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СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Редовна годишња, изборна скупштина Адвокатске коморе у 
АПВ одржана је 24. маја 1964. у Навом Саду, уз велико интере- 
совање чланства Коморе, јер је на Скупштини било присутно 
преко 220 адвоката, што чини две трећине свих уписаних чла- 
нова.

Скупштину је у посебној сали новог хотела „ПАРК” у 9.30 
отБорио председник Адвокатске коморе у АПВ Милорад Ботић, 
који је истакао значај ове Скупштине, која је не само изборна, 
него се одржава у време када се интензивно расправља о саобра- 
жењу Закона о адвокатури са прописима нашег новог Устава. 
Поздравио је присутне госте, и то; др. Јована Дорошког, секре- 
тара за провосуђе Извр. већа. Чедомира Укропину, председника 
Одбора за унутрашње послове АПВ, Ивана Вуковића, председ- 
ника Одељеша Врховног суда Србије у Новом Саду, Здравка Гру- 
ловића, председника Вишег привредног суда у Новом Саду, Саву 
Исакова, председника Окружног суда у Новом Саду, др. Влади- 
мира Капора, декана Правног факултета у Новом Саду, затим, 
Милована Јовановића, председника Савеза Адвокатских комора 
Југославије и председника Адвокатске коморе Србије. др. Душа- 
на Братића председника Савета Адвокатске коморе Србије, Мио- 
драга Павлићевића члана Управног одбора АК Србије, др. Ма- 
ријана Думића, члана Управног одбора Адв. коморе Хрватске, 
Хајрудина Мулалића и Јову Дракулића, чланове Управног од- 
бора и Савета Адвокатске коморе за Босну и Херцеговну. По- 
здравио је Милорад Ботић све чланове Савета Адвокатске комо- 
ре у АПВ на челу са председником др. Иваном Мелвингером, те 
све присутне адвокате, пожеливши Скупштини успешан и рад 
пун позитивних резултата.

Затим је председник Коморе Милорад Ботић одао последњу 
пошту умрлим адвокатима: Стевану Стејићу, Бранку Цвејићу, 
Јовану ДрагојевЈЉу, Здравку Субакову, Паји Вујковић-Ламићу, 
и пензионисаним адвокатима: Радосаву Марковићу, др. Еде Па- 
лаштиу, др. Стевану Фратуцану, Јовану Примовићу и др. Тибору 
Кулаи, којима је Скупштина устајањем и минутом чутања 
одала последњу пошту.



Ha предлог Милорада Ботића Скупштина је изабрала у 
Радно председништво Косту Хаџи ст. Фрању Сича и Албу Фи- 
липовића, за записничара Веру Рапајић и Лазара Радојчића, a за 
овераче записника Душана Грковића и Јосипа Петерку.

У име Радног председништва Скупштини се на избору 
захвалио Коста Хаџи ст. који је предлбжио да Скупштина упути 
поздравни телеграм другу Јосипу Брозу Титу, председнику Ре- 
публике, који је предлог са великим одушевљењем прихваћен. 
Осим тога, Скупштина је, уз одобравање, поздравила телегра- 
мима другове Александра Ранковића, подпредседника Репуб- 
лике, Душана Петровића, председника Народне Скзшштине 
Србије и Радована Влајковића, председника Покрајинске скуп- 
штине Војводине.

др. Јован Дорошки, секретар за правосуђе АПВ поздравио 
је Скупштину у име Извршног већа АПВ. У свом говору др. Јован 
Дорошки је подвукао значај адвокатуре, истакао је да се сада 
ради на реализацији уставне поставке пружања правне помоћи, 
јер је потребно утврдити делокруг свих видова помоћи, од којих 
је адвокатура основни вид пружањ*а правне помоћи, треба орга- 
низовати. Адвокатура треба да задржи сва досадашња овлаш- 
ћења, али и другим видовима служби правне помоћи треба про- 
П1ирити та овлашћења, чак и на заступања, осим у кривичним 
одбранама.

Милован Јовановић, председник Савеза Адв. комора и Адв. 
коморе Србије поздравио је Скупштину у име Савеза и звих 
Комора. Истакао је, да предлог Нацрта новог Закона о адвока- 
тури који је израдио Секретаријат за послове правосуђа СИВ-а 
садржи и такве предлоге са којима се наша адвокатура не може 
сложити, јер су неке поставке у опреци са одредбама самог Уста- 
ва, па наводи и примере, као нпр. чланство у Комори и неадвоката 
који су у службама пружања правне помоћи, да само ово напо- 
менемо узгредно. Адвокатуру треба помоћи да она сопственим 
снагама покрије све потребе заступања, само у том случају она 
може заиста бити и остати основни вид пружања правне помоћи, 
како то одређује чл. 67. ст. 2 Устава наше земље. Треба решити 
и сва материјална питања, па ће онда адвокатура много лакше 
доћи до м.падих кадрова. Савез адвокатских комора је израдио 
свој Нацрт, који је поднесен свим меродавним местима, a овај 
Нацрт ноБог Закона о адвокатури потпуно задовољава и наше 
друштвене потребе у целости и саму адвокатуру. Идемо сви да 
нађемо најбоља решења, и ова идеја треба да буде руководеће 
начело код решавања овог питања.

У допуду извештаја Управног одбора Скупштини о раду 
Милорад Ботић, је истакао, да извештај констатује извесну ста- 
билизацију у редовима адвоката, која је уочљива у последње 
време, нарочито после доношења новог Устава, a друга је фор- 
мирање радних заједница адвоката, којих већ има више на 
подручју наше Коморе. У нашој адвокатури раде здраве и кон- 
структивне снаге, које ће остати и које he се појачати и новим,



младим кадровима ако се реше ]ош увек отворена материЈална 
питања адвокатуре, јер сада, млади људи, још не виде осигурану 
материјалиу базу у адвокатури, па је прилив истих, врло незна- 
тан. Он је уверења да ће адвокатура, ако се реше сва та питања, 
у кратком року моћи сама да покрије све потребе пружања прав- 
не помоћи и грађанима и организацијама. У првом реду треба 
настојати да се Уставом одређени основни вид пружања правне 
помоћи ојача, a то је адвокатура, па тек после тога, ако је потреб- 
во, радити и на ојачавању осталих видова, a ако> се слаби адвока- 
тура, постићи ће се баш супротан ефект. Организацију адвока- 
туре треба приближити Комунама, то је потреба и то налаже и 
целисходност. Ово треба спровести путем, кажимо, Комуналних 
комора, али као професионалнних организација адвоката. Само 
адвокат може бити члан Адвокатске коморе. Он сматра да рад 
адвоката у радним заједницама већ показује добре резултате, 
иако је тек почетак. Адвокати могу једино да заступају пред 
судовима и органима државне управе, a други видови правне 
помоћи могу давати савете, помагати странкама код решавања 
проблема пред органима управе, али не и да заступају. Говори о 
разним видовима пружања правне помоћи, изван адвокатуре, 
анализира њихова овлашћења, која су довољно по садашњем 
стању, али без права да задиру у овлашћења саме адвокатуре. 
Изражава своје убеђење да ће се наћи најбоље и најсрећније ре- 
шење за овај пршблем, a у интересу извршавања обавеза нашег 
друштва, да оно осигурава пружање правне помоћи свима који су 
на њу упућени.

дрд. Воји Мијатовић поднео је предлог Комисије за преглед 
финансиског пословања да Скупштина прихвати завршне ра- 
чуне Коморе и „Гласника” за 1963. годину, као и буџет Коморе 
и „Гласника” за 1964. годину, те да се изврше отписи неких не- 
наплативих потраживања.

Затим се прешло на дискусију о извештајима: Федор Коле- 
сар, у име Удружења адвокатских приправника у АПВ поздра- 
вио је рад Скутгштине. Истакао је да је број адв. приправника у 
опадању, a томе је главни и једини узрок нерешено материјално 
питање адвоката.

Др. Душан Братић, председник Савета Адвок. коморе Срби- 
је, говори прво о великим заслугама адвоката Војводине у борби 
за права човека, слободу и прогресивни развитак нашег друштва. 
Проблем адвокатуре не може се решавати са бирократских пози- 
ција, него има да се тражи друштвено-политичко решење. Наши 
су адвокати увек били носиоци прогреса, па су увек били смет- 
ша бирократији.

Богољуб Стојковић, адвокат из Панчева, износи да је по- 
грешно и потпуно застарело схватање да је адвокатура приватна 
професија. Њој је Устав дао јасан карактер, она је друштвена 
служба. Адвокатуру могу вршити само адвокати. И Устав нам 
налаже да доследно спроведемо његове концепције о адвокату- 
ри. Нацрт новог Закона о адвокатури који је израдио Савез ад-



1&6катских комора Je студиозан, објективан и у свему одговара 
свим потребама нашег друштва.

Др. Јулије Кениг, адвокатиз Новог Сада, износи историјат са 
сметњама које су настајале око заступања привредних предузећа 
од стране адвоката. Ове појаве су у супрк>тности са прописима 
Закона о адвокатури и са самим Уставом СФРЈ. У врло доку- 
ментованом излагању указао је на нездраве појаве код решавања 
овог гштања, и на готовост адвоката и шихову потпуну дора- 
слост да заступају најстручније сва наша предузећа.

Емил Кузмановић, адвокат из Ср. Митровице испгче да је 
адвокатура својим радом и после Ослобођења доказала да је 
друштвено корисна и нашем друштву потребна, a и неопходна 
код заштите наше законитости. Међутим, без материјалне базе 
адвокатуре ни најсавршенији прописи не могу доћи до изража- 
ја, јер можемо имати прописе, али не и адвокате, ако их нпр. ли- 
шимо права да заступају привредна предузећа, која су најеми- 
нентнији фактор кашег привредног живота и развоја нашег 
друштва.

Стеван Рончевић, адвокат из Новог Сада, анализира рад 
органа гошења у Адв. комори у АПВ. Има грешака адвоката, оне 
се репримирају, али се указала потреба да се саме дисциплинске 
казне саобразе данашњим економским приликама, a треба заве- 
сти и неке краће временске казне забране вршења адвокатуре, 
за оне теже, преступе.

Др. Јосип Варади, адвокат из Зрењанина, анализира рад 
удружених адвокатских канцеларија, чији је положај регулисан 
само једним Правилником који је донео Савез адвокатских комо- 
ра Југославије, a који су све Коморе прихватиле. Међутим, сма- 
тра да је недостатак Нацрта новог Закона о адвокатури који је 
израдио Савез у томе, што није предвиђено да се радне заједни- 
це адвоката и њихов положај регулише у самом Закону о адво- 
катури. Стање се поправља, али он сматра да још нисмо пребро- 
дили све тешкоће.

Др. Тоша Ишпановић, адвокат из Суботице, налази да је ад- 
вокатура на прекретници: или ће одзпугрети или ће целисходно 
реорганизована дати још боље резултате од данашњих. Ако се 
не реше сва материјална питања адвокатуре више је него сигур- 
но да ће одумрети, a од тога ће највише трпети само наше дру- 
штво и заштита права грађана и организација. Друштво ако хо- 
ће да има адвокатуру мора реалистички да реши питање њено. 
Износи врло занимљива мишљења о питашу социјалног осигЈфа- 
ња адвоката, пореског скстема, утврђивања начина награде за 
рад адвоката.

Олга Царић, адвокат из Новог Сада указује на чињеницу, 
која је утврђена путем једне анкете, о ангажованости адвоката 
у друштвеним органима, друштвеним организацијама, разним Са- 
ветима итд. те констатује, износећи и цифре, да је адвокатура у 
Војводини ангажована у нашем јавном животу врло активно.

После дискусије Скупштина је усвојила све извештаје, за- 
кључне рачуне, буџете, прихватила је Нацрт новог Закона о ад-



вокатури који је израдио Савез адв. комора Југославије као нај- 
погоднији те дала разрешницу свим органима Коморе за рад у 
1963. години.

Затим је председавајући Коста Хаџи ст. саопштио Скуп- 
штини решење Покрајинске скупштине АПВ којим су изабрани 
чланови новог Савета, a које бира Покрајинска скупштина.

У име Радних одбора Обрад Илргчић, адвокат из Навог Сада, 
председник Радног одбора адвоката и адв. приправника у Новом 
Саду, поднео је од 12 Радних одбора предложену листу за све 
органе Коморе на челу са Милорадом Ботићем, као председни- 
ком Управног одбора Скупштина је акламацијом прихватила 
предложену листу, која се, са изабраним члановима у органима 
Коморе, објавл>ује у службеном саопштењу саме Скупштине, a 
у овом броју „Гласника”.

Скупштина је завршила рад у 13.30 часова.
Ова Скупштина наше Коморе била је манифестација једно- 

душности свих адвоката у Војводини, она је протекла у свеча- 
ном расположењу. Дискусија се одвијала врло конструктивно на 
високом нивоу, тако да се слободно може рећи да је Скупштина 
била на завидној висини, и показала и доказала да адвокатура 
и адвокати Војводине су увек готови да све своје снаге ставе на 
расположење за дал>и развитак и дал>е учвршћење наше соци- 
јалистичке законитости, увек имајући у виду, у првом реду, све 
потребе нашег друштва.

Коста Хаџи

ПОЛОЖАЈ СУДА, СТРАНАКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА У НОВОМ 
СОВЈЕТСКОМ ГРАЂАНСКОМ ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ

I

Као што грађанско материјално гграво у свом историском 
развитку, зависно од државног и друштвеног уређења у гштању, 
пролази кроз различите промене ,тако се упоредо са њиме мења 
и грађанско процесно право. Између материјалног и процесног 
права постоји тесна веза (1), Од правила материјалног права за- 
виси постанак, преинака и престанак субјективних права, a про- 
цесно право обухвата правила о поступку у коме се остварује за- 
штита субјективних права путем државних правосудних органа. 
Нормама материјалног прана држава регулише на одређени на- 
чин развитак производних односа у заједници, a правила про-

(1) О томе детаљније С. Цуља, Грађански парнични поступак ФНРЈ, 
Загреб 1&57, стр. 16, С. Камхи, Грађански судски поступак, Сарајево 1961. 
стр. 30 и 31, Б. Познић, Грађанско процесно право, Београд 1962, стр. 17.



цесног права прописуЈу услове за остваривање правне заштите 
у судском поступку и показује у којој је мери држава заинтере- 
сована у уређењу грађанских и других правних односа странака 
пред судом. При томе ваља указати на посебну улогу процесног 
права које квалитетом својих правила према простору и време- 
ну ствара различите могућности у остварењу субјективних пра- 
ва, па тиме утиче и на афирмацију материјалног права у одређе- 
ној друштвеној средини.

Проучавање економског уређења у појединим земљама по- 
казује разлике у постојашу или регулисању појединих правних 
института на пр. својине ,наслеђа, уговора, приватне иницијативе 
и др. Те разлике долазе до изражаја у материјалном праву. И 
у процесном праву могу се запазити разлике. У оквирима капи- 
талистичког друштвеног уређења зависно од тога да ли се ради 
о землЈама англо-америчког правног подручја Енглеској, САД, 
Канади и др. или о другим земљама т. зв. континенталног прав- 
ног. система као што су на пр. Француска, Италија, Зап. Немачка, 
Аустрија итд. (2) положај суда и странака у поступку није регу- 
лисан на исти начин. Ипак у тим земљама преовлађује индиви- 
дуалистичко схватање права у целини, па се оно одржава и на 
основна начела процесног права .Диспозиција странака у покре- 
тању и вођењу поступка, расправно начело у прикупљању до- 
казног материјала, разна ограничења странака у предузимању 
процесних радњи (на пр. обавезно заступање путем адвоката, за- 
брана употребе новзгма) по својој важности уздижу се изнад у- 
логе судије. Отуда, коликогод се грађанско материјално право у 
тим земљама ослања на формално прокламовану једнакост гра- 
ђана, начело приватне својине и слободу уговараша, толико је 
на другој страни процесно право везано разним формалностима 
и у датом моменту показује се не као средство за остварење суб- 
јективних гграва, већ напркЈтив као сметња због које странка не 
може да дође до свога права. На такву ,понекад негативну страну 
прклдесног права, указује познати немачки правник R. Jehring 
када каже да је парница институт који још више повећава те- 
шкоће у остварењу права, јер ограничава судију у установљењу 
истине и не ретко принуђава га да донесе пресуду противу соп- 
ственом уверењу, па се тиме повећава отпор неправа према пра- 
ву и најправичнија ствар губи се у низу формалности (3). Јача-

(2) Нпр. постоје разлике између полож аја суда и странака по аустриј- 
ском Грађанском судском поступку из 1895. године и улога суда и стра- 
нака у француском или енглеском процесном праву, мада и код ових 
последњих наилазимо џа неке значајније разлике (вид. С. J. Hamson, ha 
Procedure civile en Engleterre et en France, Revue int. de droit compare, 
Paris 1950. (1 стр. 79 и сл.).

(3) R. Jehring, Geist des romischen Rechts, Leipzig 1906. I I I / l  стр. 16. 
Obo ради Tora што j e  још Римско право имало посебну форму и посебан 
назив за сваку тужбу, па је повреда у том погледу значила сигуран гу- 
битак парнице. И у енглеском праву поједине тужбе (нпр. w rit of debt или 
w rit of trespass) биле cy везане за нарочите поступке тако да „поступак 
са свим својим завојима и замкама има много значајније место него ма- 
теријално право, јер оно што највиш е интересује људе од закона јесте да 
упознају сва лукавства поступка” — Р. Давид. Увод у приватно право 
Енглексе, Београд 1960. стр. 25.



ње демократских иде]а имало је свој утицај на процесна права 
западних земаља, па је и ту дошло до низа реформи које се тичу 
надлежности суда, обавезног покушаја поравнања, доказивања, 
правних лекова и др. (4). И ако су ове новине важне и заслужују 
посебну пажњу, ипак се не би могло рећи да су оне прешле у ве- 
ћем степену оквире изложених основних начела процесног пра- 
ва у капиталистичком поредку.

Стварање прве совз^јалистичке државе у свету СССР-а a 
чосле Другог светског рата и низа других социјалистичких држа- 
ва, донело је у тим државама због новог друштвеног уређеша ho 
bo материјално право. Са материјалним правом нужно се мења 
и процесио право тако да у тим земљама имамо нове законе који 
уређују начин остварења грађанскоправних и других захтева у 
судском поступку (5). Процесни институти у овим законима раз- 
ликују се од процесних института западних земаља, па је њихо- 
во проучавање корисно и доприноси развитку торије процееног 
права. Стога налазимо да је од интереса упознавање са неким 
начелима совјетског процесног права ограничавајући разматра- 
ња на положај суда, странака и трећих лица у судском поступку.

II

Један од значајниЈих закона у процесном праву источних 
земаља представљају Основи грађанског судског поступка Са- 
веза ССР и савезних република који је ступио на снагу 1 маја 
1962 године (6).

И ако поједини институти тога закона нису нови, јер их 
налазимо и у Грађанском процесном законику Руске социјали- 
стичке федеративне совјетске републике из 1923 године (7), као 
и у процесним законима других совјетских република, ипак је 
од важности подвући да се тим Оснонама поставља1у општа на- 
чела грађанског процесног права у СССР-у, па су тако постала

(4) Као највише достигнуће у том погледу у правној науци обично 
се наводи већ поменути аустријски Грађански судски поступак из 1895. год.

(5) После Другог светског рата скоро све источне европске зем.Ђв 
(не убрајајући овамо СФРЈ) донеле су нове законе из области грађанског 
процесног права: Румунија 1948, Пољска 1950, Чехословачка 1951, Мађарска 
1952, Бугарска 1952, Албанија 1958. године. Једино је  у Ист. Немачкој за- 
држан немачки закон о грађанском судском поступку из 1877. године до- 
пуњен са тзв. Gerichtsverfassungsgezetz из 1952. године, који садржи опште 
одредбе о задацима правосуђа, о поступку пред судовима, о судијама и 
судовима. Упоредноправни приказ закона тих земаља дат је у књизи А. 
П. Клеинман, Гражданскии процесс еврнзпеиских народнои де.мократии, 
Мзсква 1960.

(6) Основ гражданского судопроизводства Сојуза ССР и сојузних 
реепублик. Преведени законски текст од др J. Радишића издат је  од стране 
Института за упоредно право, Београд 1963. Сер. Е бр. 36, заједно са Осно- 
вима грађанског законодавства Савеза ССР и савезних република.

(7) Приказ тога закона дао ј€ С. Цуља, Грађански судски поступак 
РСФСР, Архив Београд 1956. бр. 3 и 4.



обавезна за све савезне републике ч и ји  се закони морају са њима 
довести у склад (8).

Самим тим што Основи постављају општа начела у грађан- 
ским парницама и у другим предметима судског грађанског по- 
ступна она нису обимна. Цео закон сачињавају шест делова; I део 
—Опште одредбе, II — Лица која учествују у поступку, њихова 

права и обавезе, Ш део — Поступак по предмету пред судом пр- 
вог степена, IV део — Поступак по предмету пред касацио-ном и 
надзорном инстанцом, V део — Извршење судских одлука и VI 
део — Грађанска працесна права страних држава, судски налози 
и одлуке иностраних судова, међународни уговори и споразуми. 
Свих шест делова заједно садрже укупно 64 члана. Основи обу- 
хватају одредбе које се односе на парничне и извршне ствари, па 
и на предмете који се у неким другим правним системима сма- 
трају ванпарничним (утврђивање правно релавантних чињеница, 
проглашење лица за неизвесно одсутно или умрло, проглашење 
грађанина пословно неспособним, уређење бирачких спискова 
и др.).

Основи грађанског судског поступка Савеза ССР и савезних 
република заједно са раније донетим Основним законом о уређе- 
њу судова Савеза ССР-а, савезних и аутономних република из 
1958 године (9) чине темеље суђења у грађанским стварима у 
СССР-у.

' III

а) Задатак грађанског судског поступка: Између Основа гра- 
ђанског законодавства СССР-»а (у даљем тексту ОГЗ) и Основа 
грађанског судског поступка Савеза ССР и оавезних република 
(у даљем тексту ОГСП) у погледу постављених задатака постоји 
тесна веза. Према чл. 1 ОГЗ совјетско грађанско законодавство 
регулише имовинске и неимовинске односе у циљу стварања ма- 
теријално-техничке базе комунизма и што потпунијег задовољења 
материјалних и духоовних потреба грађана, a основу имовинских 
односа чине социјалистички систем привреде и ооцијалистичка 
својина над оруђима и средствима производње. Потпуно у складу 
са тиме чл. 2 ОРСП прописује: „Задаци совјетског грађанског 
судског поступка јесу правилно и брзо расггрављање и решава- 
ње гра^анспшх предмета, у цил>у заштите друштвеног и држав- 
ног зфеђења СССР, социјалистичког система привреде и соција- 
листичке својине, заштите политичких, радних, стамбених и дру- 
гих личних и имовинских права и законом заштићених интереса 
грађана, као и права и законом заштићених интереса државних 
установа, предузећа, колхоза и других задружних и друштвених 
организациЈа. Грађански поступак има да допрршесе јачању со-

(8) Вид. П. П. Гореев, Основи гражданското судопроизводства и не- 
которие вопроси подготовки проектов ГПК сојузних республик, Сов. госу- 
дарство и право 1963/2, стр. 107 и сл.

(9) 1959. године Институт за упоредно право Сер. Е бр. 18 у преводу 
од Д. Цотића издао је Основе законодавства о уређењу судова савеза ССР-а, 
савезних и аутономних република.
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! 1

циЈалистичке законитости, спречаваЈу кршења закона, васпита- 
вању грађана у духу сталног извршавања совјетских закона и по- 
штовања правила социјалистичке заједнице”.

Поставл>ање основног задатка суду да са једне стране пру- 
ж а заштиту личних и имовинских интереса грађана гарантованих 
законом;, a са друге стране одређивање дужности суду да суди 
правилно и брзо уз очување социјалистичке законитости, нала- 
ж е потребу одговарајућег регулисања положаја странака и др- 
ж аве у судском процесу. У одређивању њихових права и дужно- 
сти, a посебно у бризи државе да се о сваком правном односу до- 
несе правилна одлука добија се утисак да се предмет спора у 
парници или у другој судској ствари о б ј е к т и в и з и р а  и д а  
од момента покретања поступка индивидуални интерес носиоца 
субјективног права на доношење за њега повољне одлуке пре- 
стаје да буде руководећи. Након покретавва парнице индивидуал- 
ни интерес уступа место друштвеном и правни однос у питању 
постаје део постојећег поретка ко-ме су подређени учесници у 
спору. У светлу таквих идеја регулисана су права и дужности 
учесника у парници рачунајући међу ове суд, странке и трећа 
лица.

Постављене задатке грађанског судског поступка изврша- 
вају судови као органи државног правосуђа, који су овлашћени 
и дужни да решавају све предмете који спадају у њихову над- 
лежност (10). По саставу судови су колегијални. Првостепени суд 
сачињавају један судија и два народна поротника (народни за- 
седател) који су потпуно-равноправни у суђењу. Виши суд са- 
стављен је од тројице судија. Тиме је омогз^ено учешће широких 
народних слојева у суђењу и демократичност судства уопште.

б) Покретање спора: Судски поступак у парници покрећету- 
жилац (истец) тужбом (иск) против туженика (ответчик). Суд 
не отпочиње спор по службеној дзгжности. Међутим када је пар- 
ница у току овлашћења суда су знатно шира, тако да суд може 
по службеној дужности проширити тужбу на лице које није ту- 
жено ако запази да је тужилац поднео тужбу протрш туженога 
са којим не стоји у правном односу (чл. 26 ОГСП). На сличан на- 
чин суд може позвати трећа лица која немају самосталне захте- 
ве да се умешају у текући поступак на страни тужиоца или ту- 
женика ако одлука о предмету спора може да утиче на њихова 
лрава или обавезе према једној од странака (чл. 27 ст. 2 ОГСП). 
Суд треба да позове и јавног тужиоца (прокурора) да уч:ествује 
у парници ако нађе да се ради о таквим интересима које је јавни 
тужилац дужан да штити по закону (чл. 29 ст. 2 ОГСП). Такође 
суд у законом одређеним случајевима може и треба да позове 
органе државне управе да учествују у поступку (чл. 30 ст. 2 
ОГСП). Према томе иако се суду не признаје право да по службе-

(10) У чл. 4. тач. a Основа законодавства о уређењу судова наведено 
је  најопштије да у делокруг суда спада реш авање свих грађанских пред- 
мета, a у чл. 3. ОГСП наведени су и поближе све врсте предмета који 
епадају у надлежност грађанског суда.



ној дужности покреће спор, ипак од активности и оцене суда за- 
виси која лица ће учествовати у поступку и у односу на кога ће 
се одређени правни однос коначно решити.

в) Извиђање ствари: У извиђању ствари суду се ставља у 
задатак да утврди свестрано, потпуно и објективно све чишени- 
це које су у вези са предметом спора (чл. 16 ОГСП). И странке 
додзгше имају обавезу да поднесу доказе у прилог својих захте- 
ва. и приговора (чл. 18 ОГСП), али се ове обавезе не могу изјед- 
начити са класичним теретом доказивања у судском поступку, па 
тако странке не треба да снасе последице због тога што својој 
обавези нису удовол>иле. Без обзира да ли су странке и у којој 
мери поднеле доказе у прилог изнетих тврдњи суд је дужан по 
овојој иницијативи да предузме све што је могуће у цшву уста- 
новљења правог стања ствари. У Основама су набројане поје- 
дине врсте доказа које се користе при установљењу чињеница 
(објашњења странаха и трећих лица, искази сведока, писмени 
докази, стварни докази и закључци вештака), али је другим про- 
писима препуштено да одреде да ли неке околности треба да бу- 
ду доказане одређеним доказнт-ш средствима (чл. 17 ст. 3 ОГСП), 
па се тиме не искључује постојаше законских доказа (11). Нада- 
ље, када се ради о доказима тре5а указати и на то да су Основи 
прихватили систем ограничене везаности грађанског суда кривич- 
ном ггресудом, јер прогшсује да је правоснажна кривична ггресу- 
да обавезна за суд који расправља о грађанскоправним последи- 
цама радњи лица на које се односи пресуда само у погледу пита- 
ња да ли су те радше извршене и да ли их је извршило помеиу- 
то лиде (чл. 21 ОГСП). У свему осталом, па и у погледу штете 
парнични суд је независтан од кривичне пресуде.

Странке својим процесним радшама не могу ограничити суд 
у испитивању ствари, јер установљење чињеница у складу са 
начелом материјалне истине (12) обавезно је за суд и у случају 
ако страике признају чињеницу и захтеве, ако се одричу својих 
захтева или ако ж еле да закључе поравнање. Оваква овлашћења 
суда пружају широке могућности за установљење истине и доно- 
шење правилне одлуке. Томе несумњиво доприноси и чињеница 
да се судске расправе одржавају јавно (чл. 11 ОГСП) и наркЈчито 
да је суд обавезан у складу са начелом усмености и непосредно- 
сти извести све доказе на јавној расправи, a ако дође до одлага- 
ња расправе и измене већа поступак се има поновити у целини 
(чл. 35 ОГСП).

(11) Тако се за нека потраживања која прелазе 50 рубаља траж и пи- 
смена исправа (вид. А. J . Wyschinski, Theorie der gerichtlichen Beweise im 
Sowjetischen Recht, Berlin 1955, стр. 253).

(12) Трубников, Судебное разбирателство гражданских дел, Москва ■ 
1962. стр. 49, нарк)чито подвлачи: „метода сазнања објективне истине је 
марксистичко-лењински дијалектички метод који даје могућност да се све- 
страно испитају докази и да се донесе законско и образложено решење”. 
Упор. и А. J. W yschinski on. цит. стр. 264 о супротстављању материјалне 
II ппавне истине.
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y  току расправљања ствари, ако се открије кршење закони- 
тости или пр>авила социјалистичке заједнице од стране поједи- 
динаца и организација, суд о томе извештава одговарајуће орга- 
не који су касније дужни обавестити суд о предузетим мерама, 
a када се (хгкрије кривично дело суд ће обавестити јавног ту- 
жиоца о томе или ће сам покренути кривични поступак (чл. 38 
ОГСП).

г) Доношење одлуке: Код одлучиваша о ствари суд је на 
првом месту дужан да води рачуна да ли не постоје неке про- 
цесне сметње које спречавају доношење одлуке у меритуму. Ако 
такве сметше постоје (на пр. аггсолутна ненадлежност суда, пре- 
суђена ствар, раније одрицање од захтева итд.) суд he поступак 
обуставити (чл. 41 ОГСП). Ако процесних сме1'њи нема и судска 
расправа је закл>учена суд приступа доношењу коначне одлуке 
(судебное расение). У доношењу одлутсе суд је независан и везан 
законом, указима и одлукама врховних државних органа, као и 
актима надлежних органа из круга њихове надлежности (чл. 12 
ст. 1 ОГСП). Ако за решење слЈгчаја нема закона судија не може 
бити законодавац или примењивати обичаје, већ је дужан да се 
користи закошша који регулишу сличне односе, дакле анало- 
гијом, a када нема ни таквог закона суд се руководи општим на- 
челима и смислом совјетског законодавства (чл. 12 ст. 3 ОГСЛ), 
што значи основама друихтвеног и државног уређења. Незави- 
сиост суда и његова потчињеност закону значи са једне стране 
слободу суда у  оцени доказног материјала, a са друге стране и 
забрану по којој нико не може утицати на суд у томе какву од- 
луку треба донети. Ипак деловање суда као државног органа је- 
динствене власти не може се остварити одвајањем суда од Ко- 
мунистичке партије и владе и истиче се да суд ради у неразру- 
шивој вези са партиским органима који остварују политику ру- 
ковођења и контр>оле над радом свих државних органа, па и су- 
дова (13).

У погледу начина разрешења спорног односа суд има вели- 
ка овлашћеша. Као што је изложено парница или неки други 
предмет покреће се на тражење заинтересоване странке. Свака 
тужба садржи и одређени захтев (требование). Међутим, када 
суд доноси одлуку он није везан за постављени захтев, јер зави- 
сно од утврђеног стања ствари суд може прекорачити границе 
захтева кад је то потребно због заштите права или законом 
заштићених интереса не само државних установа, предузећа, 
колхоза, задружних и друштвених организација, него и грађана 
(чл. 37 ст. 3 ОГСП). To значи да суд може туижоцу досудити не 
само мање него што он тражи, него и више или нешто друго ако 
се из чињеничног стања закључи да тужилац свој захтев није 
правилно поставио и да је правилнија другачија одлука од оне 
коју је тражио. Оваква процесна одредба представља одступање 
од класичног начела ne eat iudex ultra petitum partium  и може 
ce схватити ако ce доведе y везу ca улогом која се придаје праву

(13) П. J. Трубников оп цит. стр. 15.
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y CCCP-y, ca ОПШТИМ задацима судског поступка и са напорима 
суда које је овај дужан, предузети у циљу утврђивања матери- 
јалне истине (14).

Оваква овлашћења суда нису ограничена само на одлуку у 
првостепеном поступку, него се простиру на расправљање ствари 
у касационом поступку по уложеној жалби (чл. 45 ОГСП) па и на 
преиспитивање правоснажних одлука у поступку судског надзо- 
ра (чл. 49 ОГСП). У тим поступцрша виши суд разматра напад- 
нуту судску одлуку у целини, како у побијаном тако и у непо- 
бијаном делу. Суд није у том погледу везан разлозима жалбе 
или призива, што значи да се у поступку пред вишим судом та- 
кође може решавати ултра петитиути, па и на штету странке ко- 
ја се није жалила.

Невезаност суда постављеним захтевом повлачи за собом 
закључак да у таквој процесној ситуацији лредмет спора није 
тужбени захтев, како се то схваћа у савременој правној науци, 
него је предмет спора с у б ј е к т и в н о  п р а в о  странке са свим 
захтевима које је правно могуће поставити у конкретном прав- 
ном односу. Тиме губе свој практичан значај низ процесноправ- 
них питања као што су на пр. преиначеше тужбе, проширење 
тужбе на друга лР1ца, материјална правоснажност итд.

Широка овлашћења суда у разрешавашу правних односа 
изражавају се и у томе, што је суду препуштено да према оцени 
околносги случаја одреди начин извршења своје одлуке, да је 
протумачи ако се она покаже нејасном или да донесе допунску 
одлуку када о неком захтеву није одлучено (чл. 37. ст. 6 ОГСП).

IV

а) Странке: Као странке у судском поступку појављују се 
физичка лица — грађани, a затим и правна лица међу која спа- 
дају државна предузећа, државне организације које послују по 
самосталном рачуну или имају самосталан прорачун и биланс, 
колхози, задружне и друштвене организације, разне установе и 
удружења, дакле сва она лица која према правилима грађанског 
права могу бити носиоци субјективних права и обавеза (чл. 11 
ОГЗ).

Положај странака у грађанској ствари регулисан је у скла- 
ду са општим погледима законодавца на задатак судског no- 
cry пка.

Овлашћена странка покреће судски поступак изношењем 
чињеница на којима заснива своје право и постављањем одређе- 
ног захтева. Странке су у поступку равноправне. Прокламовано 
је начело једнакости свих грађана пред судом без обзира на њи- 
хов социјалан, имовински и службени положај, националну и

(14) Идеја о таквом начину суђења спора јављ а се и код правника 
неких западних земаља — А. ТгоИег, Von den G rundlagen des Zivilprozes- 
sualen Fomialismus, Basel 1945. стр. 79.
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расну припадност и вероисповест (чЛ. 7 ОГСП). Странкама је 
обезбеђено несметано вршеше свих парничких радњи у поступку 
лично или преко заступника, и то на матерњем језику (чл. 10 
ОГСП) што је за тако многонационалну државу као што је CGCP 
значајно право. Предузимање парничних радњи странака је њи- 
хово право, али не и дужност. Само изузетно у споровима у ко- 
јима се ради о издржавању странка која се не одазива позиву 
суда може бити по судској одлуци принудно доведена на суд пу- 
тем органа змилиције (15).

Иницијатива странка у предузимању процесних радњи (под- 
ношење тужбе, жалбе и разних предлога) и располагању уложе- 
ним захтевима, када се упореди са овлашћењима суда у парници, 
подређена је на исти начин као и делатност суда не само заштити 
појединачних интереса, него и испуњењу општих задатака соци- 
јалистичког права. Зато све радње суда и странака треба да слу- 
ж е једном општем интересу, уклапању права и дужности страна- 
ка у социјалисттгчки правни поредак.

б) Учешће трећих лица: Поред странака у поступку пред 
судом могу учествовати и трећа лица. И овде наилазимо на неке 
особености својствене само совјетском процесном праву, јер је 
доста птарок круг оних лица којима закон признаје право да се 
могу обраћати суду и водити судски поступак ради заштите ин- 
тереса и права других правних субјеката. Таквих учесника у 
судском поступку има више:

1) Јавни тужилац је државни орган ко1и треба да врши над- 
зор над стриктним поштовањем закона. Јавни тужилац може 
поднети суду тужбу или се умешати у текућу парницу увек кад 
то изискује запггита државних и друштвених интереса, па и када 
је у питању лични интерес грађана (чл. 14 ст. 1 и 29 ст. 1 ОГСП). 
У том циљу јавни тужилац може уложити призив пркугив 
неправилне судске одлухе, па и против одлуке која је постала 
правоснажна. У поступку јавни тужилац може предузимати све 
процесне радње које служе расветљењу правог сташа ствари и 
доношењу законите одлуке. И поред таквих процесних овлаш- 
ћења јавни тужилац се у науци не сматра странком него органом 
државе која је заинтересована за правилну примену законских 
лрописа.

2) Међу учеснике у парници спадају и трећа лида и то или 
тако да имају самосталне захтеве према странкама коте су у 
спору или лм је у интересу да једна од странака v палници, ту- 
жилац или тужени, успе са својим захтевом (чл. 27 ОГСП). Тре- 
ha лица ступају у парницу по CBojoi иницијативи, a и на позив 
странака, јавног тужиоца или суда. У првом случају треће лице 
Je у односу на парничаре самостална странка и у том својству 
користи процесна права, a у другом случају треће лице је уме- 
шач који је овлашћен по закону на предузимање процесних рад-

(15) Та питања регулисана су законима савезних република, па је 
нпр. у парницама ради издржавањ а допуштено тужену страну и принудно 
довести на суд путем органа милиције (П. J. Трубников оп. цит. стр. 45).
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њи које има и странка, сем што не може располагати предметом 
спора.

3) У законом предвиђеним случајевима органи државне 
управе, синдикати, државне установе, предузећа, колхози, и дру- 
ге задружне и друштвене организације или чак и поједини гра- 
ђани могу поднети тужбу ради заштите права и законом зашти- 
ћених интереса других лица (чл. 30 ст. 1 ОГСП). Основи не садр- 
же ближе прописе о томе када се таква тужба може поднети, већ 
је регулисање тог питања пр>епуштено друтом закогоша.

4) За наше схваћање процесних овлашћења у поступку на- 
рочито су карактеристичне одредбе по којима се пружа могућ- 
ност органима државне управе (чл. 30 ст. 2 ОГСП) и застугашци- 
ма друштвених организација и радних колектива (чл. 36 ст. 1 
ОГСП) да згчестзују на судској расправи у циљу излагања м и- 
ш љ е њ a о предмету који суд расправља. И у овом случају 
Основи не одређују природу спорова или предмета у којима се 
таква мишљења могу давати, нјгги је речено да ли се ту ради о 
мишл>ен>у правног или другог друштвеног обележја. И то пита- 
ње препуштено је на решавање законодавству савезних репуб- 
лика. Сматра се да то треба да буде један од начина и метода не 
само помоћи суду у правилном решавању спорова, него и утица- 
ње овакве организоване јавности на странке да се клоне непо- 
требног парничеша и да покажу помирљивост у регулисашу сво- 
јих правних односа.

V

Тиме су, у најглавнијим цртама, изнета обележја положаја 
суда, странака и трећих лица у грађанском процесном праву 
СССР-а. Из одредаба које су изложене произлази намера зако- 
нодавца да обезбеди свима учесницима у поступку што је могуће 
већу слободу кретања и да оживотвор>ење материјалноправне нор- 
ме не буде доведено у питање формом пр>оцеса. Све то види се 
најбоЈве из једне законске одредбе која се уздиже на степен на- 
чела и даје верну слику совјектског процесног права, a  no којој 
„одлука суда која је у суштини правилна не може се укинути са- 
мо из формалних разлога” (чл. 47 ст. 3 ОГСП). Тиме се матер- 
ријално право, по свом значају, ставља изнад процесног, па по- 
тоње не би смело представљати сметњу за заштиту субјективних 
права организација и грађана у складу са задацима постављеним 
пред судове од стране совјетске државе.

Гр^анско процесно право СССР-а кида са многим традицио- 
налним схватањима процедуре и без обзира на став према реше- 
њима која су дата предсгавља знатан допривос развитку дру- 
штвених односа, a и правној науци.

др Борислав Грађански
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ДА ЛИ СЕ, КАДА И КАКО МОЖЕ РАСКИНУТИ ПИСМЕНИ
УГОВОР О ПРОДАЈИ И КУПОВИНИ НЕКРЕТНИНА

I Уговор о продаји и куповини непокретности, његов зна- 
чај и правне последице регулисани су правним правилима гра- 
ђанског права (чл. 4. Закона о неважности правних прописа до- 
нетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске оку- 
пације) и Законом о промету земљишта и зграда (скраћено ЗПЗЗ).

Нису спорна правна правила:
1. — Уговор мора бити писмен (чл. 9. ЗПЗЗ).
2. — Писмени уговор ствара тражбени однос, на основу ко- 

јег уговорачи могу тражити извршење уговора и то продавац ку- 
повну цену, a купац државину и упис у землЈИШне књиге (а ка- 
сније и заштиту у случају физичких недостатака ствари и у слу- 
чају делимичне или потпуне евикције).

3. — Након извршеног преноса својине не може се у прин- 
цршу раскинути, односно не може се ни поништити уговор на 
основу којег је купад уводом у земљишне књиге постао сопстве- 
ником. (Ако је посредством недопуштених радши дошло до писме- 
ног уговора и до преноса својине, може се поништити и уговор и 
сам упис у корист правог сопственика, односно у корист савесног 
купца).

4. — Пр>е извршења уговора или тачније пре земљишно- 
књижног преноса својине уговори могу писмено (другим писме- 
ним уговором) мењати и допуњавати већ закључен уговор или га 
раскинути.

Ово правило постаје спорним, кад се постави питање, да ли су 
уговорачи овлашћени да усмено чине оно, што могу да чине пи- 
смено.

Има правника који сматрају да се односне измене и одуста- 
нак врше искључиво писмено, како се врши и закл>учење уго- 
вора, који се мења или раскида. Евентуални усмени уговор о 
измени писменог уговора или о одустајашу од писменог уговора 
био би ништаван из истих разлога из којих је ништаван и усмени 
уговор о прк)даји и куповини.

По другом мишљењу (које је наведено и у једнот одлуци 
другостепеног суда), контрахенти, за све време док из?деђу њих 
постоји облигациони однос (ако писмени уговор није извршен — 
није извршен пренос, није непокретност предата купцу у посед) 
могу усменим споразумом одустати од закљученог уговора, било 
у целини било делимично. У овом случају није наводно потребна 
писмена исправа, јер није реч о преносу непокретности, a само 
је за пренос потребна писмена исправа у смислу чл. 9. ЗНЗЗ.

Закон о промету земљишта и зграда није се изјаснио да ли 
се, када и како могу мењати или раскинути писмени уговори. Из 
јашњење није, међутим, било ни потребно, пошто о томе већ по- 
стоје правна правила усвојена у теорији и пракси тумачењем про- 
писа правних правила грађанског права. Између ових правних
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правила и закона нема никакве противречности. Односна правна 
правила треба једноставно употпунити одредбама цитираног За- 
кона.

Сви уговори о преносу земљишта и зграда, па и уговор о 
куповини и пруодаји, односно и сви други правни посљови, ,,који 
се закључују у сврху стицаша ових непокретности”, морају бити 
писмени (чл. 9. и 12. ЗПЗЗ).

За постојање и важност уговора о куповини и продаји не- 
покретних ствари, осим ошцтих и специјалних услова у смислу 
правних правила грађанског права, потребно je да је уговор пи- 
смен. Без тог елемента уговор не производи правно де.]ство. По 
самом Закону наступа ништавост, на коју суд пази по службе- 
ној дужности (чл. 9. и 51. ЗПЗЗ). Уговор је дакле формалан. Ако 
нема таквог писмена, нема ни уговора. Ова формалност је у ин- 
тересу странака. Састављање писмене исправе гони странке на 
размишљање и за многе од њих представл>а неку врсту препреке 
за лакомислено склапање уговора. Таква исправа (написана и 
потписана) није само елеменат уговора него је једновремено и 
доказ о постојању уговора. У таквој ситуацији биће много мање 
спорова него у  случају, када би и неформални, усмени уговори 
имали правну важност. Тако се ствара солиднија основа за прибав- 
љање својине и већа сигурност у правном саобраћају, a то је у 
крајњој линији и у јавном интересу.

Сврха је Захона о промету земљишта и зграда, да се у ин- 
тересу сигурности правног саобраћаја обезбеди правилан и ефи- 
касан промет, чиме се обезбеђује и правилан режим за стицање 
својине.

Закон је, каО' што се види, принудног карактера. Зато се 
ни тумачењем ни вол>ом странака закону не може дати неки 
други смисао сзчтротан наведеним интенцијама.

По другом схватању, судбина писменог уговора постала би 
неизвесном. Често би се појављивали спорови о важности усме- 
ног одустанка од писменог уговора који и по облику и по садр- 
жини одговора одредбама ЗПЗЗ и правним правилима грађан- 
ског права. Тако би несавестан уговорач могао да изазове спор о 
важности усменог спораззгма о одустанку од писменог уговора о 
продаји непокретности, a противправним путем (ангажовањем 
лажних сведока и другим злоупотребама) могао би евентуално 
и да га оконча у своју корист. Савестан уговорач имао би непо- 
требних тешкоћа око утврђивања важности првобитног уговора, 
односно O'KO утврђивања околности, које би обеснажиле постоја- 
ње усменог уговора. Све би се ово избегло, ако би се прихватило 
мишљење да се предметни уговор као формални, може другим 
писменим уговором мешати и допуњавати, односно да се може 
раскинути једино писмено или фактички споразумним неизврше- 
њем уговора или уништењем писмена о купопродаји:.

Важност писменог уговора не треба механички, без дубље 
правне анализе везивати за пренос или за предају непокретно- 
сти у  посед.
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Правила о правним пословима, о државшш и својини, и о 
земљишним књигама нормирана су пркЈписима правних правила 
грађанског права и правним правилима ванпарничког поступка 
о земљишним књигама. Та правна правила нису у суштини изме- 
њена, већ су у погледу форме правних послова и ограничења про- 
мета допуњена одредбама ЗПЗЗ, на које допуне суд пази по слу- 
жбеној дужности (чл. 1, 2, 9, 11, 12 и др., чл. 51—56 ЗПЗЗ у вези 
са чл. 3. ст. 3. ЗПП). Услед тога је погрепгао да се из прописа ЗПЗЗ 
кзводи закључак: 1) да важност писменог уговора и усменог спо- 
разума о одустанку зависи од тога, да ли је или није извршен 
пренос својине или да ли је или није предата непокретност у по- 
сед купцу, и 2) да се својина стиче уговором о преносу или непо- 
кретности у државину. Такав закључак нема правне подлоге.

Промет земљишта и зграда врши се на основу правних по- 
слова (чл. 9. и 12. ЗПЗЗ). Уколико је правилнији и солиднији про- 
мет, утолико више има изгледа да стицање својине, адекватно 
томе, буде правилније.

Постоји узајамна веза између промета и преноса непокрет- 
ности. Без претходних правних послова, нема у начелу ни пре- 
носа својине.

Писмени уговор о куповини и продаји непокретности, саста- 
в.љен према правним правилима грађанског права и према пропи- 
сима ЗПЗЗ, имга правну важност. Јасно је да за такав писмени 
уговор, усмени споразум о одустанку (Законом непредвиђен) не 
може представљати раскидни услов.

Многе формалности формулисане правним правилима за 
писмене, формалне уговоре и за упис својине у земљишне књиге, 
такође су гаранција за правни промет. Странке, ослањајући се на 
правна правила и земл>ишне књиге, које су по правилу тачне, 
склапају писмене уговоре о преносу непокретности, водећи рачу- 
на и 0 прописима ЗПЗЗ. Значи, да се важност писменог уговора 
(између приватних лица) и усменог одустанка не може оцењи- 
вати изоловано, на основу чл. 9 ЗПЗЗ, него и на основу правних 
правила грађанског права.

Термин ,,ггренос” ваља схватити у техничком смислу. Прав- 
ни послови закључују се ,,у сврху стицања непокретности”. У ту 
сврху поједини прописи ЗП ЗЗ предвиђају извесне норме. Правни 
послови треба дакле да се саобразе тим прописима (чл. 1, 2, 4, 9, 
11, 12 ЗПЗЗ и др.) и дравним правилима да би постали правним 
основом за стинање својине. Нигде, нису међутим предвиђена 
одступања од основних правних правила грађанског права о сти- 
цашу својине (о правном основу и о законском начину стицања) 
и о правној природи формалних уговора, нити ма који пропис 
ЗП ЗЗ указује на то, да се може поставити питање постојања 
таквих одступања. Наслов пак VIII одељка ЗПЗЗ (Поступак суда 
приликом земљишнокњижног уписа својине на земљиштима и 
зградама) поткрепљује правно становиште, да се својина стиче 
упиоом у земљшпне књиге и да су основне карактеристике и дру- 
гих поменутих равних правила неизмењене.
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Приликом оцене захтева за земљишно-кшижним преносом 
својине, суд узима у обзир како услове предвиђене правним пра- 
вилима, тако и услове предвиђене Законом о промету земљиш- 
та и зграда. (По слЈгжбеној дужности пази на формалну важност 
правних послова, на законом признати максимум пољопривред- 
ног земљишта који се не сме прекорачити и на друга ограничења 
промета односно на ограничења за стицање и пренос својине чл. 
61—56. ЗПЗЗ у вези са чл. 1, 2 и др. члановима ЗПЗЗ и са чл. 3. 
ст. 3. ЗПП).

Писмени уговор, као такав, сам по себи, има правну вред- 
ност, без обзира на то што није извршен пренос. Угавор је по 
правним правилима грађанског права, као што је познато, закон 
за странке. Оне могу тужбом увек, уколико не наступи застаре- 
лост (по приговору противника) да траже извршење уговора. Уго- 
вор се извршује у сваком случају, непосредно или посредно.

II Даље, ради илустрације правне природе писменог угово- 
ра о преносу непокретности, треба имати у виду и следећа прав- 
на правила:

За стицање својине на непокретностима по основу угово- 
ра, потребна су два услова; правни основ (уговор на основу којег 
се преноси непокретност) и законски начин прибављања (упис у 
земљишне књиге).

Писменим уговором у купопродаји стварају се; као што ie 
речено, тражбени односи. Њиме се не преноси свотина. Писмени 
уговор, као правни основ за стицање својине без икаквог је ути- 
цаја на својинске односе. И после закљученог уговора о купови- 
ни и продаји, продав-ац остаје власник, ако није извршен зем- 
љишно-књижшг упис својине на име купца.

Од два савесна прибавиоца непокретности, пречи је, по на- 
челу прироитета, онај који се први укњижио. Он постаје власни- 
ком (тј. стиче право својине које као стварно право важи и према 
трећим лицима). Отуда се, први уговор, ако је по другом, касни- 
јем уговору извршена укњижба права власништва, не може не- 
посредно извршити (изузев, да други купац пристане, да се ње- 
гово право својине испише). Први купац имао би право на по- 
средно извршење уговора, тј. могао би од продавца тужбом да 
тражи повраћај положене цене и накнаду због неизвршења уго- 
вора, утсолико је оштећен или накнаду по основу неправедног 
обогаћења.

Ранији купац имао би успеха у тражењу преноса власниш- 
тва све док се купљена непокретност у земл>ишним књигама во- 
ди на име продавца. Право пак на укњижбу изгубио би, ако би 
се неко пре њега укњижио као сопственик.

Када се изврши земљишно-књижни пренос својине у корист 
купца, нормално је да се питање гшсменог уговора не поставља. 
Упис у земл.ишне кшиге доказ је, да је продавац извршио главну 
обавезу из уговора о преносу непокретности.

Писмени уговор о купопродаји, ако испуњава и остале по- 
требне услове, јесте, као што је наговештено, пуноважни основ
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за прибављање својине. Од таквог уговора не може се усмено 
одустати.

Усмени споразум, аналогно чл. 9 и 51. ЗПЗЗ ништаван је 
и као ништаван не може да изазове раскид писменог уговора, ни- 
ти ма коју другу правну промену уговорних односа. (Изузетно 
под одређеним околностима, усмени одустанак може да буде по- 
вод да се покрене питање грађанске или кривичне одговорности 
за накнаду неуговорне штете, проузроковане недопуштеним рад- 
њама).

Странке, су диспозитивним правом овлашћене да усменим 
споразумом одустану од писменог уговора било у целини било 
делимично, али нису у могућности да својом вољом дају законску 
важност овом споразуму, односно нису овлашћене да мењају 
правну природу прописа — чл. 9. ЗПЗЗ.

Оне, наиме, имају право да спроразумно униште писмени 
уговор или да усмено одустану од њега и уколико би спровеле у 
живот усмени споразум (који се тада изједначује са уништењем 
писмена) не би било ничег спорног. Ствар стоји, међутим, друк- 
чије, кад једна странка оспори важност усменог споразума. У 
таквом случају усмени спораззгм о одустанку од писменог угово- 
ра нема правног дејства.

За питање важности правног основа за стицање својине, 
меродаван је дакле писмени уговор. Усмени споразуми и прего- 
вори, који су вођени односно закључивани, пре и после написаног 
и потписаног уговора, по правилу не могу имати правну важност. 
Само и 1едино писмени уговор обавезуте странке на пренос сво- 
јине (чл. 9. и 51. ЗПЗЗ).

Изузимајући одржај,стицање својине на непокретностима 
није условљено државином. Својина се прибавл>а уписом у зем- 
љишне књиге a не државином, односно преда10м у посед, као 
што је у случају стицања права својине на покретним стварима. 
За странке је релевантан моменат уписа. До тог момента постоји 
могућност да продавац као сопственик правно располаже својим 
непокретностима. У томе за њега не може да буде запрека ни 
предаја продатог добра купцу. Могуће је, дакле, да продавац од- 
воји право својине од државине, иако је она најизразитији виц 
својине. — Купац чије је право власништва на основу каснијег 
уговора уписано у земљишним књигама има право да својинском 
тужбом тражи од првог купца да му преда непокретност у сво- 
јину и државину. Ако то не учини, први купац, као правичан и 
савестан држалац после 24 године прибавља својину и основ за 
упис у земљишне књиге.

III Најзад треба додати још и то: да се правно становиште 
0 важности усменог одустанка противи и једном од правила о 
престанку права.

За још неостварена права базирана на формалним правним 
пословима (у које спада и уговор о преносу непокретности), важи 
правило, да се она могу укинути фактички, уништењем писме- 
на или писменим одустанком и то у оном облику, у којем се за-
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кључују дотични правни послови или у другом облику исте или 
веће доказне важности зависно од тога, какав је правни посао 
у питању.

Познато је, на пример, и странкама, како престају права 
заснована тестаментом (чл. 38—72. ЗН) или споразума о уступа- 
њу и расподели имовине за живота (чл. 111—113. ЗН) и каква би 
била важност тих исправа, кад би се од њих могло усмено оду- 
стати. Стога ретко настају спорови о важности усмених споразу- 
ма о одустанку од тих писмена, односно ретко се дешава, да суд 
у образложењу своје одлуке констатује, да су ови формални прав- 
ни послови пуноважни и да усмени одустанак нема никакве важ- 
ности. Странке нису тако заштићене неформалним правним по- 
словима, који се теже утврђују, a лакше мењају и раскидају.

Слично правном правилу, да оно штр ко сам нема, не може 
ни на другог пренети, могло би се конструисати и правило, да се 
оним што нема правне важности (што је као неформално ништав- 
но) не може раскинути оно, што формално има законску важност, 
уколико изричито није нешто друго прописано.

Нема правног значаја околност, што се у усменом одустанку 
не говори о преносу, будући да се раскидом писменог уговора 

индиректно утиче на својину, односно на пренос. Тако се у јед- 
ном коикретном слзгчају, признањем важност усменог споразу- 
ма о одустанку, даје каснијем купцу право на укњижбу својине, 
мада постоји други писмени уговор од ранијег датума о преносу 
те исте непокретности. Тиме се изиграва пропис чл. 9 ЗПП и 
отварају врата разним недозвољеним радшама, a то није у складу 
ни са правним правилима грађанског права.

Но, и за писмени уговор о куповини и продаји непокретно- 
сти, који је формално пуноважан, не може се рећи да има апсо- 
лутну правну важност. Писмени уговор који би по садржини био 
у противности са принудним поописима (мећу ко1има и са мате- 
ријалноправним прописима ЗП ЗЗ — чл. 1, 2, 6, 11 и др.) или са 
одредбама међународних уговора или кош би се противио јавном 
моралу, био би без правног дејства, на шта суд пази по службе- 
ноЈ дужности (чл. 3 ст. 3 ЗПП).

Суд је, сем тога, дужан да по приговору странке цени уго- 
вор како по садржини тако и по начину постанка. Писмени уго- 
вор, склопљен на недопуштен начин (преваром, принудом или 
силом) на штету једне странке, противио би се општепризнатом 
принципу правде и правичности и основним начелима Устава Ју- 
гославије (Уводни део и чл. 7. ст. 2, 47. ст. 4, 63. ст. 1 и 66.). Такви 
уговори могли би се поништити у сваком случају по службено] 
дужности, ако су ништавни или би се могли раскинути, по пред- 
логу странке, ако су рушљиви.

Односна суштинска неважност уговора не умањује првен- 
ствену формалну важност и значај писменог уговора за промет 
непокретности. Без ове формалности не би се уопште могло гово- 
рити ни о другој врсти неважности писменог уговора о купопро- 
даји.
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Схватање о правној важности усменог споразума о 6AyćTaH- 
ку од писемног уговора не може да се усагласи ни са Законом о 
промету земљишта и зграда ни са правним правилима грађанског 
права и правилижа ванпарничног поступка о земљишним књига- 
ма, a поврх тога уноси и несигурност у правном саобраћају.

Са свега изложеног, изгледа да је правилније правно схва- 
тање:

а) да се спораззгмни одустанак може изјавити у писменој 
форми, тј. у оној .форми у којој се закључује уговор о куповини 
и продаји (чл. 9. и 51 ЗПЗЗ.), и

б) да је усмени споразум о одустанку од таквог писменог 
уговора ништаван.

Према томе, писмени уговор о куповини и продаји непокрет 
ности, и поред усменог споразума о одустанку, не би изгубио 
формалну, правну важност.

Данр1ца С. Китић

ПРАВА ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ 
— Поводом једног конкретног случаја —

Грађевинско предузеће „Шумадија” у Београду закључило 
је са Стамбеном задругом „Градитељ” уговор о изградњи стам- 
бене зграде са више станова. Грађевинско предузеће, као изво- 
ђач радова, када је завршило изградњу стамбене зграде и пошто 
је извршен технички пријем и дата дозвола за употребу зграде, 
констатовало је, да му инвеститор — Стамбена задруга треба да 
плати на име вредности радова још 8.500.000.— динара.

Стамбена задруга није била у могућност да одмах уплати 
остатак износа по коначном обрачуну, те је Грађевинско предузе- 
ће, у циљу обезбеђења свога потраживања, са Стамбеном за- 
другом закључило писмени уговор. Овим уговором Грађевинско 
предузеће поред осталог, узело је од Стамбене задруге у залогу 
одређена основна средства задруге, која je дотле користило за 
рад као закупац, с тим да их може задржати за себе према „лици- 
тационој вредности”.

Поред овог заложног права на основним средствима, Гра- 
ђевинско предузеће је уговором издејствовало и признање „пра- 
ва државине” на одређене станове, те је  Стамбена задруга дала 
обавезу, да ни под којим условима неће дозволити пренос вла- 
сништва и усељење у четири стана ближе одређена по броју и 
спрату, све док се дуг не исплати. Један кључ од ових станова 
остао ie код чувара Грађевинског предузећа, који треба да чува 
објекат до коначне исплате дуга.
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Четири стана, који су по писменом уговору дата у залогу 
извођачу, припадала су одређеним установама, које су са Стам- 
беном задругом закључиле посебан уговор и по коме су вредност 
ових станова исплатиле Стамбеној задрузи, a као инвеститори 
дали и решења својим службеницима ради усељења у исте када 
буду изграђени.

Службеници, који су од своје установе добили решење за 
усељење, уселили су се у два стана и закључили уговор о закупу 
са корисником односних станова.

Грађевинско предузеће, сматрајући да је по писменом уговору 
са Стамбеном задругом о давању у државину ових станова, стек- 
ло државину истих, поднело је општинском суду тужбу због сме- 
тања поседа противу Стамбене задруге и усељених лица и тра- 
жило судску одлуку, којом ће се усељеним лицима наредити, да 
се из стана иселе.

Поставља се питање, да ли је извођач радова — Грађевин- 
ско предузеће — могао стећи и какво право на стамбеној згради, 
коју је изградио за рачун инвеститора, a посебно, да ли извођач 
радова може тражити, да му суд пружи заштиту од лица, којима 
је инвеститор дао дозволу за усел>ење у стан.

Стамбена зграда, као друштвено добро, које служи за стано- 
вање и смештај лица и ствари, и стан, као један од основних усло- 
ва живота л>уди, има посебан третман, који је одређен у пропи- 
сима Закона о стамбеним односима (Сл. лист ФНРЈ 17/62). По 
чл. 7 пом. Закона стамбена зграда под друштвеним управљањем 
има својство правног лица у погледу права и обавеза у вези са 
коришћењем станова односно зграде. Стамбена зграда је друшт- 
вена својина и на њој се не могу заснивати реални те|>ети, a за- 
ложно право може постићи само поверилац, који је дао средства 
за изградњу зграде.

Стан у стамбеној згради има такође, посебан третман. Усе- 
љење у стан дозвољено је само лицу, коме је даваоц стана дозво- 
лио да се у стан усели — чл. 12, 23 и 128 Закона о стамбеним од- 
носима. За све нове објекте даваоц стана на коришћење је инве- 
ститор, чијим је средствима зграда изграђена — чл. 48. Закона. 
Ако се у празан стан одређено лице не усели за одређено време, 
престаје му право на усељење, a ако даваоц стана не попуни пра- 
зан стан за време од месец дана, општина на чијој се територији 
стан налази овлашћена је да изда дозволу за усељење — чл. 57. 
Закона.

Све напред изнето указује, да је стан као посебна катего- 
рија издвојен од свих осталих добара, која служе л>удима за за- 
довољење њихових потреба. Због тога се стан и не може давати 
у државину без права усељења, нити може служити као залога 
са обавезом, да се не сме дозволити усељење у њега. Оваква оба- 
веза у супротности је са позитивним прописима Закона о стам- 
беним односима, који одређују, да се празни станови морају у 
кратком року од месец дана попунити усељењем станара. Стан 
се ни у ком случају не може дати у државину извођачу радова,

22



нити другом правном или физичком лицу да га држи празан кас 
залогу за дуг. Обезбеђење дуга насталог по основу уговора о 
грађењу мо1же се постићи само заснивањем заложног права на 
одређеном стану или целој стамбеној згради, али то само уписом 
заложног права у земљишне или интабулационе књиге.

Стамбена зграда после извршеног техничког пријема ц из- 
дате дозволе за њену употребу постаје посебно правно лице, a 
шоме управља орган друштвеног управљања — кућни савет, ко- 
ји је једино овлашћен да зграду прими у државнину односно од 
момента техничког пријема и издате дозволе за употребу зграде 
државину има кућни савет. У поједине станове у стамбеној згра- 
ди могу се уселити лица, која добију дозволу од инвеститора као 
корисника зграде односно стана, и само та лица, као фактички 
корисници стана, могу се сматрати држаоцем стана и уживати 
заштиту.

Инвеститор стамбене зграде односно стана није овлашћен 
да зграду или делове зграде — поједине станове, даје извођачу 
у „државину” и обавезује се, да неће дозволити усељење у стан 
све док не исплати дуг за изградњу стамбене зграде. Оваква оба- 
веза инвеститора нема важности и такав уговор је ншптав, јер је 
у супротности са законским одредбама, које овлашћују инвести- 
тора само, да може као корисник зграде давати дозволу за усе- 
љење у стан — чл. 48 Закона о стамбеним односима.

Према томе, не може уживати судску заштиту онај, који 
није добио дозволу од инвеститора за усељен>е у стан, нити се 
појављивати као држалац стана извођач радова, заснивајући то 
своје право одвосно државину на некаквом споразуму са инве- 
ститором.

Извођач радова не може спречити да се изграђена стамбе- 
на заграда користи и усељење станара, ако је зграда технички 
примљена и дата дозвола за њену употребу. Вредност извршених 
радова, која је утврђена коначним обрачуном, извођач радова мо- 
же да наплати само од инвеститора, од кога и путем суда може да 
тражи наплату. Од стамбене зграде извођач радова не може тра- 
жити наплату остатка вредности радова, коју му је инвеститор 
требаЈО да плати.

Инвеститор је одговоран за дуг, који по уговору о грађењу 
треба да плати из својих средстава. Ако би наплата дуга дошла 
у питаше и инвеститор не би имао средстава из којих би извођач 
радова био намирен, тада би се, као крајње, могло дозволити из- 
вођачу радова, да своје потраживање наплати из прихода стам- 
бене зграде. To је највише што би се извођачу радова могло приз- 
нати. Право задржавања појединих станова и држање истих не- 
усељене за време док се дуг не плати извођачу радова не би се 
могло признати ни писменим уговором, јер би тиме изграђени 
станови остали неискоришћени за дуже време, што не би било 
ни друштвено оправдано. Већа је штета за друштво ако се изгра- 
ђени станови не користе више месеци, од штете, коју извођач 
радова трпи због тога што му инвеститор није на време исплатио
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његово потраживање у целостл. У време када се толико оСкуде- 
ва са стамбеним простором и када се извођачима радова признаЈу 
и плаћају премије за раније изграђене станове, било би апсурдно, 
извођачу радова признати право задржавања станова и спреча- 
вање усељења у исте, само да би се на тај начин омогућила бржа 
наплата вредности радова, коју инвеститор из објективних раз- 
лога не може одмах да изврши.

У пракси је било покушаја да извођачи радова одбију пре- 
дају кључева од изграђене стамбене зграде, са разлога што им 
инвеститор није исплатио целокупну вредно€т извршених радо- 
ва, која је утврђена окончаним рачуном. Овакви покушаји су 
одмах осујећени и зграда је после неколико' дана предата станари- 
ма. Приказани случај показује нову варијанту оваквих покушаја, 
те да извођачи радова и даље истим путем желе, да кроз интер- 
венцију суда издејствују признавање права, које није у складу 
ни са натттим позитивним прописимаЈ нити са системом и полити- 
ком наше стамбене изградње и нашим друштвеним кретањима 
уопште.

Чини нам се ,да се ово питање не сагледава добро и да 
има правника, који налазе, да је овакав један уговор могуће за- 
кључити, и да извођач радова има пуно право да задржи изгра- 
ђене станове односно и целу стамбену зграду, и да забрани да се 
у њих уселе овлашћена лица, све док му се не исплате његова 
потраживања. Таква ситуација може да траје, и по правилу траје 
више месеци, док се инвеститор и извођач радова рачунски рас- 
праве и утврде, колико треба да се још исплати на име вредно- 
сти извршених радова. За то време, по мишл>ењу ових правника, 
не може нико да се у стан усели, a извођача радова треба зашти- 
тити и судским путем кроз иоступак за сметање поседа, па чак 
и онда, када су се овлашћена лица уселила у стан на основу доз- 
воле за усељење добијене од инвеститора.

Сматрамо, да је овакво гледиште правно неодрживо и да из- 
вођач радова ни у ком случају не може пзггем тужбе за сметање 
поседа заштити своје право наплате потраживања од инвестито- 
ра ,а још мање, да се може тим путем, кроз судску одлуку ин- 
тервенисати и наредити исељење лица, која су се у стан уселила 
на основу дозволе за усељење добијене од инвеститора зграде 
односно стана.

Лице, које је од инвеститора добило решење за усељење у 
стан, постало је самим тим правни држалац стана, и њему треба 
дати заштиту противу сваког, који му спречава да се у стан усе- 
ли. Управни органи по захтеву ових лица треба да интервенишу 
исто, као и када усељени станар тражи заштиту свога права на 
стан.

Требало би, да судови овом питању посвете посебну пажњу 
и да заузму коначан став, како се у пракси и даље не би деша- 
вали случајеви, да готови станови остају неусел>ени месецима, 
и да се пред судовима расправљају питања, која не треба да буду 
спорна.

Милорад В. Кукољац,
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Др Обрен Станковић; НОВЧАНА НАКНАДА НЕИМОВИНСКЕ 
ШТЕТЕ, СА ПОСЕВНИМ ОСВРТОМ НА ЈУГОСЛОВЕНСКУ 
СУДСКУ ПРАКСУ, Издање Савеза удружења правника Југо- 

славије, Београд, 1953, стр. 180, цена 800 динара

Књига др Обрена Станковића „Новчана накнада неимовин- 
ске штете, са посебним освртом на југословенску судску праксу”, 
која је ових дана изашла из штампе, представља целовит поку- 
шај да се у потпуности обухвати материја накнаде неимовинске 
(моралне) штете. Већ сама та околност представља нешто пози- 
тивно и новину у нашој правној литератури, која је до сада само 
парцијално обухватала ову материју. У нашој правној литера- 
тури има веома мало потпј -̂них радова о проблему новчане нак- 
наде неимовинске штете који у себи садрже и теорију и ставове 
наше судске праксе за конкретне спорне случајеве. To може да 
изгледа парадоксално када се зна колико написа има у нашој 
послератној литератури о овом питању, али то је чињеница.

Није лако научно уопштавати материју новчане накнаде 
неимовинске штете. Треба имати шире територијске видике и 
одређену рутину у научном раду као и познавати ванредно ве- 
лики број судских пресуда, па да се истовремено буде на потреб- 
ном научно-теоретском нивоу и да се не изгуби веза са стварно- 
шћу. Пријатно је констатовати да писац поседује оба ова усло- 
ва и да је, у целини узев, постигао овај двоструки циљ.

Првих година после ослобођења наши судови нису допу- 
штали новчану накнаду неимовинске штете. Такво је стање тра- 
јало све до 1951 год., када је састављен први нацрт Закона о 
накнади штете, који је новчану накнаду неимовинске штете до- 
пзгштао и то на много широј основи него у нашем предратном 
праву (нпр. у случају смрти блиског сродника). Појава овог На- 
црта представл>ала је прекретницу у нашој судској пракси. Под 
његовим утицајем судови су почели да досЈ^ују накнаду да се 
све више оријентишу у правцу досуђивања новчане накнаде за 
неимовинску штету. Данас вгаие принцип ове накнаде није спо- 
ран. Али о разноврсним питањрша која покреће накнађивање не- 
имовинске штете у новцу постоје супротна схватања и контра- 
дихторне одлуке. Такво стање изискивало је да се ова питања 
колшлексно обраде и предложена решеша критички оцене. Писац 
је поставио ово за сврху свог монографског рада, и у томе је 
успео, јер је дошао до извесних закључака ко1и треба да освеже 
ову материју и унесу више кохерентности у сложену теорију 
новчане накнаде неимовинске пггете.

Резултате својих истраживања писац је поделио на два де- 
ла. У првом делу изложена су општа питања новчане накнаде 
неимовинске штете a у другом делу поједини случајеви неимо- 
винске штете.

Први део књиге носи назив ,,Општа питања новчане накнаде 
неимовинске штете” и у њему су између осталих нарочито обра- 
ђена ова питања: 1. појам неимовинске штете; 2. различита схва-
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таша о оправданости досуђивања новчане накнаде за неимовин- 
ску штету; 3. околности од којих зависи одмеравање износа на- 
кнаде (степен кривице штетника и његове имовинске прилике, 
имовинске прилпке оштећеника, паралелно изрицање неновчаних 
облика накнада, као што је објављивање пресуде, јавни опозив 
увреде и сл.); 4. однос новчане накнаде неимовинске штете пре- 
ма приватној казни; 5. неновчани облици накнаде неимовинске 
штете; 6. проблематика накнаде неимовинске штете проузроко- 
ване неизвршењем уговора; 7. право правног лица на накнаду 
неимовинске штете; 8. опште материјалноправне претпоставке 
за остварење права на накнаду (величина штете, лигитимност 
повређеног интереоа, достојање основа одговорности, постојање 
могућности да накнада оствари своју сврху у  личности оштеће- 
ника), при чему су нарочито обрађене разлике које у овом погле- 
ду постоје између накнаде имовинске и накнаде неимовинске 
штете; 9. сукцесија права на накнаду неимовинске штете (насле- 
ђивање, цесија, компензација, пленидба). — Други део књиге 
носи назив „Поједини случајеви неимовинске штете” и у њему 
су обрађена следећа питања: 1. душевни болови у случају смрти 
блиског лица (лица која имају право на накнаду, право конку- 
бине на накнаду штете у случају смрти његовог партнера, право 
сасвим мале деце на накнаду у случају смрти родитеља, питање 
да ли деци треба досуђивати накнаду у истим износима и 
кад су различитог узраста, износи у којима треба да се крећу 
накнаде, стање наше судске праксе о овим питањима);2. душев- 
ни бол услед унакажености и инвалидитета блиског лица; 3. ду- 
шевни бол у случају уништења ствари коЈе су власнику биле на- 
рочито драге; 4. смањени изгледи на добру удају (услед унакаже- 
ности, силовања, неуспињеша обећања да се закључи брак); 5. 
физички болови; 6. страх; 7. душевни болови услед унакажено- 
сти; 8. повреда части и угледа; 9. остали случајеви из наше суд- 
ске праксе.

У књизи је дат детаљан приказ решења Koia о побро1аним 
питањима постоЈе у теорији и законодавствима, пви чему је увек 
на крају изложено и мишљење аутора. Натвећи 6poi пресуда ко- 
је су наведене у књизи до данас нису обтављене и аутор је до 
њих дошао ггроучавајући архиве наших врховних судова, што 
књигу чини посебно корисном и занимљивом за правнике пвак- 
тичаре. Књига ће добро доћи и свим привредним организацитама, 
које су све чешће у прилишг да одговара1у за проузроковану 
штету. Услед наглог пораста броја саобраћатих возила и све ве- 
ће механизаците разноврсних радних операцита из дана у дан 
расте број несрећних случајева у cao6pahaiy и на радним мести- 
ма, па су привредне организације, као власници разних транс- 
портних средстава и разних машинерија, све чешће изложене 
обавези накнаде проузроковане неимовинске штете, и то њених 
најтежих облика Слчшевни болови услед смрти блиског лица, 
физички болови проузроковани телесном повредом, душевни бо- 
лови услед унакажености и инвалидитета, претрпљени страх у 
моменту саме повреде као и накнадних хируршких интервенци-
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ја). — За нашег читаоца биће од великог интереса и они делови 
кц>иге у којима је дат приказ разноврсних решења која о поје- 
динрш проблемима накнаде неимовинске штете постоје у стра- 
ним правима, нарочито француској судској пракси која у овој 
области има дугу традицију и искуство (нпр. подаци о висини 
накнада у француској судској пракси).

Једна савесна, солидна и докзгментована студија, која ће 
њеном аутору несумњиво донети признања самих читалаца.

Коста М. Месаровић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Када је у питању факултативна 
одбрана a оптужени није изјавио да 
се пресуда достави браниоцу рок за 
жалбу тече од дана уручен.а пресу- 
де оптуженом чак ако је накнадно 
постављен захтев да се иста уручи 
браниоцу. (Од. ВСС НС бр. Кж. 
1682/963).

I. ст. суд је решењем одбацио 
ж албу браниоца против I. ст. пре- 
суде налазећи да је она поднесена 
посл§ рока, јер је I. ст. пресуда уру- 
чена оптуженом, пошто исти није на 
гл. претресу дао изјаву да се она 
уручи браниоцу. Касније је тражено 
да се пресуда уручи браниоцу, па је 
овај поднео жалбу.

Против решења је поднесена ж ал- 
ба, која је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Обзиром да се не ради о облига- 
торној одбрани I. ст. суд је  пра- 
вилно поступио када је I. ст. пре- 
суду уручио оптуженом, a не бра- 
ниоцу, па се рок за жалбу рачуна 
од дана уручења пресуде оптуже- 
ном, чак и у случају ако је I. ст. 
суд, на захтев браниоца, њему нак- 
надно пресуду уручиз.

По чл. 387 ЗКП  ублажавањ е пра- 
воснажно изречене казне дозвоље- 
но је  када се по правоснажности 
пресуде појаве околности којих није 
било када се изрицала пресуда или 
оуд за њ их није знао икао су посто- 
јале, a оне би очигледно проузро- 
ковале блаж е одмеравање казне. 
Према томе, ради се о ванредном 
ублаж авањ у казне. Мера безбедно- 
сти, међутим, није казна те се у  по- 
гледу исте не може употребити ин- 
ститут ванредног ублаж авањ а казне. 
На овај закљ учак упућује и одре- 
дба чл. 63-а ст. 4 К З  по којој се 
мере безбедности забране обављања 
одређених занимања, забране јавног 
иступаша и одузимања возачке до- 
зволе, може од стране суда из оправ- 
даних разлога обуставити по npo- 
теку 3 године њихове примене.

Мера безбедностк иије казна па 
се не може тражити примена инсти- 
тута ванредног ублажења казне. 
(Од. ВСС НС бр. Кж. 817/963).

Оптужени је поднео захтев за ван- 
редно ублажење мере безбедности, 
који је као неоснован одбијен, a из 
разлога:

Ако је купац пре закључења уго- 
вора робу прегледао сматра се да је 
пристао на н>ен квалитет (Врх. пр. 
суд Сл. 205/64).

Туж илац је у покренутом спору 
тражио од туженог да му плати про- 
тувредност робе коју је ТЈГженом 
продао према закл>уч€ном: уговору и 
коју је робу туж ени преузео са 
складишта тужиоца.

Тужени се бранио да -му је туж и- 
лац као продавац доставио друту 
робу a не робу коју је купио и ква- 
литативно прегледао, те да тај ма- 
таријал не може да употреби за 
своје потребе, па је туженом пред-
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ложио да га замени за други мате- 
ријал.

Првостепени суд је  тужбеном за- 
хтеву у целости удовољио налазећи 
да је  тужени као купац пре купо- 
вине робу прегледао па како је по- 
сле тога закључио уговор произлази 
да је пристао на квалитет робе и да 
је робу преузео са складишта ту- 
жиоца услед чега је био д з^ а н  да 
у смислу Опште узансе за промет 
робом број 150 стави своје евенту- 
алне приговоре тужиоцу као про- 
давцу одмах приликом преузимања.

Поводом жалбе туженог другосте- 
пени суд је побијану прв<х;тепену 
пресуду потврдио a ж албу одбио на- 
водећи између осталог и следеће:

„По уговору од 10. јула 1963. ту- 
жени је  купио од тужиоца матери- 
јал за производњу колских вага. У 
чл. 1 став 2. тог уговора предвиђено 
је да купац материјал преузима у 
онаквом стању у каквом га је  видео 
на складишту продавца.

Следствено том утоворном утана- 
чењу, мора се узети да је  купац пр>е 
закључења утовора прегледао робу и 
да је  пристао на њен квалитет. У 
таквом случају продавац не одгова- 
ра за квалитет робе изузев ако се 
ради о об.мани (Општа узанса за 
промет робом број 144).

Према томе, без важности је пи- 
смо туженог од 28. децембра 1963. 
године на које се он позива као пи- 
смену рекламацију квалитета преу- 
зетог материјала.”

За спорове о праву коришћења 
патента надлежаи је виши привре-
дни суд (Врх суд Југославије Р  
104/63).

Привредна организација је туж - 
бом поднесеном окружном суду ту- 
жила свога бившег пословођу захте- 
вајући повраћај више наплаћеног 
износа на и.ме накнаде за  коришће- 
ње права патента који Je тужилачка 
привр>една организација користила 
приликом пЈКУИзводње својих произ- 
Еода.

Окружни суд се за поступак по 
поднесеној тужби огласио ненадле- 
жним, јер је нашао да је између 
странака спор о праву коришћења 
патента за који је искључиво над- 
леж ан виши привредни суд на осно- 
ву одредбе члана 10 Закона о патен- 
тима и техничким унапређењима 
(Сл. лист Ф Н РЈ број 44/1960).

Међутим, Виши привредни суд је 
такођер одбио своју надлежност на- 
лазећи да се у конкретном случају 
ради само о начину обрачуна пово- 
дом коришћења права патента те 
предмет уступио Врховном суду Ју- 
гославије ради решења насталог су- 
коба надлежности.

Врховни суд Југославије је, ме- 
ђутим, нашао да је за суђење у 
овом спору надлежан виши привре- 
дни суд из следећчх разлога:

Правилно је становиште вишег 
лривредног суда да се у овој ствари 
ради о обрачуну ауторског хонора- 
ра туженог. Међутим, погрешно је 
становиште тога суда да би у овој 
ствари био надлежан суд опште 
надлежности. Jep, у основи спор ме- 
ђу странкама је  спор о праву ко- 
ришћења патента пошто је реч о 
том да ли је тужилац имао право 
да тужеников изум производи и у- 
грађује у неограниченом броју a да 
би при том био у обавези према ту- 
женом да плати ауторски хонорар 
као за употребљени .)едан примерак 
патента.

За спорове о праву коришћења 
патента, у смислу одредаба Закона о 
патентима и техничким унапређе- 
њима (Сл. лист Ф Н РЈ бр. 44/60) над- 
леж ан је  виши привредни суд a по- 
што се пребивалиште туженог на- 
лази на подручју Вишег привредног 
суда у Новом Саду, то је  Врховни 
суд Југославије одлучио да је  за су- 
ђење у овом спору надлежан Виши 
привредни суд у Новом Саду (члан 
33. став 2. Закона о парничном по- 
ступку).”
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ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САВЕТА АК У АПВ

На основу члана 86 тачка 1. Закона о адвокатури и члана 38 
тачка 6. Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на II седници 
Покрајинског већа, одржаној 28. априла 1964. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗВОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

За чланове Савета Адвокатске коморе Аутономне Покраји- 
не ВоЈБОдине, б и р a ј у с е;

ДАМЈАНОВ др БУДИМИР, директор Завода за јавну 
управу,

ШТАЈНЕР ЗВОНИМИР, судија Окружног суда у Новом 
Саду,

РАДИЂ. СЛАВКО, окружни јавни тужилац из Сремске 
Митровице

ТОПАЛОВ СОФИЈА, судија Окружног суда у Новом Саду,
ХОРВАТСКИ МАРКО, председник Окружног суда у Су- 

ботици,
ХОРВАТ АРПАД, окружни јавни тужилац из Сомбора,
САВИЂ. САВА, секретар Покрајинске привредне коморе у 

Новом Саду,
ЈОВАНОВ МИЛОСАВА, секретар Покрајинског одбора, син- 

диката друштвених делатности,
МАТКОВИЋ Др ЈОЖЕФ, срески јавни правобранилац из 

Суботице.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу АП Војводине”.

СКУШПТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 03—255
Нови Сад, 28. априла 1964.

Председник 
Покрајинског Бећа,

Арса Будовалчев, с. р.

Тачност преписа оверава,

Председник
Скупштине АП Војводине 

Радован Влајковић, с. р.

Секретар Покрајинског већа, 
Светислав Радовановић, с. р.
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РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Редовна Скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одр- 
жана дана 24. маја 1964. у Новом Саду, у сали новог хотела 
„ПАРК”, донела је следећа решеша:

1) . Узела је на знање извештај да је на Скупштини присут- 
но 222 адвоката и да је Скупштина способна да доноси право- 
ваљане закључке.

2) . Одала је почаст умрлим адвокатима и пензионисаним 
адвокатима.

3) . Изабрала је Радно председништво у саставу; Коста Ха- 
џи ст., Фрања Сич и Алба Филиповић, за здписничаре Вера Ра- 
пајић и Лазар Радојчић, за овераче записника Душан Грковић и 
Јосип Петерка.

4) . Упутила је уз бурно одушевљење поздравни телеграм 
другу Јосипу Брозу Титу, председнику Републике, другу Алек- 
дру Ранковићу, подпредседнику Републике, другу Душану Пе- 
тровићу, председнику Нар. скупштине Србије и другу Радрвану 
Влајковићу, председнику Покрајинске скупштине.

5) . Саслушала је поздрав др. Јована Дорошког, секретара 
за послове правосуђа Извр. већа АПВ, као и његов говор, те поз- 
драв Милована Јовановића, председника Савеза адв. комора Ју- 
гославије и председника Адвокатске коморе Србије, који је Скуп- 
штину поздравио и у име свих Адзокатски комора у земљи, те 
Je саслзчпала њеног говор.

6) . Саслушала је допуну извештаја о раду Управног одбора 
који је поднео Милорад Ботић, председник Коморе.

7) . Оверила је записник Скупштине која је одржана дана 
19. маја 1963.

8) . Саслушала је извештај др. Војина Мијатовића, председ- 
ника Комисије за преглед финанс. пословаша Коморе и „Гласни- 
ка” за 1963. те предлог о примању завршних рачуна о отипису 
неких ненаплативих потраживања.

9) . Саслушала је дискусију Федора Колесара, др. Душана 
Братића, Богољуба Стојковића, др. Јулија Кенига, Емила Кузма- 
новића, Стевана Рончевића, др. Јосипа Варадиа ,др. Тоше Ишпа- 
новића, Олге Царић.

10) . Прихватила је све извештаје о раду органа Коморе у 
1963. завршне рачуне Коморе и „Гласника” како су објавл>ени у 
броју 3. „Гласника” за 1964. прихватила је предлог Комисије за 
преглед финанс. пословања Коморе о отпису ненаплативих по- 
траживања и дала разрешницу за рад органргма Коморе у 1963. 
години.

11) . Прихватила је буџет Коморе и „Гласника” за 1964. она- 
ко како су објављени у броју 1. „Гласника” за 1964. годину.

12. Прихватала је у целости Нацрт новог Закона о адво- 
катури који је израдио Савез адвокатских ко.мора Југославије, 
као предлог адвокатуре.
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13) . Саслушала је саопштење одлуке Покрајинске скуп- 
штине 0 избору чланова Савета, које бира Покр. скупштина, за 
наредни период.

14) . Акламацијом је изабрала за председника Управног од- 
бора Адвокатске коморе у АПВ Милорада Ботића ,адвоката из 
Новог Сада, за заменика председника Андрију Шарчевића, адво- 
ката из Суботице, за чланове Управног одбора; адвокате др. Jo- 
сипа Варадиа (Зрешанин), Емила Кузмановића (Ср. Митровица), 
Антонија Марића (Нови Сад), Славка Мишића (Нови Сад), Сте- 
вана Рончевића (Нови Сад), Богољуба Стојковића (Панчево), Ти- 
вадара Фабо (Суботица) и Олгу Царић (Нови Сад); за чланове 
Савета ,адвокате: Будисава Бајца (Врбас), Трифуна Зарија (Пан- 
чево), др. Тошу Ишпановића (Суботица), Станка Кромпића (Новк 
Сад), Стевана Молдована (Нови Сад), Золтана Тангла (Нови Сад) 
и Косту Хаџи ст. (Нови Сад); у Комисију за преглед финанс. по- 
словања Коморе, као председника Ненада Јовановића (Нови Сад), 
за чланове; Белу Бачлију (Суботица) и Јосипа Петерку (Нови 
Сад); за дисц. тужиоца Томислава Милића (Нови Сад), за заме- 
нике; Лазара Радојчића и Милоивоја Загорчића (Нови Сад); за 
председника Дисц. суда; др. Јулија Кенига (Нови Сад), за замени- 
ка Борислава Стефановића (Нови Сад), за чланове Дисц. суда: 
Ђорђа Ведринског (Сомбор), Душана Грковића (Нови Сад), Ко- 
сту Дувараског (Бечеј), Обрада Иличића (Нови Сад), др Василија 
Јовановића (Панчево), Милана Јовановића (Нови Сад), др. Лајо- 
ша Јожу (Суботица), др. Војина Мијатовића (Нови Сад), Мојсе 
Молкуца (Зрењанин), др. Ђуру Рупа (Ст. Пазова), др. Густава 
Керпела (Вршац), и др. Јована Сремца (Кикинда),; за чланове II. 
ст. већа Дисц. суда; Саву Грујића (Зрењанин), др. Стевана Копа- 
оа (Сента), др. Николу Перваза (Нови Сад), Михајла Рамача (Но- 
ви Сад), Албу Филиповића (Суботица) и др. Николу Шијака 
(Рума).

Објављују се сва ова решења Скугаптине која су извршна 
и обавезна.

За радно председништво Скугтштине: 
Председник:

Коста Хаџи, ст. с. р.

РЕШЕЊА УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 15. маја 1964. донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара и ре- 
ферента о раду Коморе.

2. Узет је на знање извештај о припремама Скупштине АК 
у АПВ која је заказана за 24. мај 1964. године.

3. Решењем бр. 143/1964. брише се из именика адвоката 
Панча Димитријевић из Зрењанина, са даном 15. мај 1964. због
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пензионисања, a за преузиматеља његбве адв. канц. одређен је 
др. Владтиир Шећеров ,адв. из Зрешанина, те је узета на знање 
изјава П. Димитријевића да задржава чланство у Фонду по- 
смртнине.

4. Решењем бр. 125/1964. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ Ненад Барђошки ,адвокат из Сенте, са даном 15. мај 1964. 
услед болести, a за преузиматеља шегове адв. канц. одређен је 
др. Кецели Меоарош, адв. из Сенте.

5. Евидентирају се уговори о пружању правне помоћи ,и то:
а) Золтана Корхеца ,адв. из Суботица са Трг. пред. 

„Криваја” из Малог Иђоша, који је сачињен 4. фебруара 1964. 
год., a решењем бр. 128/64.;

б) . Стевана Рончевића, члана I. Удр. адв. нанц. Нови 
Сад са Трг. пред. „Војводина-текстил” из Новог Сада, који је са- 
чињен 14. априла 1964. a решешем бр. 144/1964.

6. Решењем: бр. 327/961. узет је на знање извештај др. Jo- 
вана Лемајића, да је ликвидирао адв. канц. Мире Мандића из 
Новот Сада.

7. Реопењем бр. 126/964. брише се из именика адвоката АК 
у АПБ др. Петар Радосављевић, из Новог Сада, због пензиониса- 
ша, за преузиматеља је одређен Радивој Тодоровић, адв. из Но- 
вог Сада, a узета је на знање изјава др. П. Радосављевића да за- 
држава чланство у Фонду посмртнине.

8. Решењем бр. 101/964. разрешен је  дужности заменика Н. 
Борђошког адв. из Сенте ,адвокат Миливоје Плавшић, a за за- 
меника је одређен адвокат др. Ференц Кецели Месарош из Сенте.

9. Решењем бр. 91/64. узет је на знање извештај адв. Зора- 
на Галкановића из Скзмбора да је преузео адв. канц. Миљана Ле- 
посавића из Сомбора.

Управни одбор АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пошто су се оба орагана који одлучују о упису у именик 

адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје услови 
за упис у именик адвоката АК у АПВ, на основу чл. 93. т. 4. чл. 
87 т. 3. чл. 13. т. 1—7 и чл. 23 ЗОА, те члана 6. т. 1 и 2 и чл. 7. Ста- 
тута АК у АПВ, уписују се у именик адвоката Адвокатске коморе 
у АПВ са даном 24. маЈ 1964. и то;

' 1. Решењем бр. 105/1964. Сергије Метел>ски, са седиштем
адв. канцеларије у Новом Саду;

2. Решењем бр. 141/1964. Александар Маркичевић, са седи- 
штем адв. канцеларије у Срем. Митровици.

Адвокатска комора у АПВ

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређузе одбор / Одговорни уредник; 
Ботић Миларад, адвокат, Нови Сад, Народних Xei>oja 6 / Текући рачун код 
Нар>одне банке 151-13-603-99 /  Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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