака у приближној вредности.

Ову установу, као средство обезбеђења еквивалентности у 
давањима уговорника познаје и Српски грађански законик (§ 
934 — 5). По њему притеријум за примену овог средства био је 
чисто објективан. To значи да је било довољно да једна страна 
у двострано — теретном уговору не прими ни половину вред- 
иости онога што је дуговала или је већ била дала другој стра- 
ии. Чим се оствари овај услов онда се могло тражити раскид 
уговора без обзира на постојање било каквих субјективних мо- 
мената у времену закључења уговора. Сасвим је пак споредно 
и ирелевантно да ли је оштећена страна знала какве су и ко- 
шке правне вредности узајамних престација и да вредност оно- 
га, што оно може на основу уговора да тражи од друге стране.
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не износи ни половину вредности онога што je она по том истом 
vroBopY дуговала другој страни.

Међутим, његов изворник, Аустријски грађански законик, a 
и Хрватски грађански законик, који је верна копија Аустријског 
грађанског законика, поред објективног критеријума захтевају 
н субјективни. Што значи да поред постојања самог факта не- 
сразмерних престација у уговорном односу, они захтевају да 
оштећена страна још и није знала, за праву вредност ствари при 
склапању уговора. Другим речима, уколико је оштећени угово- 
рач знао за правну вредност ствари па је ипак пристао, из својих 
посебних разлога, иа несразмерну цену, неће имати право да упо- 
треби ово средство. Поред тога, стране уговорнице могле су се 
у самом уговору одрећи права да траже раскид уговора због 
ои!тећења преко половине (§ 560). Тиме је ово средство по Ау- 
CTpHjcKOiM грађанском законику добило много мањи домашај на 
терену еквиваленције узајамних престација у уговорним одно 
сима, a сам институт оштећења преко половине добио диспози- 
тиван карактер (§ 935 А. Г. 3.).

Остали случајеви у којима се искључује правна моћ овога 
средства били би; ако је уговор дели.мично доброчин, ако се цена 
не може одредити, онда је сасвим разумљиво да се не могу упо- 
ређивати ни међусобна давања уговорника и ако је ствар прода- 
та на јавној дражби.

Сви ови случајеви могу се објаснити и са прилично успеха и 
бранити, али не и други — ако су се странке одрекле права да 
траже раскид уговора због оштећења преко половине.

Y време када су класични законици редиговани царовала је, 
без икаквог оспоравања, доктрина о аутономији воље странака 
и теорија природног права. Сваки је својом вољом суверен го- 
сподар и њоме може слободно располагати. И странке могу пот- 
пуно суверено регулисати своје односе. Закон само накнађује 
вољу странака и у начелу има диспозитиван, интерпретативан 
карактер, a само изузетно импреративан када је у питању јавни 
интерес. Отуда Code civil, у коме је тријумфовала теорија инди- 
видуализма није прихватио^институт оштећења преко половине 
као генерално средство за раскид двострано-теретних уговора, 
већ само изузетно кад продаје непокретности. Купац је овога 
средства био лрплен, без обзира на то што су његове обавезе биле 
често пута претерано веће од продавчевих. Оно што треба приме- 
нити овде a то је да се права да тражиш раскид уговора због 
оштећења преко половине продавац није могао одрећи. Значи 
без обзира на тако узвишене принципе слободе уговарања, ко- 
јима је прожет Coda civil, законодавац је ипак задржао у сфе- 
ри свог регулисања домашај и правну моћ прекомерног оште- 
ћења, као средства за одржавање равнотеже у робном промету, 
дајући му императиван карактер. Насупрот овоме продавац је 
могао тражити раскид уговора, због прекомерног оштећења, чак 
и кад се изричито одрекао тога права (чл. 1674. Code civil-a).

Француска правна теорија напротив, сматра да уколико и 
дође до раскида уговора због прекомерног оштећења једне стра-
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не, TO није зато што Laesio enormis производи своја дејства, већ 
она то третира као недостатак воље. Док судска пракса у Фран- 
цуској, нормално прихвата не само врло оскудне прописе свога 
грађанског законика него институту оштећења преко половнне 
даје много већи значај и домашај.

Видели смо, у једном сумарном прегледу, критеријуме и 
услове под којима се може примењивати оштећење преко поло- 
вине, као и то да је ово средство за осигурање еквивалентности у 
уговорним односима мање-више прихваћено у законодавствима 
lOTOBO свих земаља (у којима није на известан начин примењи- 
вана судска пракса) не упуштајући се у подробније описивање 
ове институције.

Како стоји ствар у нашем праву н у нашој судској пракси у 
вези са применом овога средства за одржавање равнотеже да- 
вања страна уговорница, као и да ли могу саме странке искљу- 
чити правну моћ оштећења преко половине?

Y складу са начелима израженим у чл. 4. Закона о неваж- 
ности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за 
време непријатељске окупације, прописи бившег Српског гра- 
ђанског законика престали су да важе, али поједини од њих, ко- 
ји нису у супротности са Уставом и Уставима наших социјали- 
стичких република и друштвено-политичким уређењем наше 
земље добили су снагу правних правила, и као таква се приме- 
њују и данас од стране наших судова. Једно од њих је и правно 
правило које се односи на институт оштећења преко половине и 
које је као такво готово у потпуности прихваћено данас у нашој 
судској пракси. Позитивним прописима такође се признаје пра- 
вни значај несразмернбм оштећењу. Тако према чл. 26 Закона 
о промету земљишта и зграда из 1958. године, уговор којим при- 
вредна организација прода земл^иште или зграду може бити по- 
ништен или иначе редуциран ако за продато земљиште или згра- 
ду није примлЈСНо ни две трећине од обичне тржишне вредности. 
Пропис овога члана је више декларативне природе, a не кон- 
ститутивне, јер он несразмерно оштећење у уговорима више при- 
знаје као средство за постизање и одржање еквивалентности 
престација у уговору, признајући све особености инстиута оште- 
ћења преко половине, како је већ регулисан правним правили- 
ма. Закон о промету земљишта и зграда дозвољава ово средство 
специјално када су у питању односи купопродаје у којихма је 
једна од стране уговорница привредна организација. Додуше 
чак и то да иако је привредна организација, као странка у уго- 
вору о купопродаји некретнина, примила више од половине алн 
ипак мање од две трећине вредности за продату непокретност, 
може тражити раскид или измену уговора. Тиме установа оште- 
ћења преко половине, као средство за одржање еквивалентности 
престација, добија много већи домашај и постаје много ефика- 
снија када су у питању неједнака давања страна уговорница.

Наша судска пракса не само да је прхватила пропис чл. 26. 
Закона о промету земљишта и зграда, као једно огапте начело 
којим се даје већи домашај и значај оштећењу преко половине,
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Еећ је отишла и даље и дозвољава раскид или редукцију комута- 
тивних уговора, када је предмет уговора друштвена имовина, и 
онда ако је у питању оштећење у „мањој размери”.

Овакав став судске праксе је сасвим разумљив. Он је после- 
дица све већег привредног развоја нашег друштва, где све више 
јача друштвена својина и све јаче долазе до изражаја социјали- 
стички принципи у робној размени. И данас код нас све више 
ама разлога да ово средство остане и добије још већи значај и 
још шире поље примене у нашем правном систему.

Што се тиче питања, да ли странке могу искључити примену 
средстава оштећења преко половине у двостранотретираним 
уговорима, оно је нема сумње веома комплексно и његов одговор 
ће зависити од друштвеноекономске ситуације у даном момен- 
iy, правног схватања средине уколико се уговор закључује и 
кајзад, од решења самог законодавца, уколико је то питање ре- 
шено неким законодавним актом.

Y нашој пракси одрицање од права да се тражи раскид или 
редукција уговора због ирекомерног оштећења, постало је ско- 
ро свакодневна појава. Та је појава нарочито код двострано- 
-теретног уговора, особито код уговора о купопродаји и размени 
некретнина. Од тога је створена тзв. стилска клаузула, која фи- 
гурира готово у свим уговорима о купопродаји и чијем су ства- 
рању нарочито допринели адвокати.

Признавањем могућности одрицања од прва да се тражи 
раскид уговора због оштећења преко половине, значидо би ли- 
шавање саме садржине овог ефикасног средства чија је сврха да 
осигура колику-толику сразмеру између престација странака у 
комутативним уговорима, a неправилни уговори остали би на 
снази и поред захтева једне од странака да се раскину или реду- 
цирају због оштећења преко половине. Наше је мишљење да оват 
изузетак, ако се уопште може сматрати изузетком, треба одба- 
иити. По својој суштини ово право спада у императивно и стран- 
ке не могу диспонирати када је у питању примена средства 
оштеће1ва преко половине. Зато суд, треба сматрати ову клаузу- 
лу у уговорима као }ienocTojehy н треба је уопште избацити из 
ираксе. Jep, ова клаузула значн одрицање од основне идеје да- 
пас, идеје размене еквивалената.

4. Забрана зеленашких уговора је још једно моћно средство 
за борбу против неједнаких престација у уговорним односима. 
Забрану зеленашких уговора предвиђа ii кривично законодав- 
ство одакле је уствари и прешло у грађанско право. Code civil, 
Аустријски грађански законик (прва редакција) не познају зе- 
ленашке уговоре. Немачкн граћаиски законик, који је касније 
донешен познаје само зеленашке уговоре (§ 138) и тај пара- 
граф са мањим илн већим изменама Je ирихваћен у законицима 
многих других земаља. Швајцарски закон о облигацијама (чл. 
21), Руски грађански закоинк (чл. 33.), Пољски законик о обли- 
гацпјама (чл. 42), Италијаиски грађански законик (чл. 1448) и 
иајзад, Аустријски грађански законик га је Новелом из 1916. 
тодиие прнхватио (чл. 879), поред већ постојећег института о-
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штећења преко половине. Y земљама у којима су касније доиетн 
грађански законици, као што су Немачка, Швајцарска и Италн- 
ја, не постоји поред забране зеленашких уговора и могућност 
поништаја лезионарних уговора. Y неким правима ови уговори 
су апсолутно уништени, док у другима се ниште само на захтев 
експлоатисане стране. Има правних писаца који заступају ми- 
шлзење да је забрана зеленашких уговора много јаче и ефика- 
сније средство од могућности раскида уговора због оштећења 
преко половине н да је ово застарело и неефикасио средство за 
постизање еквиваленције у уговорним односима. Постоје права 
која познају једновремено оба ова средства, међу којима и наше.

Ми се напротив не бн сложили са rope изнетим ставом поје- 
диних правних теоретичара, јер услови за забрану зеленашких 
уговора и правила за примену оштећења преко половине нису 
исти. Да би један уговор могао бити раскинут или редуциран 
због прекомерног оштећења, сасвим је довол>но, по нашем пра- 
sy, да једна страна из уговорног односа ие добије ии пола вред- 
H OCTii од онога што даје другој страни. Овде критеријум је об- 
јективан, чисто математички. Ynopebyjy се дакле, вредности 
престације странака и не траже се никакви субјективни услови. 
Да би један уговор био поииштен као зеленашки, није довољно 
да постоји само очигледиа, прекомерна несразмера између дава- 
ња страна уговорница — чисто објективан услов, већ је потреб- 
но да је поред тога до те несразмере дошло тако што једна стра- 
на „уговорница” искористила „тешко имовинско стање, нужду, 
недовољно искуство или лакомисленост” друге стране. Дакле, 
поред објективног, треба постојати и субјективни услов да би 
се уговор могао огласити као зеленашки.

Према томе, ова два средсгва се не искључују, већ напротив, 
једно друго узајамно допуњују и њихово заједничко постојање у 
једном правном снстему не значи никакав паралелизам, па ни 
формални. Шта више, то су два садржински потпуно различита 
средства која имају само заједнички циљ — остварење идеје 
еквивалентности уговорних престација, али која делују под раз- 
личитим условима и за чију примену се употребљавају различи- 
ји крптеријуми.

5. Када нека имовинска вредност пређе из имовине једног 
лица у имовину другог лица без правног основа, који би иначе 
требало да тај иренос оправдава, говоримо о тзв. неоснованом 
(безразложном, неправичном) обогаћењу. Обогаћени је дужаи 
вратити оно чиме се и колико обогатио. Тако се безразложно о- 
богаћење јавља као извор облигација, али и као средство екви- 
валенције када су у питаЈву односи настали поводом неког осно- 
ва из уговора који је накнадно отпао или до чијег остварења 
уопште и није дошло.

Дстанову иеоснованог обогаВења није познавало ригиско пра- 
во, већ је то творевина школе природног права. За поклонике ове 
школе важило је основно правило да нико не треба да се обога- 
1 и на штету другога без основа. Према томе, институт неоснова- 
lior обогаћења исто тако може да буде погодно средство ка из-
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равнавању, односно приолижаварву економских еквиваленција 
односно, престација из уговора. Оно се наравно, као такво сред- 
ство може употребити само када је до неоснованог обогаћења 
дошло из yroBopH O t односа па је уговор раскинут или поништен, 
или поводом уговорног односа када до уговора уопште и није 
дошло, a оштећена страна је извршила своју престацију у очеки- 
вању да ће се њен основ остварити, али до његовог остварења пе 
дође. Извршени пренос је без основа и због тога и настаје оба- 
веза за обогаћену страну да врати добијено без основа. Или је 
пак до неоснованог обогаћења дошло када једна страна изврши 
своју престацију чији је основ доцније отпао одлуком управног 
органа или вољом самих страна уговорница.

За санкционисање обавезе из неоснованог обогаћења посто- 
ји општи тужба позната под именом Condictio sine causa. Ова 
туж'ба из неоснованог обогаћења има субсидијарни карактер. 
Она се примењује само ако у закону није што другојачије пред- 
виђено. Оно што треба применити овде a то је да у случају нео- 
снованог обогаћења у појединим правним системима постоје две 
тужбе. Прва је кондициона тужба, која се искључиво односи na 
случајеве неоснованог обогаћења насталих из престације чији је 
основ касније отпао или до њега уопште и није дошло. To је слу- 
чај који управо ми третирамо, али имајући у виду да неосиова- 
но обогаћење, у овом моменту не посматрамо посебно као један 
издвојен институт, већ у склопу општег овог нашег рада само 
као једно средство за постизање једнакости престација и то једи- 
но из уговорних односа.

Друга тужба је такозвана версиона тужба и она обухвата 
само случајеве безразложног обогаћења ван извршења преста- 
ција. Овакав дуализам тужби нз неоснованог обогаћења познаје 
аустријско право. Напротив, у немачком и швајцарско.м праву 
кондикциона тужба обухвата све случајеве неоснованог обогаће- 
ња без обзира на извршење престација. Свакако да овде тужба 
из неоснованог обогаћења има много шире поље дејства и она 
се може увек употребити кад год је нека вредност прешла из 
нмовине једног у имовину другог лица.

Наша судска пракса све више нагиње општијем схватањ\- 
обогаћења без основа, општој тужби condictio sine causa, без 
обзира поводом каквог је дејства наступило обогаћење sine causa. 
Она чак показује извесну тенденцију да појам основа потпуно 
измени и правни појам замени еконо.мским, тражећи све ближу 
еквива.\енцију у узајамним давањима странака, што значи да 
обогаћење без основа пребацује на терет кондикција уопште. Са- 
везни Врховни суд често употребљава појам „претерано” обога- 
ћење чиме из основа мења теорију о обогаћењу sine causa, a као 
последица тежње за еквиваленцијом у робном промету.

6. Док је за примену rope наведених средстава било потрсб- 
iio постојање како субјективних тако и објективннх услова (че- 
сто пута довољно је постојање само субјективних na да се успе- 
шно примене за успостављање нарушене еквиваленцнје у уго- 
ворном односу), дотле за функционисање клаузуле rebus sic
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stantibus потребно je да наступе чисто објективни услови. Yno- 
требу већ разматраних средстава често пута могу да изазову са- 
ме странке и то било жељом једне од њих да дође до веће кори- 
сти из уговора него што иначе може (преда ствар са манама, 
искористи незнање или нужду и закључи уговор у коме очиглед- 
но добија већу вредност), било вољом обеју сграна уговорннца 
(раскину уговор када је једна од њих већ извршила престацију). 
Напротив, код клаузуле rebus sic stantibus услови који отежава- 
ју извршење уговора наступају против воље странака. Оне иису 
биле у могућности чак ни приближно да их предвиде у моменту 
закључења уговора. Значи услови који ствљају у дејство клау- 
зулу rebus sic stantibus, као средство за одржање еквиваленгно- 
сти престација, су увек ван сфере и домашаја воље странака и 
њихове могућности да бар посредно утичу на њихово настајање.

Међутим, ове услове, односно околности које их намећу 
странкама, не треба изједначавати са вишом силом. Између те- 
орије импревизије (једна од теорија која се бори за признаље 
утицаја промењених околности на извршењу уговорних обавеза 
странака) и теорије више силе постоји дубока разлика. Разни 
догађаји могу бити некад виша сила, a некад не. Да би један до- 
гађај био виша сила није само довољно да се он није могао пред- 
впдети и спречити већ да је он и онемогућио извршење обавеза 
једне од страна уговорница. Наступањем догађаја као више си- 
ле обавеза се дакле, гаси, и дужник се ослобађа обавезе. Y слу- 
чају промењене околности обавеза се не гаси аутоматски, иего 
дужннк стиче само право да се настала ситуаци ја испита и оба- 
веза на његов захтев смањи или евентуално уговор раскине. Суд- 
ска одлука има овде конститутиван карактер, јер судија код 
промењених околности изриче раскид, док код више силе судија 
не изриче раскид уговора већ га само констатује, декларише, што 
значи овде пресуда има декларативно дејство.

Према томе, кад између закључења уговора и времена када 
утовор треба да се изврши наступе изванредни догађаји којн се 
нису могли предвидети у време закључења уговора и услед ко- 
јих је испуњење обавеза за једну страну постало претерано оте- 
жано нл!1 бп јој нанело претерано велпки губитак, a да се при 
том последнце тих непредвиђених околности не могу уписатн у 
кривицу ни једне од страна уговорница. To би била у основи 
физиопомија институције уобличене у теорије о клаузули rebus 
sic stantibus, односно у теорији импревизије.

Римско право није знало за теорију импповизаиије, алп је 
зато она била позната римским филозофнма — моралистима 
(Цицерон, Сенека). Y погледу теорије импревизије постоје у 
свету два крајње поларна схватања:

Први су традиционалности, слдбеници индивидуалистичке 
теорије из школе природних права и они се боре за неприкосно- 
веност уговорног начела Pacta sunt servanda, које треба да по- 
крива све ситуације и норхмалне и изванредне. По њима уговор 
је закон за странке и како су оне својом сувереном вол>ом'хтсле 
тако им треба n бити, без обзира на наступање било каквих ло- 
labaja.
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Аруга страна сматра да основно начело једнакости странака, 
које доминира у уговорном праву, дозвољава и једновремено 
оправдава клаузуду rebus sic stantibus. Еквиваленција између 
престација мора постојати и ту еквиваленцију треба кориговати 
кад год се поремети. Разлози и једног и другог схватања, су нема 
сумње, врло оз6илјНИ. Дискусија о њима још увек траје. Ипак 
њено постојање за нас је погодно да истакнемо што нас овде 
интересује.

Сваки посао повлачи за собом известан ризик и странке 
треба увек тога да су свесне. И сам термин „уговарање” значи 
извесио предвиђање, али само оних ствари које су у домену мо- 
hn уговорника, и у сваком уговору се предвиђа да he он бити 
извршен „rebus sic stantibus” („ако околности — ствари остану 
такве какве су"). To је лепо и нормадно. Уговори се праве зато 

буду извршени, али то начедо важи само за нормалне при- 
.\ике. Шта ће бити ако дође до великих друштвених и економ- 
ских потреса, који нужно мењају околности под којима је до- 
шло до закључења уговора. Такви ванредни догађаји могу до- 
вести једну од страна уговорница у изузетно тежак положај. 
Јесте да је основно начело да уговор треба да буде извршен она- 
ко како су га странке сачиниле и хтеде, али исто је тако битно 
иачело, у уговорном праву, и једнакост престација уговорника. 
И извршење уговора под изузетно тешким околностима за једну 
страну значидо би нееквивалентност престација, a ово начело 
се баш залаже за теорију клаузуле rebus sic stantibus, чија је 
сврха да служи као средство одржања равнотеже давања стра- 
1!ака. Кад наступе услови који стављају у дејство клаузуду rebus 
sic stantibus дужник може захтевати ревизију иди раскид уго- 
вора. Али раскидом и.ди ревизијом уговора у већини случајева 
ће бити повређени и интереси друге стране. Зато вал>а избалан- 
снрати интересе н једне и друге стране, имајући увек у виду да 
је еквивалентност основно начело уговорног права. Због тога је 
врло важно одређивање интереса и друге стране, као и мера 
којима ће тај интерес бити заштићен. И наше Опште узансе за 
гфомет робом (уз. бр. 58) дозвољавају, да кад једна страна тра- 
;ки измену уговора због промењених околности, друга страна 
може одустати од уговора или кад дужник тражи раскид онда 
поверидац може тражити ревизију.

Иначе са гледишта принципа грађанског права клаузулу 
rebus sic stantibus требадо би усвојити, као једно важно сред- 
ство за одржање еквивалентности престација старнака. И свако 
њено игнорисање значило би да лравни посао губи један од сво- 
јнх битних елемената — каузу, односно имовински ефекат који 
странке желе да остваре.

Правило о клаузули rebus sic stantibus на први поглед се 
појављује као изузетак од начеда pacta sunt servanda. Формално 
посматарно оно и јесте. Нормално уговори важе и судија нема 
ираво да их без вол>е странака мен>а. И то правило је створено 
за нормадну ситуацију. Ади ако околности постану ненор.малне 
и тешке због изванредних догађаја,, који се нису могли предви-

24



дети, онда нема предпоставке pacta sunt servanda већ за те окол- 
ности постоји друго правило, које иначе у нормалним ситуаци- 
јама није дозвољено, a то је да се уговор треба акомодирати, при- 
лагодити новим ситуацијама. Према томе, садржински посма- 
трано, клаузула rebus sic stantibus, која се предпоставља у свим 
двостранотеретним уговорима, и правило о импревизИји не 
представљају изузетак од основног уговорног начела pacta sunt 
servanda. To je потпуно независно правило које важи само за 
одређене ситуације и услове. Велико правило да оно што је уго- 
ворено мора бити и извршено, које треба увек и без изузетка 
поштовати теорија импревизије не дира нити мења. Она је кре- 
ација новога доба и циљ јој је да се осигура еквнваленција у уго- 
ворним односима.

7. Најзад, у допуну ових наших разматрања, треба додати 
да, поред ових средстава за постизање равнотеже уговорних пре- 
стација, наша судска пракса познаје и скоро свакодневно oiie- 
рише појмовима као што су; савесност, поштење, правичност, 
социјалистички морал, јавни поредак, добар привредник и др. 
Све су то, по нашам мишљењу стандарди који су прилнчно ефи- 
касни и са доста успеха се употребљавају за изједначавање еко- 
иомских ефеката у уговорнпм односима.

Ови стандарди најчешће се употребљавају заједно са неким 
од rope наведених средстава, са циљем да их допуне, поткрепе, 
јаче истакну и на тај начин омогуће њихову већу ефикасност у 
установљењу еквивалентности престација. Нису ретки случајеви 
да се они употребљавају и као самостална сердства еквивален- 
ције обавеза странака, без да служе као допуна неком институту, 
ако су на пример, обавезе странака противне јавпом поретку, 
социјалистичком моралу, поштењу или правичности. Судија v 
грађанском спору, код испитивања субјективних момената, не 
може увек улазити у интелектуално и психичко стан>е страна 
уговорница да би евентуално установио кривицу једне од њих, 
већ он поступа по извесном устаљеном, општем просечном ме- 
рилу — стандарду, поступа на основу онога што се најчешће де- 
шава, ,,id quod plerumque f i t” — као cy to Римљани говорили.

Сва та правна средства, као и стандарди било да су употре- 
бљени сами, било заједно са неким од наведених средстава, слу- 
же једној основној идеји, идеји еквивалентности у двострано- 
теретним уговорима. Jep, при комутативном уговарању, правило 
је да се узајамне престације странака заснивају на објективној 
сразмери између добара у моменту закључења уговора, да се 
странке држе цене која влада у робној размепи. Постојање ве- 
лике несразмере између узајамних давања странака противно 
је самој идеји ових уговора, оно чини уговор неправичним и пот- 
пуно оправдава допуштање другој страни да уговор, ако жели, 
раскине нли измени због тога.

Радољуб Тринковић
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ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Стипендиста који после завршет- 
ка студија не заснује радни однос 
или у истом не остане одеђено вре- 
ме обавезан је да на тражењ е да- 
ваоца стипендиЈе врати овоме вред- 
ност којом се неоправдано обогатио. 
(Врх. суд АПВ бр. 815/63)

I. ст. пресудом је обавезан стипен- 
диста да предузећу врати 270.000 
дин. при.мљених на име стипендије, 
док је о-д&ијен захтев за гговраћај 
32.000 дин. који је истоме дат за на- 
бавку стручних књига и трошкова 
дилломског рада, и то зато што није 
засновао радни однос.

Тужилац, предузеће, уложило 
је ж албу против одбијајућег дела 
I. ст. пресуде, па је исти део уки- 
нут, a из рЈазлога:

Иако у  утовору о стипендирању 
Ш1је посебно уговорвно да се и спор- 
ни износ има вратогги, то н е искљу- 
чује у  сваиом случају право ту- 
жиоца да тражи повраћај овог из- 

носа. Наиме, и у  случају када у  уго- 
вору није изричито стипулирана о- 
бавеза стипендиоте да врати при- 
мл>ене износе стипендије за случај 
да по завршеном школовању у  сми- 
слу уговора не ступи у  радни од- 
нос и у  истом не осгане утоворено 
време, давалац стипендије може 
тражити повраћај вредности којом 
се стипендиста обогатио на штету 
имовине даваоца стипендије. Ова- 
кав захтев се може поставити, ако 
не.ма те обавезе у  уговору о  стипен- 
дирашу, на основу правних правила 
о обавезама због нвсавесног обога- 
heifea, ако је давалац стипендије 
исти дао у циљу да стипендиста с 
н,и.м заснује радни однос.

Купац некретнина који је  знао за 
одређене судске забране отуђења и 
оптерепења тих некретнина у ко- 
рист повериоца продавца је  злона- 
меран купац па као такав не може 
са успехом нападати судску дражбу, 
поготову када није извршио своју 
оОавезу из купопродаЈног уговора. 
(Брх. суд АПВ бр. Гж. 896/963).

Тужбени захтев је I. ст. суд од- 
био. Тужилац је улож иа ж албу, ко- 
ја је као неоснована одбијвна, a из 
разлога:

Тужилац је уговором од 17. ок- 
тобра 1959. године купио од туженог 
кућу, и тим уговором се обавезао  
да he повериоцу продавца исплати- 
ти 120.000 динара на име отплате 
продавчев10г дуга који износи 200.000 
динара, a за обезбеђен>е је ставл>ена 
забрана оггуђења и оптерећења на 
предметној кући.

Тужилац је знао за одређене суд- 
ске забране отуђења и оптерећења 
у корист М. М. те се criora има сма- 
трати злонамерким купцем, a није 
ни платио оних 120.000 динара М. М. 
па је I. ст. суд  правилно поступио 
када је као нб10снован одбио туж бе- 
ни захтев. ради поништења судске 
дражбе, јер тужилац као злонаме- 
ран купац не мож е са успехом на- 
падати судску др>ажбу.

Уговор о преноше&у имовш ских  
ауторских права мора бити закљ у- 
чен у писменој форми и одобрен од 
стране издавачвог савета. — Хакав 
уговор за предузеће закључуЈе ди- 
ректор, или друго за то овлашћено 
лице. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 946/963).

I. ст. суд је пресудом обавезао и з-  
давачмо предузеће да исплати ту- 
ж иоцу 107.200 дии. са п.п.

Туж ено предузеће је поднело ж ал -  
бу, која је оонхЈвана, I. ст. пресуда  
укинута, a из разлога:

Неспорно је  да је угавор о и зда-  
вању закључен у  писменој фоуми, 
а,пи да је исти за тужвног захљ учио  
уредкик, a не директор. У издавач- 
ком предузећу као орган друш тве- 
ног управљања постоји издавачки  
савет који врши одређена права и 
дужности у  издавачком предузећу  
(чл. 22 и сл. Осн. закона о изд. пред. 
итд.). Према чл. 29. ст. 3 пом. Зако- 
на издавачко предузеће издаје своје 
публикације према утврђеном пркз- 
граму изд£1ња, али оно н е сме изда- 
вати публикације са чијим се  и зда-  
вањем издавачки савет није сагла-
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сио. Ово би указивало да до пуно- 
важног закључења издавачког уго- 
вора по правилу може дођи тек ка- 
да се  издавачзси савет сагласи са 
издавањем односног дела.

Уговор је закључио, не директор, 
него уредник, за издавачко преду- 
зеће. По чл, 37. Осн. закана о упра- 
вљању држ. привр. пред. итд. уто- 
воре за предузеће закљ учује дирек- 
тор предузећа, али он може овла- 
стити друто лице да заступа преду- 
зеће у одређеним правним послови- 
ма, a Tio лице MOipa, у том случају, 
пмати noice6«o овлашћење.

Како I. ст. суд није рашчистио 
сва питања, ваљало је жалбу ува-
ЖИ.ТИ.

Ако спорни уговор није пунова- 
жан, тада т!ужилац « е  може тра- 
жити ауторски хонорар на основу 
тог утовора, дакле, не може тра- 
жити извршење уговора који није 
пуцоважан, али може тражити на- 
кнаду штете према правним прави- 
лима имовинског права ако је кри- 
вицом неког лица за које одговара 
тужено предузеће претрпео какву 
штету у вези спорног правног по- 
сла.

инвентара који le остао у угсхл'. рад- 
њи, већ има право да тражи испу- 
њење меничне обавезе, a туженик  
може посебном тужбом да остварује 
своје потраживање, уколико га има. 
пре.ма угост. радн>и.

Неосновано ie становиште туж е- 
ника да спорна меница нема вред- 
ности због тага што није оверена 
код суда, јер  таиву оверу законски 
прописи не траж е за вал»аност ме- 
нице.

Пословођа самосталне угоститељ- 
ске радље може потписати меницЈ’ 
као личну гаранцију за паушал који 
треба да плаћа такза радња, и ов 
мевично одговара за вримл>еву оба- 
везу. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1151/ 
1963).

Против I. ст. пресуде којом је од- 
бијен менични приговор, уложена је 
жалба, која је као неоенована од-  
бијена, a из разлога:

У смислу уговора од 13. фебруара  
1958. године туженик је као посло- 
вођа самосталне угост. радње пот- 
писао меницу на износ од 200.000 ди- 
нара као гаранцију за паушал који 
је 'поменута радња требала да плаћа 
Општини.

Чишеница ie да је самост. утост. 
радња остала дуж на на име паугтта- 
ла износ од преко 200.000 динара, 
па је  тужбени захтев основан. Спор- 
на меница ie  правилно испуњена и 
у складу са утовором. Тужилац као 
ималац менице није дужан да спор- 
ни палгшал наплаћује из робе или

Решев>е среског вародвог одбора 
којим прима воклов земљив1та није 
акт од звачаЈа увраввог акта. — 
Пувоважвост уговора о воклову за- 
виси од тога да лв имовввом црк- 
веве OBBiTBBe расволаже свештевик 
м црквеви одбор или вадлеж ви бв- 
скув. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1153/ 
963).

I. ст. суд је  одбио тужбени захтев 
ради признавања права власништва 
над некретнинама — земљом. Тужи- 
л>а :е уложи.ла жалбу, која је  осно- 
вана, I. ст. пресуда утсинута, a из 
разлога:

У питдњу је земљиште које је 
ушло у  зем. фонд агр. реформе, по- 
што је СНО решењем примио исто 
на псжлон од Црквене оггштине. Ре- 
шење СНО нема значај управног 
акта, већ то реш ењ е има значај очи- 
товања воље надлежног органа да 
прихваћа понуду о поклону. П опри- 
роди саме ствари надлежни држав- 
ни орган је у  форми решења само 
прихватио понуду о поклону коју 
му је ставила тужил>а, дакле, je на 
тај начин дошло д осагласне из- 
јаве воЈве једне и друге уговорне 
странке, a тиме и до закл>учења уго- 
вора о поклону. Ilpeaia томе, погре- 
niHD је правно становргште I. ст. су- 
да да ово реш ење важи за суд све 
док се у надлежном управном по- 
ступку не измени.

Писмену изјаву о поклону су пот- 
ПИСЕ1ЛИ свештеник и чланови гцж- 
веног одбора. Међугим, поставЈва се 
питање да ли они могу да распола- 
ж у са црквеном имовином или само 
надлежни бискуп, па и ово пита- 
ifae Т1>еба расправити.
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Адвокат треба да напише жалбу 
без наношења увреда и вређања.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1119/963).

Решењем Окр. суда кажњен је 
адвокат са 5.000 динара новчане ка- 
зне јер ,ie у жалби нанео увреду 
суду.

Уложена жалба ie као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Утврђено ie  да ie  жалба коју је 
написао адвакат В. И. из Б. увред- 
л.ива за суд, јер нпр. садржи и о- 
вакве пасусе; „Ко ли још у овакве 
јефтине противречне трикове може 
веровати? Али — I. ст. суд је из 
рвих јефтиних и противречних ви- 
цева засновао софистички чињенич- 
ни правни закључак, да са.м ја 
у злој мери стекла рднссну непо- 
кретност”. Ж алилац ie требао да 
папише жа.лбу без наношења увре- 
да и вређања. Прзивање жалиоца- 
идвоката на захтев његове странке 
ниуком случају не мож е оправдати 
к^гов поступак. Неоснован је и онај 
жалбени навод да употребљени из- 
рази нису увредљиви, те да су то 
уо&ичајени правнички изрази.

Ванбрачни друг оставитељице ни-' 
је њен наследник. (Врх. суд АПВ 
бр, Рев. 586/963).

I. ст. суд је утврдио наследпике 
’1за покојне. Ово решење је жалбом 
напао ванбрачни друг оставителзи- 
це. Окружни суд је ж албу одбацио, 
ii жалилац је уложио ревизију, која 
је као не1основана ^одбиуена, a из 
разлога:

Према чл. 187 Закона о наслеђива- 
њу странком се у  смислу тога за- 
кона сматрају наследници и лега- 
тари и друга лица која остварују 
кеко право из заоставштине, a пре- 
ма чл. 229 истог Закона р>ешење о 
наслеђ-ивању доставља се свим на- 
следницима и легатарима, као и ли- 
иима која су у току поступка иста- 
кла захтев за наслеђиваше.

У конкр. случају није спорно да 
је жалилац живео ванбрачно са о- 
ставитељицо.ч до њене смрт.ч, па 
према To.vie није њен законски на- 
следник и не .може се сматрати 
странко.м у  овом оставинском по- 
ступку у  смислу горецитирано г за-

конског прописа. Услед тога није шг 
свлашћен да жалбом напада оста- 
Еинско реше!ње којим је расправље- 
на оставина. Ако жалилац има нека 
потржживаша према оставитељици 
за Koie одговарају њени наследни- 
ци у  смислу чл. 145 ЗН, онда то сво- 
је потраживање може остваривати 
путем парнице против наследника 
ако ови те дугове не признају.

Отац детета одговара за трошкове 
издржаван>а детета које је преки- 
нуло изучаваше заната код преду- 
зећа чак и ако то уговором није ута- 
иачено. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 710/ 
963).

II. ст. суд ie преиначио I. ст. пре- 
суду те одбио тужбени захтев ту1 
житељ а-предузећа — да му туж е-  
ник исплати накнаду за издрж ава- 
н>е детета тужегожа, које је преки- 
нуло изучавање заната код туж и -  
теља. Тужитељ је уложио ревизију. 
која је основана, II. ст. пресуда уки- 
нута, a из разлога:

Правилан ie закључак II. ст. суда  
да тужени по уговору о изучавању 
молерско-фарбарског заната закљ у- 
ченог између тужиоца* и туженог 
за свог сина Миленка није преузео  
обавезу да предузећу накнади тро- 
шкове уколико његов син не удо -  
вољи својој обавези или прекине 
изучаваше заната својом кривицом.

Но, у конхр. случају ради се о 
трошку издржавања тужениковог 
детета. По чл. 32 Основног закона 
о односима родитеља и деце, роди- 
зељ и су дуж ни да издржавају своју  
децу. По чл. 6 истог Закона роди- 
тељ су дуж ии да се према својим 
могућностима и старају о школова- 
њу и стручно.м образрвањ.у своје де-  
це, водећи рачува о њихови.м спо- 
собностима, околностима и жељама. 
По чл. 40 истог Закона онај који је 
учинио трошкове ради издржавањ а  
неког лица може тужбом тражити  
накнаду тчх трошкова од лица ко- 
јега ie  дуж но издржавати уколико 
су учишени трошкови били нужни.

Како II. ст, суд није испитивао 
.4 ценио тужбени захтев са аспекта 
напред наввдених прописа, a нити 
је у то.м правцу утврдир чињенично
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сташе, ваљало је II. ст. пресуду у- 
“кинути.

Странка није дуж на да сноси 
правне последице ако је поступла 
тш налогу за плаћање тахсе. (Врх. 
привр. суд Сл. бр. 149/64-3).

У .мандатном поступку за износ 
од дин. '3,619.638 тужени је изјавио 
приговоре против издатог патиог 
налога, па је на опомеку суда пла- 
тно И.ЗНОС од дин.- 5.000 у таксеним 
судским маркама на име таксе за 
приговоре. Мећутим. накна.дно је о- 
псмеиом такођер био позват да пла- 
ти изнсс од .д.ин. 24.746 у готовом, 
јер је према вредноста спора толико 
пзносила такса за приговоре. По 
овој опомени тужени ie  платио са- 
мо износ о.д дин. 19.746 у готовом 
узимајући у обзир већ раније упла- 
ћени извос од дин. 5.000 и ако је у 
смислу чл. 5 став 3 Закона о суд- 
ским таксама цео .изнсс имао пла- 
тити у  готовом, што даље значи да 
је за погрешно плаћених дин. 5.000 
лшгао поставити захтев за повраћај.

Како је према пре.дњем такса ма- 
ifae плаћена у готовом за дин. б.ООО, 
то је првостепени суд ову таксу за-  
једно са дин. 2.500 на име казнене 
таксе наплатио прикудним путе.м.

Међутим, по жалби таксензг об- 
везника против решења о принуд- 
ној наплати другоствпени суд је 
побијано решење укмнуо и уједно 
каредио покретање посдупка за по- 
враћај више плаћене таксе од дин. 
7.500, , a из разлога:

,.Из списа се види да је тужени у 
смислу оиомене од 4 XII 1963. пла- 
тио у судсгким таксеним маркама 
износ од дин. 5.100, a no опомени од 
8. I 1964. године износ од дин. 19.746 
у готовом новцу. Према подацима у 
спису, тужени је по обема сшомена- 
ма наведене износе платио на вре- 
ме тј. пре истека законског рока од 
15 дана од дана када ie односне опо- 
мене примио и онако како му је од 
суда' наложено.

С обзиром да је жалилац износ од 
дин. 5.100 у таксеним маркама пла- 
тио по налогу ОПС, a остатак так- 
се од дин. 19.746 у готовом новцу у 
смислу оиомене ВПС, то се има сма- 
трати да је тиме уредно платио ду ж -  
ни  износ редовне таксе за пригово-

ре у укупном износу од дин. 24.746. 
КОЛ14КО ,ie no таксеио.! тарифи био 
дужан да плати. To што је део так- 
ое од дин 5.100 платио у таксеним 
.маркама, nn.ie кривица жалиочева, 
јер је тако поступио по налогу су- 
да.

У везп изнетог, a с обзиром да је 
такса по обема опо.менама плаћена 
у  це.лооти и на време, то у  овом слу- 
чају H4ie било места за доношење 
побијаног решења, па ,ie жалбу ва- 
љало уважити, a решење укинути.”

тт.ттаћаи.л дуга сматра се изврше- 
ним иачо бачка по пријему дознаке 
iin.ie уплаћени износ одобрила пове- 
рподу него погрешно трећем лицу
(Всх. ппивредни еуд Сл. бр. 25/1964 
— 3 ) .  —

У покренутом приврепном спору 
тужени је правоснажном пресудом 
био обавезан да тужпопу плата ка- 
мате .доцше по каматној стогти од 
б̂ /с на главницу од дин. 3,118.313 за 
време од 10. X 1963. до 16. XI 1963. 
године, те парничне трошкове, јер 
је у току расправе утврђено да је 
тужени дана 12. X  1963. дао налог 
за плаћање износа главнице, назна- 
чујући тачан 6ipoj жиро рачуна ту- 
жисца, али је пословна јединица 
банке дозначени износ одобрила ра- 
чуну тгећег лица. Накнадно је овај 
износ a на дан 16. XI 1963. године 
пребачен са рачуна овог трећег ли- 
ца на рачун тужиоца. —

Поводом ж албе туженог против 
ове пресуде дручостепени суд ,ie по- 
би1ану пресуду преиначио тако да ,ie 
туж енсг обавезао на плаћање камата 
доцње само за време од 10. X  до 14. 
X 1963. године, a тужиоца уједно 
обавезао на плаћање парничних 
трошкова, a из разлога:

,.Првостпени суд ie у току постјтл- 
ка утврдио: да ie  тужени ,дао налог 
својој банци за исплату главнице 
дана 12. X  1963., да је текући рачун 
тужиоца нр. том нало1гу тачно озна- 
чен, да ie  банка тужиоца, у овом 
случају повериоца, примила налод 
банке туженог 14. X  1963. и да је  
тужисчева банка погрешно износ 
дозначида 3 3  из А. уместо тужиоц.у, 
a ова 3 3  је тај износ 16. XI 1963. 
дозначила — иеплатила тужиоцу.
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Тужилац је ипак туж бу поднео да- 
на 18. новембра 1963. —

Код таквог стања ствари првосте- 
пени суд је погрешио кад је туж е- 
ног пре свега осудио да плати кама- 
те за време од 14. X  до 16. X I 1963. 
a затим, и да накнади трошкове по- 
ступка тужилачкој странци. Наиме, 
ако поверилац и дуж ник немају те- 
куће рачуне ко.ц исте пословне је- 
динкце банке, сматра се да је пла- 
ћање извршеио кад јединици банке 
код које поверилац има жиро ра- 
чун, стигне налог јединице банке 
код које дуж кик има текући рачун 
да одобри текуће.ч рачуну поверио- 
ца износ на који налог гласи (Оп- 
шта узанса за промет робом 189. став 
2.).

Из утврђеног чињеничног стања 
произлази да је тужени као дуж - 
ник своју обавезу испунио дана 14. 
X 1863. јер је тога дана банка туж и- 
оца као повериоца, приимила налог 
банке туженог. Тај налог је  садр- 
ж ао потребне по.патке за исплату — 
број текућег тшчуна, назив и седи- 
ште тужиоца. Чињеница што је  ту- 
жилац новац птжмио тек 16. X I 1963. 
не може да за туженог стврри оба- 
везу плаћан>а камата, после 14. X  
1963. јер је  он обавезу плаћања ду- 
га извршио тога дана. Кривицом 
банке уплаћени изиос дозначен је 
трећем лицу, те уксшико је  тзгжилац 
том радњом оштећен, то је однос 
заснован између њега и банке, a 
никако између парничних страна- 
ка.”

УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје услови 
за угшс у именик адвоката, на основу чл. 93. т. 4 и 87. т. 3, те чл. 
13 т. 1—7 и чл. 23. Закона о адвокатури, те чл. 6 т. 1—2 и чл. 7. 
Статута Адвокатске коморе у АПВ, уписују се у именик адвоката 
Адвокатске коморе у АПВ, са даном 16. март 1964. године, и то:

1. Решењем бр. 322/1963. Кочиш Силвестер, са седиштем 
адв. канцеларије у Сенти;

2. Решење.м бр. 23/1964. Вучинић Владимир, са седиштем 
адв. канцеларије у Оџацима;

3. Решењем бр. 53/1964. Скендеровић Марко, са седиштем 
адв. канцеларије у Суботици;

4. Решење.м бр. 64/1964. Предин Лазар, са седиштем адв. 
канцеларије у Бечеју;

5. Решењем бр. 77/1964. Веселиновић Стеван, са седиштем 
адв. канцеларије у Кули.

Адвокатска комора АПВ
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 14. марта. 1964. године донесена су следећа решења:

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
1'ајника и референата о раду Коморе,

2) Решењем бр. 71/64, a на основу чл. 65, 67. чл. 93. тач. 4 
и чл. 13. тач. 7 Закона о адвокатури, те чл. 9. Статута АК у АПВ 
уписује се у именик адвокатских приправника АК у АПВ Буди- 
шин Душан на адв. припр. вежби код Будишин Угорице адво- 
ката у Кикинди, даном 14. марта 1964. године.

3) Решењем бр. 44/64 узет је на знање извештај адвоката 
др Лозанић Сдавка из Зрењанина о преузимању адвокатске кан- 
целарије др. Анкић Боже.

4) Решењем бр. 269/63 узет је на знање извештај др Вујин 
Милана адвоката из Кикинде о презимању адвокатске канцела- 
рије Др Драгојевић Јована.

5) Решењем бр. 73/64 узето је на знање да је Мирковић Но- 
вак адв. приправник 24. фебруара 1964. прекинуо адв. припр. 
вежбу код адвоката Новаковић Оливера, a исту истог дана на- 
ставио у Окружном привредном суду.

6) Решењем бр. 29/64 узет је на знање извештај да је Томић 
Милан адв. припр. из Н. Сада 15. јануара 1964. прекинуо адв. 
припр. вежбу код адвоката Оташевић Јована и исту наставио 
истог дана код Окр. суда у Новом Саду.

7) Решењем бр. 47/64 брише се из именика адв. приправ- 
ника Адвокатске коморе у АПВ Субаков Владимир на адв. припр. 
вежби код др В.\аховић Мидоша адвоката у Бечеју, због засни- 
вања радног односа, a са даном 1. фебруар 1964. год.

8) Решењем бр. 214/63 брише се из именика адвокатских 
приправника Ристин Јован из Новог Сада, a на адв. припр. вежби 
код Шијачић Лесе адвоката, и то са даном 30. јуд 1963. године.

9) Решењем бр. 69/64 поставља се за заменика оболелом 
адвокату Калембер Стевану из Инђије адвокат Милутиновић 
Миодраг из Инђије.

Решавано је о текућим питањима и уписима у именик адво- 
акта.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ
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1. Првог априла 1964. доспева обавеза уплате другог трохме- 
сечја чланарине аз 1964. годину у износу од 3.900.— динара, па 
се позивају сви адвокати да исту упдате. Уједно доспева и оба- 
веза пријаве бруто прихода адвоката за прво тромесечје 1964. 
године, те уплата 1®/о ко.морскон доприноса, без икаквог одбитка 
од постигнутог бруто про.мета.

2. Позивају се сви адвокати да уплате све раније обавезе 
према Комори.

3. Уплате се врше на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ 
бр. 151-11-603-99.

Књиговодство Ко.море

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОВЛАШНЕНОЈ ВОЖЊИ

Повластице за вожњу важе и за 1964. годину, како за адво- 
кате, тако и за чланове њихових породица. Пошто нема никаквих 
нзмена у прописима остаје на снази све оно што је објављено 
у броју 2. за 1963. годину „Гласника”, стране 28 и 29.

Позивају се Радни одбори да до 25. априла 1964. године под- 
несу требовања својих чланова за легитимације за повлашћену 
вожњу, уз упозорење, да ће се исте издавати сам једно.м .ме- 
сечно, и то сваког 25. у месецу најкасније.

Адвокатска комора у АПВ

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска ко.мора 
у  АПВ, Нови Сад, Злтај Јовина 20 / Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /Т ек ућ и  рачун код 
Народне банке 151-11-603-99 / Штампа „Будућност", погон књига и брошзфа
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