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ВИША СИЛА И ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ Y НАШЕ ДОБА

У в о д
Одржавање дате речи и испуњење примљених обавеза основа 

јс сваког правног поретка. Могли бисмо да наведемо мишљења 
великог броја аутора и правилника и филозофа који су то не- 
бројено пута подвлачили. (1) Начело pacta sunt servanda било је 
у прошлости, a и сада претпоставља неопходни елеменат сваког 
цивилизованог људског друштва.

Међутим људи су од вајкада водили рачуна и о томе да су 
могући догађаји који својим неочекиваним и изненадним деј- 
ством могу да проузрокују немогућност испуњења обавезе и по- 
ред свих настојања дужника да удовољи својој обавези. Живот 
понекад ствара ситуације да и поред улагања крајњих напора 
нешто постаје немогуће. V тим случајевима не постоји могућпост 
да се обавезе изврше. Настојање да се затворе очи пред тпм чи- 
њеницама и инсистирање на извршењу када је оно немогуће до- 
водило би до апсурда и до неправедних ситуација. Начело pacta 
sunt servanda мора да се доведе у склад са начелом jus est ars 
boni et aequi.

Ти догађаји који представљају коректив или допуну начелу 
pacta sunt servanda су виша сила (vis major, casus fortuitus) и 
схватање о промењеним околностима (clausula rebus sic stanti
bus). O ТИМ појавама ће бити реч у овој расправи.

Већ су антички аутори формулисали начело да свако извр- 
шење примљене обавезе оправдано изостаје ако се десе такви 
непредвиђени догађаји да испуњење постане немогуће. Аутори 
старог века како природњаци (2) тако н правници (3) нису да- 
вали дефиницију више силе, него су се задовол.авали егземпла- 
тивним набрајањем да је виша сила гром, поплава, земљотрес, 
бура, бродолом итд.
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Међутим правна теорија је усвојила да су неопходни елемен- 
ти за вишу силу

а) немогућност исцуњења,
б) непредвидљивост и неодољивост догађаја,
в) одсуство сваке кривице оног који се позива на вишу 

силу и
г) треба да се ради о испоруци индивидуално одређене, a 

кикако генеричне ствари, има се дакле, пред очима начело фор- 
мулисано још у римскоЈм праву: genera non pereunt.

При одлучивању питања немогућности извршења, непредвид- 
л>ивости и одсуства сваке кривице имају се у виду мерпла која 
важе за једног замишљеног апстрактног типа. To је добар отац 
породице — bonus pater familias — чија брижљивост треба да 
послужи као граница до које се простире дужникова одговор- 
ност. Све оно што је преко тога спадало би у домен случаја и 
више силе. Ово гледиште о вишој сили названо је субјективна, 
релативна или класична теорија више сњ\е. Она смагра одсуство 
сваке кривице мерилом екскулпирања. To гледиште се држи наче- 
ла nullum crimen est in casu.

Најистакнутије присталице тог схватања су од француских 
аутора били Aubry et Rau, Baudry — Lacantinerie, Sourdat, Hue, 
Demolombe, Laurent, Pardessus et de Bauziere, Colin A. — Capitant, 
a ОД немачких ayxopa, von Hahn, Eger, Dernburg и Randa. (4).

Поред OBor схватања појавило ce и гледиште које је строжије 
у одређивању елемената потребних за вишу силу. Поред елеме- 
ната које су истакли присталице класичне теорије више силе 
њихови противници тврде да ти елементи данас више не одго- 
варају за одређивање појма више силе. Према овим ауторима 
мишљења представника класичне теорије о вишој сили могло је 
одговарати у ери примитивне производње и ручне техиике у eno- 
хама дилижанси и ветрењача, али је недовољна у доба елек1 рич- 
не и парне енергије (да не помињемо атомско доба и еру млаз- 
них авиона, интерконтиненталних летилица и интерпланетарних 
ракета). Ови аутори — чије би се гледиште (иако се они прилич- 
но разликују међу собом) назива апсолутна, модерна или објек- 
тивна теорија о вишој сили — траже још један битан елеменат 
да би се једном догађају могло признати својство више силе. Тај 
елеменат је захтев да се раздог који је изазвао вишу силу fit на- 
лази ни у каквој вези са делатношћу оног којп се на вишу силу 
позива, тј. тај разлог треба да делује са страпе и треба да је не- 
обично јак.

Ако се нешто десило унутар делатности обвезника (експло- 
зија мотора, прскање парног котла и слично), na се докаже да 
су предузете све мере предострожности и да нема никакве криви- 
ne до власника — представља вишу силу по схватању присталица 
субјективне теорије више силе. Према присталицама објективне 
теорије тај се догаћај никако не може уврстити у вишу силу, јер 
он спада у домен професионалног ризика. To значи ко се у виду



заната бави са неком делатношћу мора да сноси и оне штетнб 
последице које п о в о д о м те делатности могу да настану иако 
за њих није крив у класичном смислу речи. Он је одговоран 
и a к о нема кривице код њега, a и п a к одговара јер је дао по 
вода да настане оно што је настало. Одговара не због кривице 
него због проузроковања. Према овој теорији вшпа сила која 
ослобађа сваке одговорности је нешто што лежи изван професио- 
налне делатности и далеко превазилази одговорност коју мора 
испољавати bonus pater familias. Ова теорија више силе усвојила 
је начело познато још у римском праву — ubi emolumentum ibi 
onus esse debet; начело изражено y члану 1001 Општег имовин- 
ског (Богишићевог законика): чија је корист од нечег онога је 
и терет.

Као присталице овог схватања могу да се наведу аутори од 
Француза: Josserand, Saleilles, Marre, a y неку руку Planiol, и 
Ripert, као и Bourgoin, a од немачких аутора: Adolf Exner и Vik
tor Mataja. (5).

Ни законодавство ни правна теорија не усвајају искључиво 
пи једну ни другу теорију него их примењују једиу п о р е д дру- 
le. При томе се води рачуна да нескривљени догађаји према при- 
ликама и према свом интензитету мог\  ̂било да а) у целости оне- 
могуће извршење обавезе и да раскину уговорни однос, било б) 
да га преиначе или да одложе његово извршење према особено- 
стима појединог случаја. Ако се странке не сложе нема другог 
излаза него да се обрате суду који ће утврдити која солуција се 
пма прпменити у поједином случају.

Суд је, дакле, онај орган који има задатак да утврди а) ради 
ли се о неком догађају који услед разлога које смо напред изнели 
чини извршење апсолутно немогућим и б) или је та немогућност 
само привремена те се уговор може евентуално доцније или у 
промењеном облику извршити — mutatis mutandis — у будућ- 
ности ма и донекле у промењеном облику. Сматра се да је б о л> е 
маи н е к а к о  извршити уговор (ако је то икако могуће, ce\i ако 
се ради о строго фиксним уговорима где нема места никаквом 
одлагању) него н и к a к в о извршење.

Схватања и теорије о вишој сили занимала су ауторе и у npo- 
шлости и у садашњости. И поред веома спорних и дискутованих 
питања о суштини и о елементима више силе (која су овде само 
донекле поменута и начета) и поред постојања низа теорија о 
овом питању се ипак могу уврстити било у субјективне било у 
објективне теорије више силе — живот и судска пракса су у ре- 
шавању одређених случајева одговорили постављеним задацима 
примењујући како једну тако и другу теорију. Показало се у 
пракси да се те две теорије не искључују него да се међусобно 
допуњују. Појам субјективне кривице и професионалног ризика 
имају и посебно и у међусобној зависности одређену улогу како 
при одређивању појма више силе тако и при одређивању њеног 
дејства у пракси.



II.

Мачело pacta sunt servanda помеиуто на почетку овог рада 
не може да буде доведено — као што је већ на то указано — до 
апсурда. Ако нешто онемогућује апсолутно извршење уговора, он 
престаје. Њега више нема. Као што ватру гаси вода — тако и ви- 
ша сила анулира уговор (сем ако се 6н евентуално доцније или у 
промењеном облику може извршити).

Но поставља се питање шта треба да се деси ако уговор до- 
Душе није nocao немогућ у апсолутном смислу речи, али је ње- 
lOBo извршење — услед промењених прилика — толико отежано, 
да би његово испуњење проузроковало нескривљену економску 
пропаст једне странке, док би друга странка услед тога дошла до 
незаслужене и неоправдане велике користи. Може ли се како са 
правног тако и са моралног становишта толерисати таква ситу- 
ација и сме ли јој друштво пружати заштиту?

Овде се ради махом о уговорима чија се садржина састоји 
у периодичним престацијама и то на дужи временски рок. Могуће 
је да се у периоду између закључења уговора и његовог извршења 
десе такви догађаји који из основа мењају ситуацију те је сигур- 
но да су странке знале и да су могле предвидети ту промену оне 
сигурно не би уговор закључиле или бар не у тој форми и под 
тим условима.

Ваља напоменути да у мирним периодима, у статичким епо- 
хама када нема велнких економских пертурбација — влада суве- 
рено начело pacta sunt servanda. Y тим ce приликама подразу- 
мева само по себи нужност извршења уговора без икаквих ус- 
тупака.

Ситуација је из основа другачија у дннамичним епохама, ка- 
да вредност новца није стабилна и када се услед тога јављају 
веома осетне осцилације нивоа цена и роба и услуга. Начелу 
pacta sunt servanda супроставља ce начело jus est ars boni et 
aequi као и начело jus est quod justum est. Може ли Шајлоков 
захтев за фунтом меса у Шекспировом Млетачком трговцу да 
ужива правну заштиту? Неби ли бескомпромисно спровођење 
начела pacta sunt servanda у извееним приликама довело до не- 
гације начела jus est ars boni et aequi и његова деформацкја y 
summum jus summa injuria? Чему треба да служи право ако се 
бескомпромисно спроводи гесло fiat justitia et p>ereat mundus? 
A ko he свет пропасти за кога и зашто he служити право? He би 
ли било боље да се поменуто начело јави у форми fiat justitia et 
ne pereat mundus?

Иако римско право није иознавало институцију која би при- 
хватила клаузулу rebus sic stantibus, тј. није признавало проме- 
њене околности као оправданн разлог пеиспуњења или преннаке 
обавеза, гледишта блиска толх начелу појављивала су се већ код 
античких писаца Цицерона и Сенеке (6), да би се јасније мани- 
фестовало у средњем веку код Каншшста и Глосатора XII. и 
Постглосатора од XIV—XVI века. Тим су се пробле.мом бавили-



Тома Аквински, Хуго Гроцијус и Пуфендорф. (7) Они су засту- 
1(али гледиште да код утовора чије је испуњење временски знатно 
удаљено од момента њиховог закључења странке морају само 
онда испунити уговор, ако се нису битно измениле прилике које 
су владале у времену закључења уговора. Ово је директно изра- 
жено у гледишту које сматра да је кл. r. s. st. саставии део сзаког 
уговора — omne pactum, omnis promissio rebus sic stantibus in- 
telligenda est (8) тј. да ce y сваком уговору подр£1зумева ситуација 
или стање ствари какво је било у моменту склапања уговора. Та 
је клаузула унесена у Баварски грађански законик из 1756. и за 
н»у зна и Пруско земаљско право из 1794. године (9).

Мећутим у велике буржоаске грађанске законике из почетка 
XIX века (француски и аустријски) није ушло ово начело, иако 
се може закључити да и они прећутно под извесним околкости- 
ма дозвољавају примену тог начела (10).

Интересантно је овде напоменути да се битна разлика између 
клаузуле r. s. st. и више силе састоји у томе што ова друга тражи 
да за престанак обавезе наступи н е м о г у ћ н о с т и з в р ш е њ а ,  
док се прва задовољава изванредном т е ш к о ћ о м, при чему се 
ради о обавези чије је извршење и п а к  м о г у ћ е .

Код више силе постоји дакле апсолутна немогућност извр- 
шења на страни обвезника док је код промењених околности из- 
вршење могуће, иако је у веома знатној мери отежано. To кон- 
цизно изражава Neperday (11) када вели: 1) ако дужник не мо- 
ж е да изврши обавезу, те услед тога и н е т р е б a да ју изврши 
i'oje н е м о г у ћ н о с т  и в и ш а с и л а ,  2) ако пак дужник н е 
т р е б a да испуни обавезу, и a к о би он могао да ту изврши то 
је сдучај који се примењује клаузула rebus sic stantibus.

Начело да промењене околности могу и треба да утичу на 
облигационе уговоре крчило је себи постепено пут у позитивиом 
праву, ако не директно, a oiio могли бисмо репи заобилазним 
путем кроз начело праведности и поштења (Treu und Glauben). 
Y законодавству, заправо пракси поједииих земаља јавл>а се дво- 
струка примена тог начеда. Тако у Француској касационк суд 
пастоји да одржи нетакнуто начело pacta srmt servanda за све 
уговоре у грађанском праву, док је државни савет на пољу јавно- 
-правних уговора (нарочито у погледу концесија из областк ко- 
муналних делатности; вода, плин, струја) ciovoh да прихвати к,\. 
r. s. st. Y конзервативном законодавству Велике Британије почет- 
ком овог века почиње да продире примена ове клаузуле под на- 
зивом coronation cases. (12).

Y периоду после I. светског рага је и немачки Reichsgericht 
(врховни суд) прихватио гледиште да промењене прилике могу 
да имају за последицу неизврше1ве пли модификацију уговора. 
До 1918. год. је и тај суд стајао на позицијама непоколебљивог 
поштовања начела pacta sunt servanda; но под утицајем инфла- 
иионистичких тенденција добило је превагу начело Treu und 
Glauben, односно jus est ars boni et aequi. To гледиште je изрече- 
HO y судској одлуци бр. 247/21 из 1921 године која вели да онај



коЈи настоЈИ да у нередовним приликама постигне редовно пзвр- 
шење поступа противно начелу савесности и поштења (13).
Ово гледиште сматра да није у духу честитости и поштења ако 
се очекује да се добије готово бесплатно уговорена ствар и то 
захваљујући само валутним променама. Та идеја о сукобу права 
и правде треба да се реши у корист праведности — веле и друга 
законодавства. Примера ради наводимо Богишићев и м о б и н с к и  
законик чији члан 999. вели: И што није забрањепо може да не 
буде поштено. Члан 1014. истог Законика гласи: Ни у праву свом 
не тјерај мак на конац.

Велике економске пертурбације изазване ратовима и криза- 
ма имају често за последицу да извршење извесних уговора по- 
стаје несразмерно тешко. Те се тешкоће називају као „екоиом- 
ска немогућност”. Y тим случајевима жели клаузула rebus sic 
stantibus да интервенише да се уговор не изврши и a к о изврше- 
ње није у п о т п у н о с т и  о н е м о г у ћ е н о ,  него у великој 
мери о т е ж a н о.

(Наставиће се) др. Карло Ковач

ПРЕЈУДИЦИЈЕЛНО УПРАВНОПРАВНО ПИТАЊЕ У 
ГРАБАНСКОЈ ПАРНИЦИ

Претходно прејудицијелно управноправно питање појављује 
се у парници у вези са разграничењем надлежности између уп- 
равног и парничног поступка. To је, у ствари, питање о постојању 
једног управноправног односа од чијег претходног решења за- 
виси у целости или делимично одлука парничног суда о тужбеном 
захтеву. Пример за ово је парница која се води rio тужби завода 
за социјално осигурање, у којој је тужбени захтев управљен на 
повраћај износа примљеног на име пензије против лица које је 
пензију издејствовало давањем нетачних података. Овде је прет- 
ходно питање да ли постоји право туженог на пензију, што се 
утврђује у управном поступку. Има сл\лчајева да се раднику који 
прима новчану накнаду за време привремене незапослености, 
његове материјалне прилике издхене, услед чега гу’би право на 
накнаду, a он ово — не пријави већ је и дал>е прима. Сада завод 
за запошљавање радника подноси тужбу за накнаду штете. Овде 
he искрснути као претходно питање да ли је овом раднику пре- 
стало право на новчану накнаду. Исто тако, кад завод за социјад- 
но осигурање тужбом захтева повраћај износа примљеног на име 
дечјег додатка против корисника, као претходно питање појавиће 
се питање да ли је тужени имаоправо надечји додатак. У парници 
ради отказа уговора о коришћењу стана датог туженом с обзи- 
ром на радни однос код државног органа, туженн се брани приго-



вором да му служоенички однос још ниЈе правоснажно престао, 
јер се око тога води управни спор. Према члану 134. пречишће- 
ног текста Закона о стамбеним односима, отказ уговора о ко- 
ришћењу стана може се дати носиоцу станарског права кад је 
овом правоснажно престао радни однос. Y одређеном случају 
претходно је питање да ли је туженом заиста престао радни од- 
нос. Претходно питање може се појавити и кад суд одлучује о 
■захтеву туженог за обезбеђење парничних трошкова. Y овом слу- 
чају то питање је држављанство тужиоца, јер се давање актор- 
ске кауције може захтевати од лица које је страни држављанин 
или лица без држављанства. Рецимо тужилац је дао изјаву о 
одрицању од домаћег држављанства, па се о томе води посту- 
иак код републичког секретаријата за унутрашње послове ради 
утврђења да ли су испуњени услови за престанак држављанства. 
Ово због тога што по нашем праву решење о престанку држав- 
љанства одрицањем има деклараторан значај, јер државл>анство 
ирестаје од момента кад је изјава дата и услови испуњени.

Сва наведена претходна питања решавају се у управном 
поступку.

Да би једно питање које се иојављује у парници могло бити 
прејудијецијелно, неопходно је да испуњава ове услове:

а) да је међу странкама спорно. Изузетно, кад као прејуди- 
цијелно питање искрсава такав однос чије постојање утврђује 
суд ех officio, он га мора решити и када међу странкама није 
спорно. На при.мер, приватно лице захтева гужбом од привредне 
организације куповну цену за продати јој аутомобил. Привредна 
оргаиизација признаје тужбени захтев. Као претходно питање 
појављује се питање постојања уговора о купопродаји аутомо- 
била. Овакав уговор је ништав, јер npexia принудним прописима, 
забрањено је друштвеноправним лицима куповина аутомобила 
од приватних лица. Стога суд неће донети пресуду на основу при- 
знања, већ ће одбити тужбени захтев, и то због тога што ће суд, 
решавајући поменуто претходно питање, утврдити да је уговор 
о купопродаји ништав;

б) да од његовог претходног решавања зависи у целости или 
делимично одлука парничног суда о тужбеном захтеву, тј. о глав- 
ном захтеву или споредном тражењу. Ако није испуњен овај ус- 
лов питање које се појавило у парници, ма оно било спорно међу 
странкама, не може се сматрати претходним питањем. Y овом 
смислу се изјаснио и Савезни врховни суд у свом решењу Гз 
16/57 од 15. Ш 1957. године нашавши да власништво одређеног 
аутомобила није претходно пнтање и не .може се (да би се саче- 
као исход парнице о власништву) прекинути парница којом се 
на основу уговора тражи нсплата зајма датог за оправку ауто- 
мобила и награда за извршену оправку”. (Збирка судских одлу- 
ка, књига друга, свеска прва, страна 193 ,број одлуке 121 из 1957. 
године). Детаљније изнето, спор је био овакав. Тужилац је поста- 
вио тужбени захтев да му туженици (њих двојица) солидарно 
плате одређене износе на име повраћаја зајма и за поправку њи- 
ховог аутомобила. Истовремено се код истог суда водио спор о



гфаву власништва на аутомобилу, на коме је тужилац вршио 
оправке и поводом којег је туженицима дао зајам. Нижн судови 
(окружни као првостепени и Врховни АПВ као жалбени) стали 
су на гледрппте да од решења спора око својине на аутомобилу, 
од удела у сувласништву и од тога да ли је само један од њих 
искључиви власник аутомобила, зависи и одлука суда у раније 
наведеном спору ради повраћаја зајма и за поправку аутомобила.

Савезни врховни суд је укинуо обе одлуке нижих судова са 
овим образложељем у скраћеном облику; „Суд у овој парници 
треба да реши да ли су туженици солидарно обавезни да плате, 
или само један од њих, или ни један.

Све то, разуме се, зависи од тога у коликој ће мери успети 
тужилац да докаже своје тужбене наводе и постављени захтев. 
Зато на овако пресуђење тужбеног захтева не може имати ни- 
каквог утицаја у односу на тужител>а, спор који се води између 
самих тужених о праву власништва на аутомобил, који је тужи- 
тељ поправљао. За поправљање дужан је да плати онај који је 
поправку наручио, a позајмљени новац дужан је да врати онај 
који је новац примио односно склопио уговор о зајму. За одлу- 
чивање о овим питањима никако није потребно претходно саче- 
кати решавање парнице коју међусобио воде туженици, јер вла- 
сништво аутомобила, с обзиром на изнето, не представља прет- 
ходно питање од кога би зависило решавање у овом спору”. Y 
ствари, у овој парници постоје два претходна питања, a то су: 
постојање уговора о зајму и уговора о поправци аутомобила;

в) трећи услов за постојање претходног питања је постојање 
неког права или правног односа. Према томе, чињенична питања 
не могу се никад појавити као претходна питања;

г) и четврти услов да о том питању није правоснажно одлу- 
чено од стране суда или надлежног органа.

Разуме се, да ће прејудицијелно питање нмати карактер уп- 
равноправног питања, ако поред набројаних карактеристика, ње- 
гову садржину чини неки управноправни однос или право из 
Tora односа.

II

Када се у парници појави као претходно управноправно пи- 
тање, суд је овлашћен да поступи на двојак начин:

а) да сам реши претходно питање, или
б) да поступак прекине док се управни поступак за решење 

тога питања пред надлежним органима правоснажно не заврши, 
или док не престану разлози да се чека на његов завршетак.

Да ли ће суд сам решавати претходно питање или ће преки- 
нути поступак до правоснажног решења тога питања од стране 
надлежног органа, зависи од оцене целисходности, која је препу- 
штена суду. Наравно, парнични суд је дужан да се руководи на- 
челом процесне економије ii брзине поступка, водећи рачуна да 
се парница не одуговлачи и да не буде скупа. Једноставност, бр-
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зина и јефтиноћа су принципи којима треба да буде прожет 
сваки савремени парнични поступак.

Стога нам се чини да је интенција законодавца да суд сам 
решава прејудицијелна питања, кад год му то не задаје нарочите 
тешкоће, које настају било због сложености управноправног пи- 
тања или због специфичности материје. Све док одлука управног 
органа о претходном питању не постане правоснажна, може га 
1гарнични суд сам решити, без обзира на то у ком се стадијуму 
1:алази управни поступак. Утолико пре је суд овлашћен да такво 
литање реши, ако управни поступак још није покренут. Међутим, 
ма да је интенција законодавца да суд сам решава претходна ии- 
тања, кад год нису сувише компликована и тешка, у нашој суд- 
ској пракси се релативно ретко дешава да то судови и чине. Нај- 
чешће се дешава да се поступак прекине до правоснажног oiCoh - 
чања поступка за решење претходног питања. Ово, осим осталог, 
и ради тога што се по судској евиденцији прекинути поступак 
сматра решеним предметом и тако то судије исказују у својим 
месечним извештајима.

Има посебних прописа на основу којих је суд дужан да увек 
прекине поступак чим се појави одређепо претходно питање. Та- 
ко, према одредби члаиа 113. Закона о искоришћавању пољопри- 
вредног земљишта од 20. X 1959. године, ако је парнични посту- 
пак за признавање грађанске својине на основу одржаја покре- 
нут у погледу пољопривредног земљишта у друштвеној својини 
пре покретања управног поступка у ствари узурпације тога зем- 
л>ишта, парнични поступак ће сс увек прекинути до окончања 
управног поступка.

Несумњиво је да суд може прекинути парнични поступак 
ако већ тече управни поступак код надлежног органа државне 
управе, самосталне установе или организације. Међутим, у прав- 
ној теорији и судској пракси подељеиа су мишљења о томе 
да ли може доћи до прекида поступка и у случају ако управни 
поступак за решавање претходног питања није поведен. По ста- 
ром, предратном грађанском судском поступку, као и по аустриј- 
ском који му је послужио за узор, ствар је била потпуно јасна. 
Каиме, по параграфу 254 ЈГРПП, односпо параграфу 190 АГРПП, 
стоји изричито да се парнични поступак може прекннути до пра- 
воснажности одлуке надлежног органа, ако је управни поступак 
за решавање прејудицијелног rmiaiba већ отпочет.

Ово питање је друкчије регу.лисано нашим Законом о парнич- 
иом поступку. Y члану 11. тога Закона говори се о претходном 
питању као питању о коме још није донео одлуку суд или други 
државни орган, па се из законске формудације овога члана у вези 
са чланом 202. тач. 1, не види јасно да ли се поступак може пре- 
кинути и у случају кад управни посгупак није покренут.

У нашој процесноправиој теорији гледишта о овом питању 
нису идентична. Тако проф. др Срећко Цуља у свом уџбенику 
„Грађански парничнн поступак ФНРЈ” сматра да и у случају кад 
управни поступак за решаваље претходног питања још niije по- 
кренут код надлежног органа, парнични суд може по свом избо-



PY или сам решити претходно питање, или „одгодити парннчни 
лоступак по чл. 202. тач. 1. ЗПП док претходно питање не реши 
надлежни орган”, тј. прекинути поступак, али само онда ако по- 
кретање поступка за решење претходног питања зависи од ини- 
цијативе суда или странке у чијем је интересу да се претходно 
гштање реши. Y таквој ситуацији, према становишту професора 
Цуље, мора или сам суд предузети мере да надлежни орган по- 
крене поступак, a ако покретање поступка зависи од воље заин- 
тсресоване странке, мора суд тој странци одредити рок у коме 
ће доказати да је покренула поступак за решење прегходног пи- 
тања, јер ће се, иначе, поступак насгавити и суд ће сам решити 
претходно питање. Ако покретање поступка за решење претход- 
ног питања код надлежног органа, не зависи пи од предлога пар- 
ничног суда ни од воље заинтересоване странке, суду не преоста- 
је друго, него да сам реши претходно питање. (страна 43 уџбе- 
ника).

Професор др Познић у свом уџбеншсу „Грађанско процесно 
право”, Београд 1962. године, заступа друкчије гледиште, које 
цитирамо :

„Кад о претходно.м питању не тече други поступак, парнич- 
ном суду не остаје ништа друго него да о њему сам решава. Он 
у таквом случају ипак може одложити расправу, ако странка, у 
чијем је то интересу, изјави да ће покренути поступак пред дру- 
шм судом или јавним органом у сврху решавања односа који у 
ларници има условљавајући значај. Пошто она у одређеном року 
поднесе доказ да је то y4miHAa, суд може прекинути поступак и 
сачекати пресуду или решење о том односу”. (страна 85, пара- 
граф 121).

Судска пракса је више наклоњена другом гледишту. Паркич- 
ни судови, у наведеном случају, најчешће одлажу расправу, дају- 
ћи примерен рок заинтересованој странци да иницира поступак 
код падлежног органа и о томе пружи доказе суду. Ако сгранка 
тако и иоступи, судови поступак прекидају до правоснажног 
окончања поступка код надлежног органа. Ако остављени рок 
странци безуспешно протече, судови сами решавају претходно 
питање.

Сматрамо да је становиште које заступа др проф. Познић 
правилније и да је судска пракса, уз нзвесна одступања и колеба- 
ња, стала на исто становиште, које је у складу са потреба.ма прав- 
тшг живота.

Поступак који је прекинут ради решавања прејудицијелног 
управноправног питања, наставиће се када се управни поступак 
код надлежног органа правоснажно заврши, или кад суд нађе да 
више не постоје разлози да се чека на његов завршетак. To пред- 
виђа члан 204. став 2. Закона о парничном поступку. Поступак се 
наставља по службеној дужности чим суд сазна да је правоснаж- 
но решено управноправно питање, a то могу и странке предложи' 
1 И. Пре правоснажности овог рсшења суд ће ипак наставити пар- 
нични поступак само онда ако nociojn велика вероватноћа у по- 
гледу исхода управног поступка. Y правпом животу то се, додуше,
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врло ретко дешава. Ово због тога што је у питању управноправна 
материја, коју бол>е познају управни органи и због свога устрој- 
ства, искуства и специјализације у овој материји, брже решавају 
ова питања од судова.

Ш
Ако парнични суд сам реши управноправно питање, одлука 

о томе нема дејство правоснажности, што значи да овакво реше- 
ње претходног питања, има дејства само у тој парници. Према t o 
m b , надлежни управни орган може ствар друкчије решити, него 
што је то у инцидентном поступку решпо суд. С друге стране, 
таква одлука суда не уноси се у изреку пресуде, већ у њено об- 
разложење. Пресуда у чијем се образложењу налази решерве 
претходног управноправног питања, може се побијати и због тога 
што то питање није правилно решено.

Y случају да после правоснажности пресуде којом је ре- 
шено и претходно управноправно пнтање, на/у\ежни управни ор- 
ган реши ствар друкчије него суд, парнична странка у чијем је 
то интересу, може под условима из чл. 381. и 385. Закона о пар- 
ничном поступку тражити понављање постуика, и послужпти се 
правоснажном одлуко.м управног органа као иовим доказом на 
основу кога би могла бити донета повољнија одлука за гву, да 
је тај доказ могла употребити у парници.

Парнични суд је везан правоснажним решењем претходног 
питања, које је донео управни орган у границама своје надлежно- 
сти. Према томе, у том случају парнични суд не може расправ- 
љати о иретходно.м управноправном питању, нити може преиспи- 
чивати правилност правоснажног решења тога питања. 0 везано- 
сти суда правоснажним решењем претходног управноправног пи- 
тања од стране управног органа, може се посредно закл>учити пра- 
вилним тумачењем чл. 11. Закона о парничном постуику, који 
овлашћује суд да прејудицијелна пнтања решава само ако о њи- 
Aia још није донео одлуку суд или други надлежни орган, јер 
argumentum a contrario упућује на закључак да после доиошења 
такве одлуке управног органа, парнични суд не може решавати 
претходно питање. За разлику од тога, у кривичном поступку је 
у чл. 15. Законика о кривичном поступку предвиђено да ако је 
о претходном питању већ донео одлуку суд у ком другом поступ- 
ку или други државни орган, таква одлука не веже кривични суд 
у погледу оцене да ди је учињено кривично дело. Кривични суд 
тада изводи доказе сам и расправља спорно претходно питање, 
које може бити решеио друкчије па и супротно правоснажној 
одлуци надлежног органа.

IV
Из свега напред изложеног следио би овај резиме:
— парнични суд може претходно управноправно гштање да 

реши сам инцидентном одлуком од момента када се ово питање 
појави у једној парници, па све док о њему правоснажно не од-
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лучи надлежни орган управе, независно од тога да ли је управни 
поступак покренут. Само се посебним прописом молсс предвидети 
обавеза суда да прекиие иаркични поступак и да му се одузима 
могућност да сам реши такво претходно питање;

— суд може прекинути парничии поступак, чим се појави 
претходно питање управоправне ДЈрироде, од чијег решења зависи 
одлука о тужбеном захтеву, само ако је управни поступак већ 
покренут;

— инцидентиа одлука с\да iio претходиом управоправном 
иитању, не задобија никад снагу правоснажности;

— правоснажна одлука управног органа о претходном управ- 
ноправном питању, коју је донео у оквиру своје надлежностн, 
везује иарнични суд;

— инцидентна одлука парничног суда о претходном управно- 
иравном питању не уноси се у диспозитнв пресуде, већ у њено 
образложење, a пресуда се може побијати и због тога што ово 
питање није правилно решено;

— Y случају да после правоснажности пресуде надлежни ор- 
ган управе реши претходно управноправно питање друкчије него 
суд, заинтересованој странци остаје могућност да овакву одлуку 
вобија ванредним правним леком-предлогом за понављаи.е по- 
ступка по општим претпоставкама из чл. 381. ii 383. ЗПП.

Велибор Лукић

НЕОСНОВАНО ОБОГАБЕЊЕ Y ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕЛНИЦИ

Ванбрачна заједннца је појава која датира од најстаријих 
времена у људском друштву, и у последње време узима све више 
.иаха задирући у разне сфере друштвених односа.

Постојање ванбрачне заједнице је чињеница, која намећс пи- 
тања која није могуће избећи. Савремено друи1Тво рачунаса овак- 
вом појавом и не избегава да о истој јавно расправља и по.\емн- 
ше. Y сваком случају сваки то ради на свој начпн, зависно од уз- 
рока и услова развитка ове појаве.

Без сумње да само трајање и престанак овакве заједнице 
ствара проблеме и у области имовинског права, који ннсу нн рет- 
ки a ни мање зиачајии у односу iia проблеме, које постојање 
овакве заједнице ствара и у другим области.ма. Један од таквих 
проблема, који у пракси доводи до најзамршепијнх спорова, је 
питање накнаде рада ванбрачиог партпера уложеиог у ову зајед- 
лицу живота. To је најчешћи иредмет разматрања од стране на- 
ших судова приликом решавања конкретних спориих случајева.

АосуБивање накнаде за сам рад у ванбрачној заједници, не 
би представљао правично решегве када се има у виду да брач-



ном другу из законито склопљеиог орака ирипада само право на 
д део узаједнички стеченој имовини, без, обзира на вредност уло- 
женог рада. Ванбрачна заједница је у сваком погледу сдична 
брачној, али је са моралног и општедруштвеног гледишта недо- 
пуштена н осуђена. Но без обзира на ово недопуштено је и са ста- 
ковишта нашега права, да у домену ових људских односа влада 
бесправно присвајање вредности туђег рада, тј. пружање могућ- 
иостн за развитак експлоатације и обогаћење туђим радом.

На овом пољу наша судска пракса је имала креативну улогу 
у изналажењу погодне форме да ванбрачни друг буде обештећен 
за свој рад у оној мери, у којој је допринео својим радом уна- 
Г1ређивању и очувању заједннчког домаћпнства. По досадашњој 
судској пракси, прилично устаљеној по овом питању, ванбрачни 
лруг није имао право на накнаду за рад, угдавном што овде не' 
постоји радни однос, из кога би произлазило ово право, али није 
искључиван његов репарациони захтев под претиоставком да се 
је његовим радом обогатио други ванбрачни друг или укућани 
овога.

Овако становиште је угдавном владало у нашој јудикатури 
све до 1954 год, када је Савезии Врховни Суд у свом Упутству о 
начину решавања спорова, којн кастају у вези са вапбрачним 
заједницама, Су-бр. 42/54 заузео следеће становиште; „Да се ви- 
шак вредности рада којим се користно другн вапбрачни друг 
има сматрати неоправданим обогаћењем, re да вапбрачни друг 
који је уложио свој рад у ову заједиицу и;да право да тражн нак- 
иаду по основу неоправданог обогаћења”. Дакле као што видимо, 
судска пракса је та која је кроз инсзитут иеосиованог обогаћења 
нзнашла погодну форму, да да правну заш1 иту оваквим имовин- 
скоправним захтевима a да се прн томе не повреди установа зако- 
нитог брака.

Пошто је свако бесправно присвајање плодова туђег рада не- 
спојиво са принципима нашега друштва, обогапење једиог ван- 
брачног друга sine causa радом другог ванбрачног друга, има 
се наплатити према томе кодико сс друти ванбрачни друг тим ра- 
дом несновано обогатио, иди колико му је радом набављена нека 
корист. Доследно томе, ванбрачни друг може тражити вредност 
свога рада уложеног у пословима домаћинства и привредног газ- 
дннства другог, ако је тим радом прибављено, унапреВено имање 
другог ванбрачног друга н то у окој сразмери у којој је својим 
]->адом допринео да настаие ова корист.

Неосновано обогаћење у ванбрачној заједници зависи од 
иколности самог случаја, тј. од величине увећања имовине иавод- 
ког обогаћеног или пак од уштеде његове имовине. Y првом слу- 
чају је у питању приновљење имовине обогаћеног, док је у другом 
сдучају у питању уштеда нмовине, тј. одржавање постојеће. Ко- 
Аика је висина, таквог обогаћења, зависи од околности које узи- 
чу на то да оно настане. To би био вишак вредности створен ра- 
дом ванбрачног друга у привредном газдинству другог ваибрач- 
ног друга, у чијој се имовшш тај вишак појавио. Обим nocAoisa,
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као и колико je радне снаге радило на том привредном газдин- 
ству су околности које утичу на висину таквог обогаћења.

Вишак вредности створен радом једног ванбрачног друга у 
газдинству другог ванбрачног друга у сваком случају бити ће ве- 
ћи, ако је он сам радио, тј. без помоћи другога ванбрачног друга, 
a у обратном случају мањи, ако је поред њега постојала и друга 
радна снага која је радила у том привредном газдинству.

Полази се од чињенице, да ова накнада из неоснованог обо- 
гаћења мора бити адекватна уложеном раду, те отуда један ван- 
брачни друг не може тражити више него што је стварно допри- 
нео, док се с друге стране пази на то да обогаћени не враћа више 
него што се обогатио. Ако се после обрачуна узајамних давања и 
користи утврди, да услед извршеног рада једног ванбрачног друга 
кије дошло до обогаћења другог у чију је корист рад учињен, 
ке постоји никаква обавеза овога да накнади учињени рад свом 
ванбрачном партнеру.

Дејство облигације из неоснованог обогаћења састоји се, у 
HameAi праву, у томе да је обогаћени дужан да другој страни 
врати односно накнади оно што је од ње неосновано примио, 
или што је неосновано уштедео на њезин рачун. Враћа се пре 
свега оно што је примљено или је по природи равно примљеиом. 
Првенствено долази до изражаја утврђиваизС права и обима пра- 
ва осиромашеног лица, па се затнм одређује противредност пред- 
iwexa права потраживања осиромашеног лица.

Утврдити противредност коју обогаћеии треба да да осиро- 
л?ашеном је и у нормалним случајевима прилично тешка ствар, 
a камо ли кад ово неосновано обогаћење произлази из рада у ван- 
брачној заједници. Y таквим случајевима ово иредставља посе- 
бан проблем, који у пракси ствара спорове најзамршеније при- 
роде. И врло често осиромашени не добија еквиваленат, тј. про- 
тивредност за свој удожени рад, већ му се ова накнада досуђује 
но слободној оцени суда применом принципа правичности. При- 
мена тог принципа долази до свог изражаја након утврђивања 
битних околности релевантних за постојање неоснованог обога- 
ћења, одакле потиче право на накнаду осиромашеног лица.

Са становишта опште правичности сматрамо, да се не треба 
бојати да ће оваква доследна примена правпог правила о неосно- 
ганом обогаћењу у споровима ове врсте бити неправична и санк- 
ционисати економско искоришћавање, јер су ретки случајеви у 
пракси да рад једног ванбрачног партнера нема заиста никаквог 
ефекта на имовину другог. Где то није случај, не би било ни пра- 
вично обавезивати другог ванбрачног партнера на плаћање нак- 
наде. Правно правило које регулише институт неоснованог обо- 
гаћења спречава економску експлоатацију кроз ванбрачну зајед- 
ницу и чини уступак принципу правичности, чијом применом се 
no слободној оцени суда ова накнада досуђује.

Осиромашено лице у најчешћим случајевима представл>а ван- 
брачна жена, јер је она та која улази у заједпицу свог ванбрач- 
ног мужа улажући при томе свој рад за потребе заједничког до- 
маћинства. Рад и привређивање ванбрачне жене, узето засебно.
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није довол>ан разлог за осуду друге страке иа плаћање накнаде. 
Потребно је узети у обзир овај однос у целини, и испитати све 
околности које су важне и релевантне при утврђивању ове оба- 
везе и за висину накнаде.

За утврђивање тога износа, пак, није довољпо само утврдити 
вредност њеног рада у кући њеног ваибрачног друга и вредност 
користи које је она добијала, јер постојање вишка вредности ра- 
да још не значи да то представља обогаћење њеног ванбрачног 
друга. Потребно је пре свега утврдити у којем је виду тај вишак 
вредности њеног рада користио њеиом ванбрачном другу, тј. да 
ли је и у чему имовина њеног ванбрачног друга увећана. A ако 
тог увећања нема, онда у чему је његова имовина очуваиа, и шта 
је то што би он од своје имовине изгубио, да није било њеног 
рада.

У том циљу треба претходио установити и имати у виду и све 
оно што је њен ванбрачни друг уносио у ову заједницу као при- 
ход од имања (као на пример: примања на име пензије и лични 
рад), те затим утврдити, да ли је што од овога користила н она. 
Коначно, ако није било материјалног повећања имовнне њеног 
ванбрачног друга, треба испитати и утврдиги чињенично стање 
на основу којег би се поуздано могло закључити да би ои, да није 
било рада његове ванбрачне жене, изгубио онолико колико то 
у конкретном случају представља вредност његове обавезе пре- 
ма њој.

Све су то чињенице које се морају брижљиво испитати, да би 
се са сигурношћу утврдио износ који представља неосновано 
'збогаћење противне стране. Jep je неосновано обогаћење у ван- 
брачној заједници неосновано, било да се јавља на чијој страни, 
тј. на страни ванбрачне жене, било на страни њеног ванбрачног 
друга. При томе се не сме изгубити из вида, да је ванбрачна за- 
једница фактички однос ванбрачних другова сличан браку, који 
долази као последица њиховог узајамног споразума да образују 
ову заједницу живота и рада као и израз њихове воље да у овој 
раде на заједничку корист. Посматрајући тако овај проблем, не- 
сумњиво се предпоставља да та обострана заједничка корист 
постоји. A кад ова постоји, било би иеправично осудити јед}шг 
ванбрачног друга на плаћање накнаде која представља неоснова- 
lio обогаћење, a да му се при том не обрачунају обостране кори- 
сти које су имали оба ванбрачна друга из озаке заједнице. Тек 
кад се тако поступи може се доћи до одређеног закључка, да ли 
стварно постоји неосновано обогаћаве или не. Y прилог овоме 
кзносимо примера ради, једну одлуку Савезног Врховног суда 
1Г.ОЈИ је по овом правном проблему стао на становиште да; „Ван- 
брачна жена нема право на накнаду за рад у ванбрачној зајед- 
ннци, — већ може имати право на накнаду само оног износа који 
представља неоправдано обогаћење противие страие”.'

Утврђивање висине обогаћења на сграни једног ванбрачног 
друга има за циљ да се тачно утврди обим реституције, на коју

Решење Савезног Врховног Суда Рев. бр. 1349/62 од 22. VI 1962. год.
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утичу промене на имовини обогаћеног. Ове промене могу се од- 
ражавати у два вида, у повећању обогаћења, и његовом смање>ву. 
Повећање првобитног обогаћења се одражава у повећању плодо- 
ва који могу бити природни и цивилни илодови (кирије, камате 
и др.). Најчешћи случај повећања обогаћења овде долази услед 
отуђења објекта прибављеног вишком вредности рада ванбрачне 
жене, за већу вредност од оне коју је он имао раније. Што се 
тиче смањења вредности овог неоснованог обогаћења, долази у 
ирвом реду услед пропасти предмета обогаћења било потпуно би- 
ло делимично. Са обимом реститудије код овакве врсте обогаВе- 
ња без основа, у тесној су вези и неке промене на имовини обо- 
гаћеника, као што су то разпи трошкови обогаћеника које је он 
iiMao око одржавања овог заједничког домаћинства (кирија, за- 
купнина, исхрана итд.).

Када се све то узме у обзир, као и узајамне користи које су 
имали оба ванбрачна друга у овом њиховом заједничком дома- 
liHHCTBy, онда у случају, да посгоји неки вишак вредности сгво- 
рене радом једног од њих, тј. у конкретчом случају ванбрачне 
жене, може бити говора о неоснованом обогаћењу другог ван- 
брачног партнера који подлеже реституцији.

Неосновано обогаћење проузроковано радом ванбрачне жене 
у домаћинству њеног ванбрачног друга практично се утврђује на 
два начина- вештачењем или путем слободне оцене. Пошто су 
оваква вештачења веома скупа и неки пут воде нецелисходиом 
губитку времена и материјалним издацима, којн би често били 
већи и од самог спорног захтева, начело еконо1\1ичности у поступ- 
ку налаже да се прибегне слободној оцени доказа. Које ће се 
чирвенице узети као доказане, суд цеки по свом слободно?/! увере- 
1ву, a на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа засеб- 
но и свих доказа заједно. Кад се на овај начип утврди обим не- 
основаног обогаћења приступа се досуђивању накнаде, тј. рести- 
туције чији износ и висина зависе од околиостн о којима је на- 
пред било речи. При томе, како смо то у салхом почетку исгакли, 
често се догађа да ова накнада не буде еквивалентна уложеном 
раду, из кога је проистекло неосноваио обохаћење, али је зато 
правична, што је у таквом случају најважније у решавању овог 
проблема.

Тражбина из неоснованог обогаћења насталог у току трајања 
ванбрачне заједнице коришћењем рада ванбрач11е жене од стране 
њеног ванбрачног друга, подлеже застарелости као и свака друта 
тражбина протеком времена у коме се може реалнзовати. За так- 
ву тражбину важи општи рок предвиђен Законом о застарелости 
потраживања, тј. рок од десет година. Само се овде поставља пи- 
тање кад почиње тећи овај рок застарелости с обзиром на ciie- 
цифичност и начин заснивања саме ванбрачне заједнице.

Најчешће је овде реч о ванбрачној заједници, која насгаје 
по споразуму мушкарца и жене (ванбрачних другова), која 
представља трајну заједницу живота и рада. По садржају и при- 
роди оваквог односа између ванбрачних другова, као и односа 
врема другим члановима заједпице, и према иословима дома-
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ћинства и прнвредног газдинства, практичпо иије могуће утвр- 
дити постојање неоснованог обогаћења за одређени дан, одређе- 
ни месец или уопште за одређено, раздобље као део укупно!' тра- 
јања ванбрачне заједнице. Y таквој заједницн се свакодневно 
врше узајамна давања, примања и услуге о ко јил1а се, већ према 
природи саме ове заједнице не води рачуна за поједина раздоб- 
ља. Да ли постоји неосновано обогаћење једног ванбрачног друга 
на штету другог, може се обичио поуздано утврдити само какои 
престанка ове заједнице живота и рада. Због таквог садржаја и 
природе овог односа имовинскоправна заштита једног ваибрач- 
ног друга, у конкретном случају ванбрачне жене насупрот неос- 
нованом обогаћењу вредношћу њеног рада који присваја други 
ванбрачни друг, не би била ефикасна ако би се на тражбине из 
неоснованог обогаћења из таквог односа, применило гледиште да 
почетак рока застарелости настаје у време када је ванбрачни 
друг који ову тражбину истиче, улагао рад, услуге и друга дава- 
ња у ову заједницу, те да се доследно томе услед приговора за- 
старелости не могу узимати у оцену узајамна давања и користи 
у ранијем раздобљу према таквом рачунању. Такво становиште 
не само да би било нелогично, већ би се напротив њиме омогућа- 
вало неосновано богаћење, које би са становншта закона, строго 
узевши било толерисано баат услед педосзатка правне заштите 
осиромашеног лица.

Стварној заштити од неоснованог обогаћења једног ванбрач- 
ног друга од стране другога одговара становишге, да за обогаће- 
ње које се утврђује из вредпости рада у гаквој заједницн, као 
иочетак времена застарелости важи моменат престанка ове за- 
једнице живота и рада.

Из напред наведеног становишта изашло би да у таквом слу- 
чају треба судити по правној аналогији, тј. према начелу које је 
1-1зражено у члану 25. тачка 2. Закона о застарелостн потражива- 
ња. A у ставу 2. овог члана изражено је правило да застаревање 
потраживања лица, запослених у туђем домаћинству прел1а по- 
слодавцу или члановима њешве породице, тј. само оних који 
живе заједно па послодавцем, не тече док траје радни однос. За 
потраживање тих лица према послодавцу или члановима његове 
иородице, без обзира да ли се ради о потраживању нз радног од- 
носа или о потраживању по неком другом правном основу, заста- 
ревање не тече све док траје радни однос, већ почиње тећи зек 
по престанку радног односа. Ннје одлучно време проведено у 
радном односу, јер оно нема утицаја на примепу одредбе овог 
чдана. Такав радни однос може трајати и годинама, па наведена 
лица могу остварити своја потраживања и после дугог времена 
од њихове доспелости. To са разлога што грајаље радног односа 
представља околност, која спречава застаревање.

A кад се има у виду да је вапбрачни друг (ванбрачна жена) 
улагао свој рад у пословима домаћинства и привредног газдин- 
С1ва другога и да је тај однос представљао једну трајну заједницу 
живота и рада, онда се у оваквом случају без обзира на око.\ност 
да између ванб|рачних другова не постоји радни однос, има nociy-
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пити no аналогији члана 25. тачка 2. Закона о застарелости по- 
траживања, кад се за то испуне потребни услови.

Основни услов за примену аналогије члана 25. тачка 2. За- 
кона о застарелости потраживања на такве тражбине неправед- 
ног обогаћења насталог у току трајања ванбрачпе заједнице је: 
да је ова ванбрачна заједница заснована споразумом, трајна и 
слична браку, и да је у^вези с тим заснована заједница живота 
II рада. Ако се испуне ова два основна услова онда тек може бити 
roBopa, да се у погледу потраживања једног ванбрачног друга да 
му други ванбрачни друг врати износ иеправедног обогаћења који 
је присвојио, a које је настало тако што је овај први улагао свој 
рад у послове домаћинства и привредног газдинс гва другога, при- 
мени аналогије члана 25. тачка 2. Закона о застарелосги потра- 
живања, тј. да застаревање не тече док тај одпос заједнице жи- 
Бота и рада траје.

Наша судска пракса је имала у виду потраживања због неос- 
кованог обогаћења која настају из оваквих ванбрачних заједница, 
iia је стога на оваке случајеве, када се за то испуне потребни 
услови, допустила примену аналогије чл. 25. тачка 2. Закона о за- 
старелости потраживања. По схватању Врховног суда Југославије 
израженом у једној његовој одлуци произлази да: „По правној 
аналогији, према начелу израженом у члану 25. тачка 2. Закона 
о застарелости потраживања, као почетак времена застарелости 
тражбине због безразложног обогаћења, насталш' у току ванбрач- 
не заједнице, важи моменат престанка заједнице и рада, a не мо- 
менат обављеног рада”.̂

Овако схватање одговара у потпуности заштити тражбених 
права ванбрачног друга, који, је осиромашен због неоснованог 
обогаћења насталог у току ванбрачне заједнице a на његову 
штету. Примена супротног становишта, ишла би на штету лица 
(ванбрачног друга) који је свој рад уложио за заједничку добит 
у оваку заједницу, као и омогућило да се ово неосновано обога- 
ћење не може реституисати због законске формалности која би 
спречавала, a што је очито противно опште усвојеном правилу 
нашег правног поретка који искључује сваку могућност експлоа- 
1 ације туђег рада па и у ванбрачној заједници.

Примена аналогије овог законског прописа неће се приме- 
пити на потраживања по основу неоспованог обогаћења насталог 
улагањем рада у пословима домаћинства једног ванбрачног дру- 
ra, ако је ова ванбрачна заједница краткотрајног карактера, и 
ако није заснована да траје један дужи временски период. V так- 
вом случају на потраживање по овом основу има се применити 
редовни рок застарелости предвиђен чланом 14 Закона о застаре- 
лостн потраживања.

Давањем заштите ванбрачном партнеру у остварењу његових 
имовинских права, која се стварају његовим радом у овој зајед- 
ници, спречава се експлоатација и бесправно присвајање тућег 
рада и представља хуманизирање ове области људских односа.

 ̂ Пресуда Врховног Суда Јгугославије Рев. бр. 1731/63 од 4. X 1963. год.
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Ho иако либерализована на пољу решавања имовинскоправвих 
спорова ове врсте, наша судска пракса није још обухватила овај 
проблем у потпуности. A није ни чудо, јер се овде ради о односи- 
i\ia, који још нису искристалисани и који иредстављају једну 
веома осетљиву и тешко обухватљиву материју, у којој наши 
судови морају стваралачки примењивати бивша правна правила, 
бранећи истовремено тековине Основног закона о браку.

Захтев по основу неоснованог обогаћења насталог у ванбрач- 
ној заједници је једини начин спречавања ширења ове заједнице 
a на штету брачне, јер представља једино подобно средство за 
спречавање економске експлоатације кроз ову заједницу. Иако 
је наша судска пракса на том путу учинила зиатан корак уна- 
пред, сматрамо да у усавршавању појединих схватања из доме- 
на ове правне материје предстоји још један дуготрајан и напорак 
пут. Но ми имамо поверења у наше судство, те смо убеђени да 
he и у будуће умети вешто и мудро да спроводи у живот оно где 
им је судска пракса наших врховних судова пробила пут, иружа- 
јући што ефикаснију заштиту имовинскоправним захтевима ван- 
брачних другова a у граиицахча доследне примене постојећих 
правних правила којима се регулише институт неоснованог обо- 
гаћења и то у оним оквирима који су оправдани целисходношћу 
са становишта заштите законитог брака.

Коста М. Месаровић

ЛРАВНО ДЕЈСТВО ЈЕДНОСТРАНОГ ОТУБЕЊА ИМОВИНЕ КОЈА 
ЈЕ ОБУХВАЕЕНА УГОВОРОМ О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

У нашСхМ праву уговор о доживотном издржавању се углав- 
ком може појавити у своја четнри правно допуштена облика и то: 
као уговор о доживотном издржавању прописан ставом 1. чл. 122. 
Закона о наслеђивању, затим као уговор о доживотнохм издржа- 
вању предвиђен правним правилима имовинског права, као уго- 
вор о поклону са налогом и најзад у виду уговарања заједнице 
живота или заједнице имања уз o6ehaibe наследства после смрти, 
тто  је нормирано ставом 6. чл. 122 Закона о наслеђивању.

Ма да се садржина форма као и правне карактеристике и деј- 
ство свих облика уговора о доживотном издржавању унеколико 
међусобно разликују, њихова интенција је потпуно индентична. 
Наиме сви ти уговори имају iio правилу за свој првенствени цилј 
'i'o да обезбеде и заштите ону категорију грађана који услед ста- 
рости, изнемоглости, болести или из којих других разлога нису 
у стању да се сами без туђе помоћи старају о себи, о својим жи- 
вотним потребама као и да управљају и да се користе својом имо- 
вином. Као такав уговор о доживотнохМ издржавању нма веома
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важан социЈално политички зиачај, нарочито у условима пораста 
дужине трајања људског живота, када све већи број људи до- 
;кивљава старост, период живота у коме им је услед знатно огра- 
иичене радне и физичке способности пој ребна туђа помоћ, паж- 
ља и нега. Повећању значаја и важности оваквих уговора посеб- 
1!0 доприноси и чи1веница што друштвена заједница за сада, због 
својих ограничених материјалних могућностн још није у стањл/ 
да на један шире обухватаи п задовољавајући начин регулише 
питање збрињавања и издржавања овакве категорије лица.

Иначе уговор о до^кивотком РЈЗдрлсавању је такав уговор 
којим једно лице које се зове давалац издржавања преузима на 
себе обавезу да друго лпие — примаоца издржавања до 1вегове 
смрти издржава, негује, чува и пази и сл. a ово му пак за узврат 
оставља у наслеђе сву своју имовину или један њен део или му 
пак исту имовину још за жнвота преноси у својину. Закоп о на- 
слеђивању у чл. 122. ст. 1. изричито наводи да овакав уговор не 
представља уговор о иаслеђивању чије закључивање према чл. 
108. истог закона није чравно доиуштено, мада се може слободно 
рећи да уговор о доживотном издржавању иредвиђен чланом 
122. Закона о наслеђивању садржински поседује све основне еле- 
меите уговора о наслеђивању.

V пракси се, међутим, ие рет)со дешаза да после закљученог 
уговора о доживотгшм нздржавању, нарочито када дође до по- 
ремећења њихових ме15усобних односа, уговарачи a нарочито при- 
маоци издржавања почну једнострано да отуђ\ ју имовину која 
је била обухваћена уговором о доживотно.м издржавању. Постав- 
л>а се питање какво је правно дејство таквог огуђења имовине.

Сматрамо да оно зависи од тога у коме је облику и на који 
начнн закључен уговор о доживотном издржавању као и од са- 
весности прибавиоца те нмовине која је обухваћена раније за- 
Јсљученим уговоро.м о дожнвотном издржавању.

Размотрићемо најпре случај када су давалац и прималац из- 
државања закључили уговор о доживотном издрлсавању у сми- 
слу чл. 122. ст. 1. Закона о наслеђивању. Са.михм закључењем так- 
вог уговора давалац издржавања није постао власпик те имовине 
која је предмет уговора о доживотно.м пздржавању. Он је само 
1 ИМС стекао пуноважан облигационо иравни основ по чијем ће 
иаслову постати власник те имовине у часу смрти примаоца из- 
државања. Све до тога момепта BxaciiHK и кориспик re имовине 
II даље је прималац издржавања, који као такав .може њоме и са- 
лшстално располагати. Дакле он је можс потом правним послом 
и отуђити. Прибавилац те имовине уколико је савестан, тј. уко- 
/iHKo до момента преноса својине на тој имовиии са примаоца 
издржавања на њега, (што када су у пнтању непокретности на- 
ступа провођењем тога преноса у зе.\1л>ишним књигама односно 
иа одговарајућој тапији — та.мо где пема земљишнпх књига), ни- 
je знао — нити је могао знатн да је реч о и.мовнни која је предмет 
претходно закљученог уговора о доживотном издржавању, поста- 
he коначно власник те и.мовиие. Y таквом случају давалац издр- 
жавања, неће моћи ,\a побнје правоваљаност уговора о отућивању
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1 e имовине од стране пррвмаоца издржавања томе лицу са разлога 
свог приоритетног облнгационо правног овлашћења према тој 
имовини заснованог на претходно закл?ученом уговору о дожк- 
вотном издржавању, већ једино може да тражи раскид уговора 
о доживотном издржавању са правом на накнаду штете од при- 
маоца издржавања. Овде је ситуација веома слична са оном када 
једно лице као власник одређене имовине исту отуђи, нпр. прода 
двојици различитих лица с тим што на потоњег купца уредно 
пренесе и право својине на тој имовини. Према правним правили- 
ма имовинског права и јединствепом схватагву судске праксе 
Бласник те имовине постаће потшви купац на кога је извршен 
п формални пренос својнне на тој имовиии, уколико је савестан, 
тј. уколико није знао нити је могао знати за чшвеницу да је ту 
имовину власник већ једном продао и да тај иретходни купац 
има стога јаче право од itera у погледу прибављања својине на 
зој стварп.

Међутим, пропис чл. 123. Закона о наслеђнвању изричито 
омогућује даваоцу издржавања да се заштити и обезбеди од овак- 
вих несавесних поступака примаоца издржавања који би се евен- 
'Јуално могли догодити, уиисом свога об.\кгационо-правног овла- 
шћења које извире из уговора о доживотном издржавању у јав- 
пе књиге, тј. у земљишнс књиге или у интабулационе књиге, уко- 
лико се ради о подручју на коме се не воде земљишне књиге. Та- 
да такво облигационо овлашћење даваоца издржавања у односу 
на имовину која је обухваћена уговором о доживотном издржа- 
вању добија стварно правни карактер, тако да делује ерга омнес. 
Ниједак потоњи прибавилац те имовине неће се ниуком случају 
л1оћи позивати са успехом на своју савесност прнликом стицања 
■зе имовине, јер се увидом у јавне књиге лако могао уверити да 
се ради о имовиии која је обухваћека уговором о доживотном 
11'здржавању. Y таквом случају ће давалац издржавања моћи да 
у односу на себе учини без правног ,\сјства сваки уговор који.м 
би прималац издржавања отуђивао ту имовину трећи.м лици.ма.

Прималац издржавања не би л1огао после закључења уговора 
о доживотном издржавању да тестаментом завешта имовину која 
l'e била предмет тога уговора иеком трећем лицу, с обзиром да 
he та имовина моментом рвенове смрти прећп у својину даваоца 
издржавања на основу теретног правког посла интер вивос. О 
праву на наслеђе може бити речи само онда када је де кујиус ос- 
тавио иза своје смрти одређену имовину као своју заоставштину, 
a то у овом случају не би могло да стоји јер је та имовина мо- 
ментом његове смртн прешла у својину даваоца издржавања.

Што се пак тиче даваоца издржавања ои код овакве врсте 
vi oB opa о доживотном нздрн<авању ие може уопште за живота 
иримоца нздржавања правно располагати кмовином обухваћено.м
vroB opoM  о доживотном издржавању јер није в.\асник исте. Вла- 
сником те имовине постаће тек смрћу примаоца нздржавања. 
ГЈрема томе уколико би давалац издржавања отуђио такву имо- 
вину ирималац издржавања би као власник те имовине могао
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реивиндикационом тужбом да поврати од прибавиоца посед fe 
имовине.

Уколико би уговор о доживотнРм издржавању између стра- 
пака био закључен према правним правилима имовинског права 
или у облику уговора о поклону са налогом ситуација по овом 
питању би била нешто другојачија. Уговором о доживотном из- 
државању закљученом према правним правилима имовинског 
ирава као и исто тако уговором о поклону са налогом својина 
на имовини која је предмет уговора о доживотном издржавању 
се још за живота примаоца издржавања преноси на даваоца из- 
државања. Ту није као код уговора о доживотном издржавању 
предвиђеном у члану 122. Закона о наслеђивању преноса својине 
ка односној имовини по сили самог закона одложен до момента 
смрти примаоца издржавања. Како је дакле својина на имовини 
о којој је реч, по закључењу ових врста уговора о доживотном 
издржавању прешла на даваоца издржавања, то је од тада овај 
власник исте, тако да прималац издржавања уопште више не 
може располагати том имовином јер није њен власник. Свако 
евентуално располагање том имовином од стране примаоца издр- 
жавања не би могло да има у односу на даваоца издржавања ни- 
какво правно дејство, без обзира на савесност трећег лица као 
арибавиоца те имовине. Према њему би давалац издржава1ва јед- 
ноставно као власник реивиндикационом тужбом могао у свако 
доба са успехом да тражи повраћај државине те имовине. Код 
овако закључених уговора о доживотном издржавању давалац 
издржавања као власник имовине која је била предмет тога уго- 
вора може ту имовину још за живота примаоца кздржавања оту- 
ђити, изузев у случају уколико специјалиом клаузулом у уговору 
о доживотном издржавању њему није сзављено ограничење у 
7оме погледу коме је уписом у јавне књиге дат стварно правни 
карактер.

Ако је уговор о доживотном издржавању закључен у сми- 
слу чл. 122. ст. 6. Закона о наслеђивању, тј. у виду уговарања за- 
једнице живота или заједнице имања правно дејство отуђења 
имовиие о коме је реч би било различито за те две подврсте так- 
вог облика уговора о доживотном издржавању. Тако ако би уго- 
вор био закључен у форми уговарања заједнице живота онда би 
уговарачи и даље оста.\и власници односне имовине све до своје 
смрти када преживели уговарач наслеђује кмовину умрлог уго- 
варача. Пошто су овде контрахенти остали и даље власннци имо- 
вине о којој је реч то они исту могу потом и отуђивати. Правно 
дејство таквог отуђења било би у свему исто као у случају када 
примадац издржавања, код уговора о доживотном издржавању 
предвиђеном у члану 122. ст. 1. Закона о паслеђивању, располаже 
својом имовином која је предмет тога уговора a о чему смо на- 
пред говорили. Међутим, код уговора о доживотном издржавању 
у виду уговорања заједнице имају уговорачи, који уносе у зајед- 
ницу своју имовину приликом закључеља овог утовора, престали 
су даље бити власници исте јер та имовина самим закључењем 
л/говора постаје њихова заједничка својипа са неопредељеним де-
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ловима. ЈНико од уговарача не може једкострапо и самосталнб 
располагати са том имовином. Сваки такав акт располагања био 
би без правног дејства без обзира на савесносг прибавиоца те имо- 
вине, јер је односни уговарач располагао имовииом чији више 
није власник a исто тако ни сувласник на одређеном аликвот- 
ном идеалном делу те имовине, пошто је величипа његовог дела 
на тој имовини, као заједничкој својини неодређена и неопреде- 
л>ена. Због тога ће у таквом случају други уговорник. моћи са 
успехом од прибавиоца да поврати посед те имовине.

Дакле као што видимо из овог нашег написа код свих облика 
уговоро о доживотном издржавању, изузев када је овај закл>учен 
у виду уговарања заједнице имања постоји могућност да иеко од 
сауговарача једнострано са успехом отуђи имовину која је пред- 
мет уговора о доживотном издржавању и да тако изигра другог 
контрахента. Тако код уговора о доживотном издржавању закљу- 
ченом у смислу чл. 122. Закона о наслеђивању постоји могућност 
да то учини прималац издржавања те је зато у интересу даваоца 
издржавања да се обезбеди од евентуалног наступања једне такве 
ситуације давањем своме праву које проистиче из уговора о до- 
ЖИВ0 1Н0М издржавању стварно правии карактер путем уписа у 
јавне књиге. Код уговора о доживотном издржавању закљученом 
према правним правилима имовинског права или у форми угово- 
ра о поклону са налогом, давалац издржавања има правиу мо- 
гућност, да пре извршења својих обавеза преузетих уговором о 
доживотном издржавању, дакле још за живота примаоиа кздр- 
жавања отуђује имовину која је обухваћена уговором о дожи- 
вотном издржавању што може штетити правима и интересима 
примаоца издржавања која проистичу из уговора, јер ће се у слу- 
чају да дође до раскида уговора десити да давалац издржавања 
неће бити у могућности да прил1аоцу издржавања врати имовину 
коју је добио приликом закључења уговора о доживотном издр- 
жавању с обзиром да је исту претходно отуђко a нарочито када 
ве буде још и постојала могућност да се прималац издржавања 
обештети за то из имовинске масе даваоца издржавања. Због тога 
је код оваквих врста уговора о доживотном издржавању у инте- 
ресу је примаоца издржавања да том имовином расподаже још 
за живота примаоца издржавања, дакле у условима када још 
није до краја извршио према овоме своје обавезе преузете уго- 
вором о доживотном издржавању и када се са сигурношћу не 
зна да ли ће их и извршити, a којој би забрани уписом у јавне 
књиге био дат стварно правни карактер и значај. Код уговора 
пак о доживотном издржавању закљученом у форми уговарања 
заједнице живота постоји могућност на страни сваког контра- 
хента да изигра другог, пошто сваки од њих све до своје смрти 
остаје власник имовине коју је унео у заједницу те у току исте 
може њоме и располагати. Тиме се може десити да преживели 
контрахент буде лишен накнаде за услуге, помоћ, рад и сл. које 
је чинио умрлом контрахенту за време његовог живота и за које 
је према уговору требало да наследи његову имовину. Ту би било 
у интересу оба контрахента, пошто се не зна ко ће кога наджи-
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рети, да они сбојим правнма Koja проистичу из закљученог уго- 
вора даду стварно правин карактер и значај уписом у јавне књи- 
гс у смислу чл. 123. Закона о наслеђивању.

Сматрамо да би изложени облици и начини обезбећеЈва права 
и интереса контрахента која произилази из овога уговора давали 
овој веома важној и значајној врсти уговорних односа највећу 
могућу правну сигурност и стабилност и отклањали узроке не- 
потребним и компликованим парницама.

 ̂ Зоран Гичић

АПАРАТ ПОАИГРАФ И КРИВИЧНО ПОСТУПАЊЕ

Полиграф је апарат којим се, посредним путем, често успеш- 
ло долази до одкривања чињеница које представљају кривично 
дело или се, донекле, преко изкуствених закључака, долази до 
садржине човечије психе.

Одмах морам изтаћи да код теоретичара и практичара по- 
стоји подељено мишљење о употреби помоћних средстава (апа- 
рата или медикамената) за изналажења истине, нарочито у кри- 
вичном поступку, односно за упознавање личности при засни- 
вању неких друштвених односа.

Док једни категорички негнрају ефикасну моћ ових сред- 
става за постизање наведених циљева дотле други, не улазећи у 
питање да ли су ова средства корисна или нису — сматрају да 
се имају a приори искључити из употребе, налазећи да се н.има 
вређа човечије достојанство односно, уколико су од практичног 
значаја, да се њима спутава човечија слобода говора, изражава- 
•iba или казивања, поводо.м неког догађаја.

О ставу групе категоричких противника, ја се овде нећу ба- 
вити. После тога, желим у почетку да изтакнем да се ова сред- 
ства — ако би се јавно мишљење сагласило за њихову употребу 
— има да употребе према здравим — онако како наука сматра 
здраво човечије лице — особама.

Пре сваког улажења у испитивање основаности мишљења да 
су полиграф и друга „истражна" средства од илузорне користи, 
намера ми је да укажем да свака идеја, нзведена до краја, пре- 
лази у апсурд, a о овоме треба увек водити рачуна.

Област права даје очевидне доказе за предње тврђење. Пре- 
терано право слободе, својине итд., маколико да су ти друштвено- 
-правни феномени од прворазредног значаја за живот човечији 
те, према томе, и за опстанак људског друштва, без стављања њи- 
ховог у разумне граниице — они губе друштвену вредност и воде 
општој анархији у друштву.
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Пређимо, сада, у вези постављеног задатка, на класично по- 
моћно средство којим се жели упознати неко људско биће однос- 
но које помаже да се одкрије нешто што је закопано у свести 
људске индивидуе, нарочито у области кривично-правног посту- 
пања.

Данас, као најважније и готово једино средство за одрл<ава- 
ње чињеница од друштвеног значаја, чија се слика налази у пси- 
хи неког човека — јесте извиђајно-истражни орган, судија, јед- 
ном речју испитивач (у даљем тексту испитивач). — Иако је у 
питању људско лице, израз „средство” је адекватан термин.

Ако се узме у разматрање судско привично поступање, испи- 
тивач је орган велике правне, стручие сиреме и човек опште кул- 
туре. Тај орган врло често превазидази, у сваком погледу, осум- 
њиченог-окривљеног-оптуженог (даље окривљен) тј. интелиген- 
цијом, културом, a нарочито у правном знању. Однос између јед- 
HOi и другог субјекта (испитивач-окривљен) — у погледу позна- 
вања права и дужности, резоновања и доношења правилних зак- 
ључака — готово одговара одиосу измећу пунолетног и малолет- 
ног лица. Морална страна испитивача не да се мерити са морал- 
ним схватањем окривљеног, што је најчешћи случај.

Истина, окривљени има право на одбрану и носидац ове 
функције дорастао је испитивачу. Али, ипак, док је окривљени 
искључиво у непосредном дијадогу са испитивачем (то је и на 
суђењу), он се налази, са наведених разлога, у подређеном по- 
ложају.

A шта би се тек рекло када се окривљени нађе пред судећим 
органом, пред судом у правом смислу речи? Свечаност суђења, 
јавност, колегијално суђење нарочито, и поред све контрадиктор- 
ности и обезбеђене одбране — зпатно увећавају, просто аутомат- 
ски, интедектуално-моралну вредност суда док ону, окривљеног, 
геометријском прогресијом умањују.

Никоме и не пада на памет да указује на неједнаку борбу 
коју воде испитивач и окривљени, будући да су партнери у су- 
кобу две несразмерне противничке снаге. И пошто је таква ситу- 
ација у природи ствари, нико томе и не приговара.

Напротив, друштво се све више и више стара да свој испити- 
вачки кадар у кривично-правној области — овде се мисли и на 
јавне тужиоце — подигне на што виши интелектуалан ннво, да 
га учини способнијим и стручнијим, и да ra припреми да што 
свестраније схвати друштвене појаве (где долазе и кривична 
деда), како би што боље и лакше савлађивади и уопште сузбијали 
друштвене изгреднике, у поступку законом предвиђеном.

Као што се види — иако су забрањена питања која сугери- 
рају или збуњују окривљеног (претња уопште не улази у обзир), 
иако је јасно уставно наређење да до осуде нико се не сматра 
кривим — на страни изтраживања (уопште) налази се моћно 
средство, помоћу чега се залеђе кривичног дела најчешће нзноси 
на чистину — a то су извиђајни, истражни, органи, судије јавни 
тужиоци.
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Треба подвући да је окривљеном допуштено да се брани. Али, 
маколико је законодавцу познато да је у природи човека да прик- 
рива своје грешке, да себе оправда због неких учињених, иначе 
забрањених радњи, ипак законодавцу није било у свести да за- 
коном сугерира окривљеном да се по сваку цену брани тј. да од 
црног направи бело, да од одигране стварности направи филм 
или сан, да чињенице које су се ствар-испољиле у епољњем свету 
— збрише и на њихово место стави, посредно, празнину у прош- 
лости, a TO све у намери да би себи или другоме користио.

Aaio\e, далеко је била од тога мисао онога који је у зако- 
иу предвидео одбрану окривљенога.

Одбрана призната окривљеном је уоквирена условима да је 
он — окривљени — нападнут неосновано, неправилно, неправед- 
но, претерано, било да напад долази од јавног органа или од при- 
ватног лица. Jep, и тужилац, као и сваки други човек у својој 
ствари, може да застрани нападима на свога „противника" а, ме- 
ђутим, потребно је, ради изналажења одиграних чињеница — 
истине, коју називају материјалном истином — да се стварно од- 
воји од нестварног, да стварне чињенице потисну измишљене 
догађаје.

Као што се види, и у данашњем поступку, ради утврђивања 
стварних чињеница које интелектуално представљају материјал- 
ну истину — иде се на то да окривљени увиди да је корисно и за 
њега и за друштвени орган поступања да изнесе све што се заиста 
одиграло тј. да призна ону радњу која му се оправдано ставља 
па терет. До признања ће иесумњиво и доћи ако окривљени распо- 
лаже извесним степеном интелигенције и једном, макар и мини- 
малном, дозом морала, уверивши себе да је илузорно да негира 
и дал>е (ако је тако и поступао првобитно) нешто што је закон- 
ским доказима доведено до очигледности, a признањем се пости- 
же пуна основаност већ утврђене материјалне истине.

Дакле, нико до сада није рекао да је слобода казивања окрив- 
л>еном скучена, иако се већ данас моћним средствима — струч- 
ним и културним испитивачима — тежи несумњиво да се сузбију 
последице лажног казивања па, следствено, и само лажно кази- 
вање. A ово последње на очигледан начин указује да у одбрану 
не улази и лажна одбрана.

Jep, опет, ако је лажна одбрана допуштена у кривичном по- 
ступању, зашто су онда законом наметнуте испитивачу миоге 
процесне радње да би што лакше пребродио све дрепреке и теш- 
коће, нарочито код лажног казивања, и да би, најзад, дошао до 
кривичне стварности. To што закон није предвидео неку непос- 
редну санкцију при лажном казивању окривљеног — не показује 
да законодавац гледа благонаклоно на таквог окривљеног. Y за- 
кону, напротив, стоји да ће односно непризнање имати утицаја 
при одмеравању казне за учињено кривично дедо.

Јасно речено, не сме да буде сужена слобода казивања ок- 
ривљеног када је у питању оправдана одбрана.

Али, слобода лажног казивања — иако се окривљени физич- 
ком прннудом не спутава да неистинито износи инкриминисани
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догађај — спречава се посредним путем тј. да се лаж „валори- 
зује”, да се лаж стави на место истиие, све то захваљујући суд- 
ском савршенијем апарату (шире значење) и све већој употреби 
иауке (математике, физике, хемије итд.) јер, најзад, зашто би се 
водио кривични поступак ако би, у крајњој линнји, требало да 
лаж заузме место истине, како истику сматрају људи и наука?

Досадашње излагање ишло је на то да се укаже да се цео 
криивични поступак водио само зато да би се одкриле чињенице 
itoje су се материјално одиграле, a кбје су у вези са окривљеним, 
и даље извео друштвено-правни закључак.

И тако — понављам, пошто је такво схватање врло значајно 
— одбрана окривљеног није установљена да би се лажно бранио 
и одбранио, већ да би се заштитио од друштвеиог напада, учи- 
њеног у претераним границама, или од напада покренутог без 
основа.

Пошто се спутава лажно казивање окривљеног односно пош- 
то се на доста успешан начин — као што је раније изнето — суз- 
бија лаж окривљеног или, још јасније речеио, пошто се спречава 
окривљени да се лажју брани и да заташка стварност, појављује 
се питање — у чему се вређа људско достојанство окривљеног 
ако се према њему, у току кривичног поступка, употреби апарат 
полиграф или нека друга, науком призната, средства (медика- 
менти), све то уз апсолутну сигурност да неће бити угрожен пси- 
хички и физички интегритет окривљеног.

Y медицини куративној увелико се анализира човечија крв 
II многа унутрашња и спољња лучења, мери крвни притисак и 
пулс, испитује рад појединих органа, дају инјекције итд., истина, 
Y циљу лечења односног пацијента.

Када све те радње ниуколико не умањују достојанство чове- 
ка-пацијента, које се врше, поред његовог пристанка, врло често 
и без његовог изричног пристанка — a можда, у тежим случаје- 
вима по живот и здравље болесника, и против његове воље — 
зашто би те исте радње добиле други, негативан, вид, када бн се 
џримениле према окривљеном, унамери да се дође до правог, оди- 
граног догађаја (уколико су корисне у судском поступању)?

Циљ, у коме се оне употребљавају, не може да мења њихово 
значење тј, да у једном случају имају благотворно и пуно пажње 
II поштовања дејство на пацијента док, у другом случају оно ли- 
це према коме се примењују — овде окривљени — своде на об- 
јекат . . .

Идеја о људском достојанству, доведена до ових граница, 
прелази у апсурд, нарочито када су се доказане околности свиле 
око личности окривљеног, a поводом неке радње која се кривич- 
iio оцењује. Апсурдност овог става (болећиво чување људског до- 
стојанства) долази до очигледности када се има у виду следеће: 
с једне стране је жртва, недужна страна, или друштво, и они тре- 
ба да трпе недела (основано постављена дела окривљенога), и 
то само зато да се не би повредило његово људско достојаиство

27



које је, према стварним околностима, доведено баш од њсгове 
стране Y питање (под предпоставком да нису у^^пела класична ис- 
тражна средства).

Објективно говорећи, све те радње из области терапије, сачу- 
вају своје морално-практично значење и кад се употребе у кри- 
вичном поступку, уколико су потребне за одкривање догађаја од 
интереса по друштво, да би се преко њих извршио повраћај дру- 
штвене равнотеже, кривичном радњом поремећене, што се равна, 
метафорично говорећи, друштвеном оздрављењу, a ту спада не- 
сумњиво и поправка учиниоца кривичног дела.

Треба нарочито истаћи, да све те операције, извршене над 
окривљеним — без повреде његовог телесног и друшевног здрав- 
л>а — морају се кретати у границама закона, медицинских прави- 
ла, и уз велики степен хуманости.

При заступаном гледишту у овом напису, вреди имати на 
уму, да се полиграфом и другим средствима не износи на јавност 
— уколико су сва та средства погодна за тај посао — нешто ис- 
кључиво лично, интимно, окривл>еног, већ се, напротив, ископава 
из његове меморије нешто што је било у спољњем свету, и што 
је ступило у везу са неком другом особом или друштвом које, 
према томе, не припада само окривљеном тј, ангажује и интере- 
се других.

Када законодавац узима данас у обзир и побуде актера при 
вршењу правних послова, чак и у грађанској области, пошто оне 
стварно дају верну слику тих радњи — зашто онда да се не при- 
бегне научним апаратима и средствима, као помоћним средстви- 
ма стручних кривичних испитивача, a у границама човечиости и 
закона, ради изналажења тј. откривања онога што се налази у 
свести окривљеног, у вези са извршеним, забрањеним делом како 
би се, не само добило психичко осветлење саме радње, већ би се 
постигла, и до највећег степена, верна слика радње, која се ставља 
окривљеном на терет?

Мутати мутандис, требало би законом устанозити обавезу за 
испитивање крвне групе у споровима о утврђивању. Jep, поред 
основних индиција, неразумно је чувати људско достојанство чо- 
века који је својим лакомисленим поступком — уколико основа- 
не околности упућују на то — угрозио интересе других особа. 
После тога, зашто би ово узимање крви били нешто другачије и 
недостојно, него оно које се примењује у куративној медицини? 
Да неко пати због неоправдане заштите достојанства особе за 
коју се основано верује да је нанела штету првој особи — то није 
ни у духу морала ни у смислу нормативних прописа.

Физичка, принудна, средства, искључена су у кривичном по- 
ступку. И наш систем казни не предвиђа их.

Узгредно. — Ту скоро, пре неколико година, у Енглеској је 
био укинут закон из XVI века, који је предвиђао батине као каз- 
ну (не знам за која кривична дела) али је, најзад, постао „мртво 
слово на хартији", захваљујући хуманим настојањима савременог 
човечанства.
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Сматрам да ништа не би било назадно ако би се увеле у каз- 
иени систем, физичке принудне мере, за кривична дела учињена 
из обести, лакомислености и велике покварености, пошто број 
ових дела све више и више расте.

Та врста изгредника треба и на својој кожи да осети шта 
значи нанети недужном лицу бол и патње, гажењем извесних 
друштвених прописа,

Аушан П. Мишић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСК

Када родитељ прекида радни од- 
нос ради школовања, за одређивање 
висине његовог доприноса за издр- 
жавање детета меродаван је лични 
доходак који је примао из овог рад- 
ног односа. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
576/966).

Тужитељ је уложио жалбу против 
пресуде којом је  обавезан да шгаћа на 
Јше издржавањ а свог млд. детета. 
Ж алба је  као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Према одредбама чл. 6. ст. 1, чл. 
32. ст. 1. и  чл. 33. 'Ст. 2. Основног за- 
кона о односима родител>а и  децс, 
оба ррдитеља су дуж на да доприно- 
се за издржагва1ње овога детета сраз- 
мерно својим магућностима. Тужи- 
лац је  30. септ. 1965. год. пракинуо 
свој радни однос ради постизаБан>а 
Бише квалификације. Међутим, ова 
чињеница није од значаја за  доно- 
шење одлјуке о висини тужиочевог 
доприноса за издржавање детета. 
Наииме, иако тужитељ има нвсум- 
1ВИВО право да стиче више квалиф и- 
кације, ово не може ићи на рачун 
детета или другог родитеља. Према 
трме, како је  тужшгац оамоиниција- 
тивно прекинуо радни однос ради 
школовања, за одр>еђ|ивање висине 
доприноса који он треба да даје за 
издржавање меродавн је шегпв лич- 
ни доходак који је ггримао t a  рад- 
ног односа.

гсхва тужба одбијена ради р>аскида 
уговора о купопрадаји. Уложена 
жалба је као нвосисхвана одбијена, a 
из р>азлога:

Према становишту ВСС уговарач 
који је  у  сзоју корист уговорио пра- 
во одустајања уз плаћањ е одуста- 
иице има право избора између два 
понашања, или he испунигт угозор, 
или he одустати од њега и  ллатити 
друтој страни одухгганицју, с Tmi да 
право избора престаје чим је страна 
која је  у своју корист уговорила оду- 
станицу изабрала једну од алтерна- 
тива. На пример чим сама почне из- 
врш авати згговор или примати извр- 
шење од друге стране. У конкр. слу- 
чају  туж илац као пјро.давац примио 
је куповну цену готово у целости и 
пустио је  у  посед туженог као куп- 
ца, те је  прехга томе његово право на 
одустаницу тј. на раскид уговора на 
овај начин престало.

Одустаница се може захтевати  
само до почетка извршења уговора.
(ВСС Од. НС Гж. 635/966).

Тужилац је уложио ж албу про- 
тив пресуде I. ст. суда којом је  ше-

Прадаја зграде од стране друштве- 
но политичке заједнице путем јав- 
Hor надметања перфектуисана је  
прихватањем писмене понуде в ај-. 
6ол>ег понуђача. (ВСС Од. НС. бр. 
Гж. 692/966).

Тужесна општина поднела је  
жалбу против I. ст. пресуде којом је 
тужба уважена. Ж алба је  као не- 
основана одбијена, a из разлога:

He стоји жалбени разлог да нема 
купопродаје што странке нису сачи- 
ниле писмени купопродајии уговор у 
смислу чл. 9. Закона о промету зем- 
л.ишта и зграда. Продаја од стране 
друштвено политичких заједница 
врши се путем јавног надметања од- 
носно ставл>ањем писмених псиокда
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за куповину, a пзггем непосредне по- 
годбе само онда када је продвја пу- 
тем јавног надметан.'а о|диосно путем 
стављ1ан.а пануде остала безз’'спеш- 
на. У коннр. случају није опорно да 
je предметна продаја вр1шена путем 
jaiBHor надметања. Тужена је стави- 
ла писмену понуду уз ‘одређене ус- 
лове за куповину кајима је тужилац 
као учесник у јавнсм најдметашу у- 
довољио, и  несиорно је  да је  он 
као најбол>и понуђач купио предмет- 
ну зграду за 7,520.000 ст. динара. О 
тој јавној продаји вођен је одтчава- 
рајуЉи записник који је  потписала 
комиоија у име Ошитине la к-ао ку- 
пац и најбољи понуђач погписао ва 
је 'и тужилац у знак прихвата ^пону- 
ђене купопродаје. У овим исправама 
израж ена је воља странака за 1ку- 
попродају, одређен је  предмет купо- 
прадаје и означена је  куповна цена 
чиме је  купопродаја ваљано окоеча- 
на. Сачињење писмвног купопродагј- 
ног yroBiOpa у оваквош случају нема 
значај конститз^исања кзчтопродаје, 
већ је  писмени утовор cacvro инстру- 
менат за земљишно-књижни преиос 
пр>ава власништва са имена продав- 
ца на име кутгца.

Ложач локомотиве који кривицом 
организације претрпи удес на послу 
и трајно онеспособљен за  обављање 
рада на радном месту има право и 
на накнаду штете због непримања 
премије уштеде на гориву и мазиву, 
ако је ту премију пре удеса примао 
у дуж ем трајању времева. Ои нема 
право на накнаду за  изгубљену ки- 
лометражу. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 
728/966).

Протав I. ст. пресуде, која је само 
делимично уважила тужбени захтев 
уложио је тужилац жалбу. Ж алба 
је само делЈшичшк) основана,  ̂ ст. 
пресуда у једном делу укинута, a из  
разлога;

Основно je код питан>а признава- 
ња накнаде штете због немогућности 
остваривања ор0.\1Ије за уштеду на 
гориву и мазиву, то, да ли  је  тужи- 
лац пре удвса у  дужем периоду вре- 
мвна, остваривао ту  премију. Jep 
премија,, ова је  оаставни део лич- 
ног дохоиаа тужиоца, док киломе- 
траж а иије саставни део личног до- 
хота, већ накнада трошкова које 
је тужилац имао ириликом службе- 
них путовања.

Право нужног смештаја не мбже 
бити ничим ограничено. (ВСС од. НС. 
бр. Гзз. 24/966).

Јавни туж илац АПВ ставио је  за- 
хтев за заштиту зажсхнитости, који 
је  као основан уважен, a и з раз- 
иога:

Закон о стамбвним одроеима гпред- 
виђа осигурање омештаја одређштам 
к-атегоријааха деложираЕшх корисни- 
ка  стана. Те аеобе добијањем нуж - 
ног смештаја остварују своје на за- 
кону основаио станарско право. To 
др>аво ло ‘овојој суштини не сможе 
бити ничим ограничано. He мож е би- 
ти ограничено ни правом трећих ли- 
ца да краз просторију обезб^бену 
као нужни 'Смештај пролазе на та- 
ван.

Одговоран је  за накнаду штете му- 
шкарац који ступи у  вавбрачни од- 
вос са малолетвицом. (ВСС Од. НС. 
бр. Рев. 19/966).

II. ст. преоудом одбијен је  тужбени 
захтев малолетнице која се сажаиве- 
ла била са туженикем, a којим  је 
тражила накнаду штате због изгуб- 
љеног девичанства и умањења из- 
гледа на удају. Уложека ревизија 
је основана, II. ст. пресуда преина- 
чена, и I. ст. пр>есуда, којом је  туж - 
беии захтев био усвојен, гаугврђена, 
a из разлога:

Погрешно је пранно становиште II. 
ет. суда да тужиља не може траж и- 
ти накнаду штете 3ia изгубљену де- 
војачку част нити за умашење из- 
гледа на удају, јер мушкар>ац који 
ступи у  ванбрачиу зазедшшцу са 
малолетницом одтовара за нажнаду 
штете коју је  причинио утолтпсо што 
је том малолеггном лицу, имајући у 
виду схватање средине у  којој ено 
живи, смањио друштвени углед са- 
мим тим и изгладе на удају. Одао- 
ворнаст таквог мушкарца је  у  томе 
што је ступио у  ванбрачну заједни- 
цу са оштећеном која као малолетно 
лице нема толиког живагног иску- 
ства да би морала претпоставити да 
такав њан ванбрачни однос не мора 
давести до брака a које се искуство 
код пунолетног лица оснивано може 
очекивати. Стога је муш карац ду- 
ж ан  зчсазати оип-ећеној и  на такву 
могућност.
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Када због погрешног упутстза су- 
да правви лек није уложен у зако- 
ном одређеном року, правни лек 
уложен у погрешно означеном року 
треба узети као благозремено уло- 
жен, чак ако је странку заступао 
адвоват. (ВСС Од. НС. бр. Рев. 39/ 
966).

Решењем II. ст. суда одбачена је 
жалба тужитељлце као неблатовре- 
мена. Тзг!кител>ица је уложила рееи- 
визију, која је основана, a из раз- 
лога;

Неспорно је  да се ради о радном 
спору у KoiMe је  ркж жалбе по ЗПП 
8 дана. Међутим, I. ст. суд је дао по- 
грешну упуту као да је рок жалби 
15 дана, a тужитељица је  у том ро- 
ку  уложила жалбу. По становишту

ревизионог суда, када због norpeiii- 
ног упутства суда правни лек није 
изјавл>ен 'у законско.м року, .већ у 
року означеном у упутству, странка 
не може сносити последице погреш- 
ке суда, па и у слЈгчају када је 
странка застут1ана адв.окатом. По- 
грешна поутса о правном леку не мо- 
ж е резулзирати штетом по странку, 
која је  по тој поуци поступила. Када 
је заблуду проузркжозао суд стран- 
ка не може бити лишена свог У|Ста- 
вом затарантованог права на црав- 
ни лек. Пошто је до подношења 
жалбе након истека рока од 8 дана 
дошло првенствено пропустом суда, 
те пошто ;је жалба поднета унутар 
рока одређеног од суда у позгци, то 
се она мора с.маирати благовре.ме- 
ном.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 5. 
септембра 1966. године донесена су следећа решења:

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

2) Решено је о молба.ма за упис у имепик адвоката,
3) На основу чл. 93 тач. 4 и чл. 65 и 67 ЗОА, те чл. 6 и 9 Ста- 

тута АК у АПВ уписују се у именик адв. припр. са даном 5. сеп- 
тембар 1966. године и то:

а) решењем 201/1966. Несторов Мирко са вежбом код Белић 
Николе адвоката у Зрењанину,

б) решењем бр. 332/1966. Јовановић Драгиња са вежбом код 
Милана Јовановића адвоката у Новом Саду,

4) Решењем бр. 331/66. узима се на знање да је адвокатски 
приправник Златоје Марић по повратку из ЈНА наставио адв. 
приправничку вежбу код Слободана Марића адвоката у Новом 
Бечеју 31. августа 1966. године.

5) Решењем бр. 330/1966. узето је на знање да је адвокат 
Л>убомир Комненовић 1. септембра 1966. године преселио седи- 
ште своје адвокатске канцеларије из Перлеза у Тител.

6) Решењем бр. 171/66. узето је на знање да је Јован Синђе  ̂
лић преузео адвокатску канцеларију Борђа Ведринсхсог из Сом- 
бора.

7) Решењима бр. 190, 185 и 219/66. узето је на знање и 
одређена исплата посмртнине иза пок. Драгомира Вујића, др 
Михајла Поповића и Олге Бабић.
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8) Решењем бр. 219/1966. брише се из именика адвоката yć- 
лед смрти са даном 7. август 1966. Олга Бабић из Беле Цркве. За 
преузиматеља одређен Донић Никола адвокат из Беле Цркве.

УПРАВНИ ОДБОР АК у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
Извештавају се адвокати да 1. октобра 1966. ходине доспева 

нсплата IV квартала чланарине за 1966. годину, па се позивају 
сви адвокати да изврше уплату чланарине, 1 % доприноса и свих 
дугова према Комори и то на текући рачун 657-8-419.

КЊИГОВОДСТВО КОМОРЕ

УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК у АПВ
Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик ад- 

воката Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ сагла- 
сили да постоје услови за упис у именик адвоката, то су на ос- 
вову чл. 93 тач. 4, 87 тач. 3, 13 тач. 1—7 и чл. 23 ЗОА те чл. 6 и 7 
Статута АК у АПВ уписани у именик адвоката АК у АПВ, са да- 
ном 7. септембар 1966. године a са седиштем адвокатске канце- 
ларије у:

Караџић Радивој, Нови Сад 
Букановић Василије, Сивац 
Ведрински Борђе, Сомбор 
др Керекеш Стеван, Нови Сад 
Јоцић Драгомир, Зрењанин 
Мијатов Михајло, Зрењанин 
Петровић Боривој, Пећинци 
Бењак Бранко, Нови Сад 
др Олга Жегарац-Чубрило, Панчево 
др Светомир Мијатовић, Вршац 
др Бура Косировић, Вршац 
Јован Оташевић, Нови Сад 
др Никола Николић, Нови Сад.

АДВОКАТСКА КОМОРА АПВ

ор.
бр.
бр.

178/1966. 
198/1966. 
200/1966. 

бр. 205/1966. 
бр. 212/1966. 
бр. 215/1966. 

216/1966. 
220/1966. 
222/1966. 
224/1966. 
225/1966. 
228/1966. 
229/1966.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

„ГЛАСНИК” излази свакјог месеца /  И здавач и власкик: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Оад, Змај Јовина 20 /  У1>еђ(ује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Миларад, адвокат, Нови Сад, НаркЈдних Хероја 6 /  Текзгћи рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 20 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Ш тампа „Вудућиост”, Ноаи Сад
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