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ГЛАСНИК
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Година XV. Нови Сад, април 1966. Број 4

ЗАШТИТА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Заштита личног имена у нашем праву није нарочито привук- 
ла пажњу законодаваца ни у новом Закону о личном имену из 
1965 године^ Овај закон предвиђа само прекршај за лице које 
употреби туђе лично име као своје (чл. 11). Наш Кривични за- 
коник не садржи ниједно посебно кривично дело чији би објект 
заштите било лично име, иако се повреда овог личног права, 
истина у саставу другог, обично тежег кривичног дела, санкци- 
онише кроз нека кривична дела (нпр. фалсификовање исправе, 
превара).

У  Закону о личном имену нема ни помена о грађанскоправ- 
ној заштити личног имена, a она је свакако неопходна, баш зато 
што је репресивна заштита непотпуна. Она је поготово неопход- 
на кад се има у виду друштвена функција личног имена и његов 
значај за личност сваког појединца. Све се ово рефлектује у 
правним особинама личног имена, у  његовој правној природи. 
Правна природа личног имена је  сложена и занимљива.

„Аично име је лично право грађана” (чл. 1 ст. 1). To је чак 
строго лично право, толико везано за личност да је  од ње неодво- 
јиво. Оно симболизује личност, представља је, служи за њено 
означавање у свету симбола којима се служи мисао, говор и 
правни систем тј. читава људска надградња. Повезаност личног 
имена с личношћу је таква, да се постиже њихова потпуна иден- 
тификација: a та идентификација је уједно и основна друштвена 
функција личног имена. Зато што је  лично право од примарног 
интереса за појединца, њему се скоро једнодушно признаје свој- 
ство субјективног права ,̂ a то становиште изражава и наш нови 
закон (чл. 1 ст. 1).

Ово субјективно право садржи овлашћење титулара да се 
1БИме служе, да спречи да га други неовлашћено користе, да га 
брани од неправилне употребе, да издејствује накнаду штете кад 
му је нанета да се користи правним средствима( пријава органу 
гоњења за прекршај, захтев за промену, тужба код суда за за- 
брану неовлашћеног коришћења, за накнаду штете итд.) за за- 
штиту тих овлашћења.

‘ Сл. лист СФРЈ, 8/65. од 24. фебр. 1965. год. Ступио је на снагу 4. априла 
1965. год.

 ̂ Гамс, Увод у грађанско право, 1959, стр. 125; —  J. Carbonier, Droit 
civil t. I, Paris, 1957, crp. 185; — Задор, Лично право, Н. Сад, 1961, поликопи- 
рано стр. 86; — Матић, М., Неки видови нематеријалне штете, Гласник, бр. 
3/58, стр. 7.



Ha супрот овлашћенима титулара личног имена, постоји оба- 
веза на страни свих осталих правних субјеката да лично име не- 
ког лица користе коректно, сагласно праву, моралу, обичајима 
и другим правилима друштвеног понашања; да се они њиме не 
служе; да се према личном имену, a тиме и личности коју оно 
представља односи с дужним поштовањем итд. Та општа обавеза, 
„пасивно универзална” , указује да се ради о једном апсолутном 
субјективном праву.

Лично име укључује у своју правну природу и одлике ста- 
туса личности. Иако у нашем праву последњом законодавном 
интервенцијом одвојено од породичног статуса, оно је ипак део 
статуса личности, јер се одређује и утлавном мења у приликама 
кад се поставља или мења породични статус. Оно се уписује у 
матичне мвиге које првенствено евидентирају породични статус 
и његове промене. Поред тога, ма како била радикална последња 
промена којом се лично Име одлучно одваја од породичног ста- 
iyca, петоријски формирано схватање о милчном имену и правна 
могућност да то схватање дође до примене, још ће дуго личном 
имену давати, као једну од његових предоминантних одлика, 
статусни карактер.

Ово субјективно право није имовинске природе, јер су ње- 
roB предмет речи, дакле нематеријални знаци, иако се могу мате- 
ријализовати кад се користе у производне и комерцијалне сврхе 
(фирма, назив производа итд). —  Али то што лично име није 
кмовинске природе, не значи да се у  организовању санкције, на- 
рочито накнаде штете не може —  као код друге нематеријалне 
штете —  доћи до извесних новчаних мерила^.

Поред ових може се речи грађанскоправних карактеристика, 
лично име има и изразито јавноправних особина, оно је  непро 
менљиво, сем законом предвиђених случајева (чл. 5 и 6, 8— 10), 
обавезно за титулара (чл. 1 ст. 2), ван правног промета. Оно 
траје колико и личност коју означава, односно колико траје 
потреба за означавањем личности.

Укратко лично име је строго лично, субјективно, неимовин- 
ско право апсолутноц дејства, с наглашеним обележјем статусног 
карактера. Уређено је  прописима когенте природе, с израженим 
јавноправним елементима који се огледају у његовој сталности, 
непрометности и обавезном коришћењу.

Ма како парадоксаено изгледало когентни прописи они који 
личном имену дају јавноправни карактер —  не захтевају наро- 
чито организовану санкцију или заштиту. Као што смо рекли, 
кривичне санкције нема, a прекршајна се своди на једини пре- 
кршај из чл. 11 који кажњава употребу туђег имена.

Ово сиромаштво репр>есивне санкције се објашњава учество 
вањем друштвених органа у одређивању и промени личног имена

’ Задор, оп цит., стр.86; в. Митић, оп цит.; Станковић, О. т, Новчана 
накнада неимозинске штете, Београд, 1964, passim Grossen J. М., La protection 
de la personnalite en droit prive, Revue de droit suisse. t. 79, 1960/11, n“ 7 et 8.



\f тоАикој мери да c t  без љих (матичар, орган унутрашњих no- 
слоца) не може име одредити, нити се може мењати. Обзиром 
на такву њихову ангажованост, показује се излишним организо- 
вање санкције и заштите. Ови органи учешћем у одрећивању и 
промени имена обезбеђују правилну примену когентних прописа.

Формулација јединог прекршаја није јасна, али вероватно 
значи да је  свако, ко већ има лично име, дужан да га носи; ако 
то не чини него употреби туђе име као своје, чини прекршај. Ни- 
је важно да ли је или није наступила нека последица. Према 
томе нико нигде и никуд, ни под каквим условима, не може 
употребити за себе туђе лично име кад већ има своје.

Али се питање поставља, да ли може употребити за себе лич- 
но име, или један његов део (име презиме, псеудоним, нади- 
мак) другог лица у моменту одређивања или промене свог лич- 
ног имена. Другим речима да ли се по новом закону, по коме је  
одређивање (избор) имена и презимена, a исто тако и избор 
псеудонима слободан, горњим прекршајем ипак забрањује узи- 
мање имена, презимена, надимка или псеудонима других лица. 
Мислимо да се прекршај из чл. 11 не односи на ове ситуације.

Свако може, код одређивања или промене личног имена узе- 
ти односно предложити ма које, ма чије име, презиме, надимак 
или псеудоним, без обзира колико оно било ретко или познато, 
афирмисано или извикано, наравно под условом да удовољава 
осталим условима код одређивања и промене. Ове услове цени 
матичар, односно орган унутрашњих послова општине. Према 
томе одређивање (или промена) личног имена у законом пред- 
виђеним условима, не би чинило прекршај без обзира шта лично 
име садржи у себи или што је можда сасвим идентично с личним 
именом неког лица, без обзира колико је очигледно да је било 
позајмљивања односно коришћења туђег личног или његовог 
дела. Аруго лице, чије је име коришћено, могло би само гра- 
ђанским путем тражити сатисфикацију тужбом код суда.

Поред репресивне санкције из чл. 11 новог закона, постоји 
још један вид административне заштите личног имена.

Стари Закон о личним именима из 1947 године је прописивао 
у чл. 23. да „спорове настале због личног имена решава у првом 
степену извршни одбор надлежног среског, градског односио 
реонског народног одбора” . Ова одредба је  остала и после из- 
мена, само је уместо извршног одбора одређен да решава у првом 
степену орган управе општине надлежан за унутрашње послове 
(чл. 68 Закона о надлежности општинских и среских народних 
одбора и њихових органа —  Сл. лист ФНРЈ, бр. 52/57). Како ова 
одредба није у супротности с одредбама новог закона, сматрамо 
да је она остала у важности.

Ако важи ова одредба, онда се поставља питање о каквим 
се споровима ради.

Сматрамо да нису у питању спорови између два субјекта о 
неком праву, где долазе у сукоб њихови интереси око субјектив- 
них права, него се ради о спорним питањима из овог закона код



Одрећивања и прбмене личног имена. Како је лично име регу- 
лисано когентним прописима, општи интерес, који ови прописи 
обезбеђују, остварује се прописаном надлежношћу органа уну- 
трашњих послова општине. Ови органи, заједно с матичарем 
конститутивно учествују у скоро свим случајевима.одређивања 
и промене личног имена. Тиме се постиже и успешно спровође- 
ње у живот свих когентних прописа. Ови органи дакле увек 
учествују и код одрећивања и код промене, било у управном 
поступку (чл. 8— 10) било поводом промена породичног статуса 
(чл. 5 и 6), дакле правно организовано, уз директну и изричиту 
службену обавезу да поступају у  смислу когентних законских 
прописа .Ипак извесни „спорови” могу настати баш поводом од- 
ређивања личног имена. Нпр. одбијање матичара да упише шме 
или презиме детета спорећи прикладност избора; спор о томе да 
ли постоји споразум родител>а о одређивању личног имена или 
рсдителЈа и кума у одређивању имена, спорове око измене пре- 
зимена закључењем брака (чл. 6) и уговора о усвојењу (чл. 5) 
итд. Те такве спорове решаваће орган унутрашњих послова. 
Уствари решавање ових спорова представља надзор над правил- 
ном применом закона, чији су прописи когентне природе.

За време важења старог закона судска пракса се одлучила 
на овакву интерпретацију чл. 23, тј. сматрала је  да је за свако 
raiTaiBe код одређивања и промене личног имена надлежан ор- 
ган управе, a не суд^ Међутим било је одлука судова и у супрот- 
ном смислу^ али су ти ставови напуштени.

■' „О промени породичног имена по чл. 64. ст. 1. ОЗБ, a нарочито о 
примени изнимке из ст. 2. тога члана и чл. 9. ст. 1. и 2. Зак. о личним име- 
нима одлучит he орган народног одбора”. (Врх. суд Хрв. Гж 1210/47 од 31. 
дец. 1947. год. и Гж. 102/55 од 3. фебр. 1955. год. —• цитиране у А. Прокоп, 
Коментар основном закону о браку, 2. изд., кн>. II, после чл. 64. —  „У брако- 
разводној парници не може се решавати о праву нввиног бр. друта да за- 
држи породично ил1е које је узео при склапању брака”. (Врх. суд ФНРЈ, 
Гж 64/49 од 28. авг. 1949. год. 36. одл. врх судова, 1952, бр. 205). — „За реша- 
вање р примени личног имена, па пре.ча томе и о тражењу брачног друта 
да после рвзвода брака задржи породично име другог брачног друта, није 
надлежан суд”. СВрх. суд Срб. Гж 70/49 од 8. апр. 1949, 36. одл. врх. судова, 
1952, бр. 207). — „У смислу чл. 23. Зак. о личним имвнима, такав би се спор 
могао појавити ca.\io међу физотчким скобама у погледу чињеничних стања 
из чл. 5— 2̂2 наведеног закона”. (Врх. суд Хрв. Гж. 481/56 од 7. јуна 1956. ЗСО, 
1956/2 бр. 407) —  „После развода брака у који је ступила као удова, жена 
има гфаво да носи породично име свога згмрлог првог мужа, ajco неће да 
носи породагчно име свога разведеног другог мужа или своје девојачко по- 
родично име”. <Сав. вр. суд, Гж. 4103/57 од 4. септ. 1957, ЗСО, 1957/3, бр. 684) 
— „Не спада у судску наддежност спор о праву жене да и после развода 
брака задржи породично име мужа”. (Сав. врх. суд, Гж. 53/59 од 26. марта 
1960, ЗСО, 1960/1, бр. 7). —- „Одлука о про.мени рођеног имена и о упису те 
промене у матичну књигу рођених не опада у надлежност суда”. (Врх. суд 
Срб., Гзз 2/64 од 7. апр. 1964. год. ЗСО, 19M/1, бр. 51). — „О ношењу поро- 
дичног имена разведеног брачног друта не одлучује суд”. (Врх. суд АПВ, 
Хж 834/59, Гласник, 6/60, стр. 28).

’ „О праву брачног друта да и после развода брака задржи пародагчно 
тие које је узео ступајући у брак (чл. 64. ОЗВ), суд може одлучити пресудом 
којом брак разводи, ако овлашћена страна то тражи”. (Врх. суд Срб., Гж. 
776/56 од 27. марта 1956, ЗСО, 1956/1, бр. 93). — У  истом с.числу: Врх. суд 
Хрв. Г. 667/46 од 21. дец. 1946, А. Прокоп, оп. цит., Врх. суд Хрв., Гж. 790/47 
до 30. авг. 1947. ибид.; Врх. суд Хрв. Гж. 175/48 од 10. фебр. 1948, ибид.



Најзад указујемо на још један вид административне заштите 
личног имена.

Нови закон предвиђа надлежност органа унутрашњих посло- 
ва општине за промену личног имена у  управном поступку (чл. 
10 ст. 1). Права трећих лица у овој промени могу бити зашти- 
ћена ако им се омогући да учествују у поступку промене. Y  том 
смислу им треба признати право приговора на захтев за промену 
личног имена подносиоца, сагласно чл. 19 и 20 старог закона. 
Ови прописи остају у  важности пошго нису у противнбсти ни са 
прописима новог закона, ни са прописима Закона о општем уп- 
равном поступку. По овим прописима орган унутрашњих послова 
пред којим će води поступак промене треба да објави на огласној 
табли за службене објаве захтев за промену и предложено ново 
лично име, с позивом и роком за приговор заинтересованих лица.

Приговор, као и друге моменте из чл. 9 новог закона и чл. 
16 старог закона, цениће овај орган па ће дозволити или одбити 
промену. Против ове одлуке могућа је жалба по Закону о општем 
управном поступку.

Досад набројани видови санкција прописа Закона о лич- 
ном имену, односно решавању појединих спорова и заштита пра- 
ва трећих лица не остварују потпуну заштиту, јер не обезбеђу- 
је санкцију неовлашћене употребе туђег личног имена код са- 
мог одређивања, односно промене, неправилне употребе нечијег 
личног имена у правном саобраћају, заштите од излагања личног 
имена друштвено негативним судовима, ван увреде, клевете и 
сличних кривичних дела.

Обзиром да је лично име субјективно право, да то право 
делује према свима и да је тесно везано за личност, природно је  
да се заштита тог гграва остварује тужбом код суда, уз могућност 
остваривања накнаде имовинске и неимовинске штете, кадгод 
она постоји.

Ни нови ни стари закон не говоре о овом виду заштите лич- 
ног имена. За време важења старог закона, бар према познатим 
судским одлукама, судови нису имали прилике да се о овом пи- 
тању нарочито изражавају. Ипак је у  том погледу значајна јед- 
иа одлука Врховног суда Хрватске* о којој ће ниже бити речи. 
Правна теорија се није нарочито бавила овим питањем, сем код 
иакнаде неимовинске штете^. Зато треба поћи од општих правних 
правила, било да се она налазе у нашем позитивном праву, било 
да се од њих долази путем Закона о неважности правних про 
писа.

Може се навести неколико аргумената у прилог становишта 
да заштиту права на лично име пружају судови опште надлеж- 
ности.

‘ Гж. 481/56 од 7. јуна 1956, ЗСО, 1956/2, бр. 407.
’’ Митић М., оп. цит. стр. 7; Задор, оп цит., стр. 86.



По чл. 70 ст 3 Устава обезбеђена је  судска заштита права 
зајемчених уставом. A да ли је лично име такво право? Чл. 47 
ст. 4 зајемчује „неповредивост личног живота и других права лич- 
ности” . Ако је дакле лично име једно од права личности, онда 
оно ужива судску заштиту. Устав лично име не спомиње међу 
правима, a нови закон прописује да је лично име лично право 
грађанина. У  ствари оно је строго лично право, интимно везано 
за личност.

Из тога би се могло закључити да је то једино од права лич- 
кости Иако ова права нису јасно издиференцирана ни у Уставу, 
ни у нашој правној литератури*, може се тврдити да је то „лич- 
није” право него нпр. право на неповредивост стана, па молсда 
чак него и право на тајност писања о којима устав говори. To 
право се изједначује са личношћу, a личност Је у Уставу на више 
места стављена у центар „слобода”  и „права” (нпр. чл. 32 ст. 1, 
47 ст. 4, ст. 2, 59, ст. 1, 65 —  да наведемо само чланове из главе 
I I I  о слободама, правима и дужностима човека и грађанима). 
Тако можемо тврдити да и лично име улази у списак уставних 
права, који свакако ннје лимитативан ни коначан.

Ако је дакле лично име уставно право, оно ужива судску 
заштиту по чл. 70. ст. 3.

Ово.ме се може приговорити да оно посредно ужива судску 
заштиту и ако је ставлЈено у првостепену надлежност управног 
органа посредством управног спора. Зато је потребно пружити 
бол>у аргументацију за становиште о судској заштити личног 
имена.

Устав СФРЈ пружа још један аргумент за судску заштиту 
личног имена. У  чл. 135 ст. 1 се каже да „судови одлучују о 
основним личним, имовинским, радним и другим правима гра- 
ђана и о њиховим обавезама” . Шта су то основна лична права и 
да ли је лично име једно такво основно право? Сам устав не од- 
ређује појам основних личних (ни других) права, a правна теори- 
ја такво разликовање не чини. Сматрамо да Устав није имао 
намеру да овим изразом уведе неку нову поделу ових права, него 
је само хтео да изрази мисао да се у надлежност судова ставља 
одлучивање по иоле важнијим правима (личним и другим). Ако 
се овај израз тако с.хвати, онда се може закључити да је лично 
HiMe важније, па према томе основно лично право у смислу чл. 
135 ст. 1 Устава и да одлучивање о споровима, па према томе и 
заштита овог права улазе у надлежност судова. Ако се прими овај 
закључак, онда је могуће, обзиром на наш правни систем, зак- 
ључити да ту заштиту пружају судови опште надлежности.

Законом о парничном поступку у чл. 1 ст. 1 одређује да су- 
дови расправљају и одлучују „о имовинскоправним споровима, 
о споровима из породкгчних и радних односа и о другим грађан-

* В. нпр. Јован Ђорђввић, Нови уставни систем 1964. стр. 219, 244, 248. 
250. — За страну правну литературу в.: Carbonier. on. иит., стр. 227; чланке 
и дискусију у ZeitFchrift fiir Schweizerisches Recht. 1960/2. passim, нарочито 
чланке .Т. М. Grcssen i Р. Jaggi; Traveaux de Г Association H. Capitant, t. 
XIII, 1963, чланке R. Nerson, Kogel Maid,



скоправним споровима” . Обзиром на неимовиски карактер лич- 
ног имена, судови могу расправљати о спору о личном имену и 
прулсати му своју заштиту само ако улази у категорију других 
грађанскоправних спорова.

He улазећи у детаљније расправљање о томе шта се у праву 
сматра „грађанским” тј, шта све одређује појам „грађанско- 
правни” , можемо рећи да субјективноправно својство личног 
имена, са свим овлашћењима која отуд проистичу за субјекта, 
дају том праву претежне грађанске црте. Будући збир овлаш- 
ћења датих субјекту, (сваком физичком субјекту), у  знатној ме- 
ри остављених његовом располагању у сфери iberoBe „приватне” 
воље, замишљена да се остварују слично другим, нарочито им о 
винским овлашћењима из „приватне” сфере субјекта, лично и.ме 
се том страном своје правне природе поистоветује с ма којим 
грађанским правом.

Зато би мог.\и закључити да је лично име једним делом гра- 
ћанско право и да зато и спорови чији је предмет ово право 
улазе у надлежност „грађанских” судова, тј. судова опште над- 
лежности.

Али као ни претходни, ни овај аргумент није сасвим деци- 
зиван, или довољно уверљив. Jep идентификација овог субјектив- 
ног права с имовинским, па према томе с грађанским, је  натегну- 
та. Лично име је једно лично право, a чл. 1 ст 1 ЗПП не говори о 
личним правима. Он посебно издваја спорове из породичних од- 
носа, дакле спорове о породичним правима, који су од свих пра- 
ва из овог члана „најличнија". A тој групи права би било тешко 
приближити лично име. Сем ако се не би приближавање вршило 
на статусним елементима правне природе личног имена. Али, 
као што смо рекли, у нашем праву је лично име све више одво- 
јено од породичноправног статуса. A оно је и за време важења 
старог закона било од њега одвојено*'.

Овде би се могло приметити да је  лично име лично право, 
a no чл. 135 Устава његова заштита улази у надлежност судова 
опште надлежности, но да усаглашавање ЗПП с Уставом није 
консеквентно изведено. Међутим и супротни закључак је могућ, 
a наиме да лично име није основно право.

Аргументацију треба наставити.
Она се без сумње најубедљивије пружа из историјске пер- 

спективе.
У  војвођанском грађанском праву је име било заштићено 

тужбом код суда. Пракса судова се била оријентисала у том 
правцу полазећи од тога да је име једно право личности и да је 
чл. 94 Зак. о браку (зак. чл. X X X I из 1894) упућивао на такво 
решење*'’. —  Новелирани аустријски Општи грађански законик 
је у чл. 43 пружао судску заштиту имену. Овај новелирани члан

’ Види примедбу бр. 4.
В. Богданфи —  Николић, Опште приватно право, Данчево, 1925, књ. 

I. стр. 91.



je потврдио раниЈу судску праксу и претежно мишљиње доктри- 
не, које је постојало и на територији на којој је важно неновели- 
рани Огз“ . —  На територији важења србијанског Грађанског за- 
коника, који није садржавао одредбе о имену, судска пракса је 
сматрала да је  одређивање и заштита имена у судској надлеж- 
ности пошто се ради о статусним питањима'^. —  Овде изнета 
становишта су се одржала и за време важења Закона о личним 
именима од 1929 године’ ,̂ који није дирао у судску заштиту лич- 
ног имена према одредбама партикуларних права.

Објављена пракса наших судова по овом питању није обим- 
иа. По једној одлуци Врховног суда Хрватске''* „Заштита права 
на име против штетних повреда неовлашћеном употребом са 
стране трећег, по усвојеним правним правилима као грађанско- 
правна ствар поверена (је ) судовима” .

Из ове одлуке излази да је право на име грађанско право, 
да по правним правилима из претходних правних система, a no 
Закону о неважности правних прописа, ова врста права спада 
под заштиту судова опште надлежности. Ова иста одлука одре- 
ђује домен значења чл. 23 старог закона'^

Према томе кадгод се ради о споровима о личном имену к о  
ја се не односе на одређивање и промену личног имена, већ о 
непоштовању овлашћења из личног, субјективног, апсолутног 
права које представља једном одређено лично име, о непоштова- 
}&у које може долазити ма од ког правног субјекта, надлежни су 
судови опште надлежности. Постоји повреда овлашћења субјек- 
тивног парава: 1) кад дође до неовлашћене употребе личног име- 
на у пословне (име фирме, производа), уметничке (име јунака у 
неком уметничком делу), или у друге сврхе (нпр. да се прикрије 
сопствени дентитет); 2) кад дође до излагања личног имена по- 
рузи, подсмеху, сажаљењу, моралној осуди, или другим сличним 
друштвено негативним судовима; 39, кад се оваквим или слич- 
ним путем (нпр. вршењем кривичног дела чији је објект лично 
име) носиоцу личног имена причини штета.

Y  свим овим случајевима, неко треће лице не извршује своју 
обавезу поштовања овлашћена из субјективног права на лично 
име једног лица, које је  одређено, фиксирано и које то лице носи 
на основу закона.

Као што се може видети из свих ових аргумената, има доста 
основе да се усвоји становиште да је за заштиту личног имена 
иадлежан суд опште надлежности. Резимирано они се могу овако 
сумирати: заштита личног имена улази у надлежност судства 
опште надлежности 1) зато што је то једно лично право, па пре-

" В. у том смислу документовани чланак: др J. Спевец, Име у праву, 
Мјесечник, бр. 12/1906, стр. 877—895.

В. Грађански законик, приредио Иван Петковић, Београд 1939, стр. 16. 
” В. Горитаћ Фр., Нови Закон о личним именима, Полиција, 1929, стр. 

193. и сл. * ; — «
“ Гж. 481/56 од 7. јуна 1956. ЗСО, 1956/2, бр. 407. Ова одлука је имала 

да 1>еши спор између једног предузећа и једног физичког лица, чије је лично 
име узето као казив предузећа (фирма).

В. примедбу бр. 4.

8



ма томе и право личности, Koje je имплицирано уставно правбу 
па му следи судска заштита; 2) зато што је то субјективно право 
претежно грађанске природе, па по ЗПП улази у надлежност 
судова; 3) зато што је историјски такво решење постојаАо, a оно 
се не противи постојећем правном систему.

По чл. 25 ст. 3 ЗПП сви ови спорови удазе у  стварну над-‘ 
лежност ошлтинских судова, сем кад су чисто имовинске приро- 
де па се надлежност одређује према висини штете (чд. 25 ст. 1 и 
28 ст. 1 ЗПП). Општински суд о овим споровима суди у већу (чд. 
12 ст. 1 у вези чл. 27 ЗПП).

Активну дегитимацију за ову тужбу треба признати заинте- 
ресованом лицу, које могу заступати његови законски заступ- 
ници. Активну легитимацију сматрамо да имају у своје име и 
блиским сроднрвдима лица о чијем се личном имену ради, пошто 
се и на њих може одразити штета која је нанета моралном ин- 
тегритету личности главног оштећеника кад такву штету учине 
вероватном односно докажу. Напротив не би требало признати 
активну дегитимацију чдановима породице гдавног оштећеника 
само зато што носе исто презиме или што постоји даља сроднич- 
ка веза, која сама по себи није довољна да оггравда постојање 
моралног интереса.

На страни тужиоца треба утврдити да постоји повреда ма- 
теријалног иди нематеријалног (моралног) интереса. Питање се 
може поставити да ли треба доказивати постојање морадног ин- 
тереса обзиром да се ради о једном праву с наглашеним статус- 
ним едементом. Тај морални интерес мора постојати баш зато 
што је  фонд речи за име и презиме у једном друштву ограничен, 
па исте речи (знакове) могу узети и друга дица било за своје 
име бидо за своје презиме или псеудоним. Зато ће титулар име- 
на морати доказивати да је  баш у конкретној ситуацији код 
употребе или помињања целог или дела личног имена повређен 
ма и нематеријадни (морални) интерес тужиоца. При овом утвр- 
ђивању суд мора водити рачуна о чињеници да су нека пре- 
зимена, a и имена чешћа, друга ређа, те да ди у конкретном 
случају постоји каква субјективна (намера оштећења, намера 
прејудицирања породичне везе) иди објективна (нпр. име доброг 
привредника за неки производ, име неког народног хероја за 
радну организацију) веза између имена тужиоца и поступака 
туженог. Суд ће још обратити пажњу на националне и докадне 
обичаје, на моралне квадитете дичности чије је име повређено 
(нпр, народни херој, или добар привредник, стручњак, познати 
јавни радник, уметник, спортиста или комбинатор, варалица 
итд.), на репутацију имена и на друге околности економског, 
професионалног, морадног карактера.

ЦиЛ) ове тужбе је заштита личног имена, a путем њега и 
заштита дичности титулара.



Најчешће ће се заштита састојати у забрани узимања, тј. 
ношења имена, презимена или псеудонима или једног од њих.

Код нас најчешћи случајеви оваквих спорова могу настати 
код одређивања презимена детету било рођеном у браку, било 
ван брака ако се жели изабраним презименом алудирати на 
очинство неког лица. Нарочито ванбрачна мајка то може учини- 
ти одређујући презиме детету идентично с презименом мушкар- 
ца кога жели пред јавности да означи као оца свог детета, на- 
равно пре утврђивања очинства. Том мушкарцу остаје да туж- 
бом заштити своје презиме. Он ће морати доказати да је његов 
мррални интерес повређен таквом инсинуацијом. Ако би се то- 
ком поступка показало вероватним да је он отац детета, могло 
би се узети да више не постоји његов морални интерес да дете 
не носи његово презиме, сем ако не би доказао да тај интерес 
постоји у неком другом виду.

Заштиту свог презимена би могао тражити и муж мајке де- 
тета чије је очинство успешно оспорено, ако је дете носило прво 
битно његово презиме. Муж мајке детета по позитивном праву 
не може тражити промену презимена у управном поступку, па 
ако мајка то не учини у име детета, њему остаје једино да туж- 
бом заштити своје презиме и свој морални интерес. Сматрамо да 
он то може учинити и у парници за остварење очинства.

И у претходном и у овом случају пехит тужбе би морао са- 
држати и захтев за измену презимена у мааичној књизи рођених.

Слична ситуација ће настати кад брачни друг, после развода 
или поништаја брака задрлси или чак променом узме презиме 
свог бившег брачног друга из тог или претходног брака (чл. 61 
и 48 ОЗБ). Y  поступку промене бивши брачни друг може при- 
говором утицати на орган управе да не дозволи промену у том 
смислу али може у томе не успети. Y  случају да сматра и дока- 
же да је његов морални интерес повређен, може тужбом код 
суда тражити заштиту свог презимена и промену уписа у матич- 
ну књигу рођених. —  Овако ће поступити и усвојилац после 
раскида или поништаја усвојења, ако не жели да бивши усвоје- 
ник носи даље његово презиме, по претпоставци да је узео при- 
ликом усвојења.

Поред ових случајева, који ће у будуће бити чешћи, могу 
се јавити случајеви неовлашћеног коришћења личним именом, 
узимања личног имена за јунака романа или филма, поред слу- 
чајева излагања личног имена друштвено негативних судова 
личног имена у комерцијалне сврхе итд.

Ар Милош Стеванов
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ЗАЈЕДНИЧКА СВОЈИНА

Заједничка својина је право својине које имају два или више 
лнца на некој ствари, чији удели у заједничкој својини нису 
одређени, нити се по правилу могу отуђити док траје заједничка 
својина. To није јединствена правна установа са увек истом са- 
држином, већ у ствари постоје више режима заједничке својине 
са већим или мањим разликама. Свима њима заједничко је то, 
што удели власника заједничара нису унапред одређени, и што 
је  овлашћење располагања сасвим искључено или пак битно 
ограничено. To је крупна разлика у односу на сусвојину, код 
које се део сувласника зна, и сваки сувласник може слободно 
располагати својим уделом (поклонити га, заложити, продати 
како другом сувдаснику тако и дицу ван сувласничке заједнице).

Код ове врсте својине уствари је реч о „својини заједничке 
руке" (Eigentum fiir Gesammten Hand) која ce најпре ̂ ојавила 
у Н. Г. 3-у, a затим у  Шв. Г. 3-у, a чији је новији облик продро 
у наше право угдавном из Немачког права.

Y  нашем праву, поред приватне својине постоје и извесни 
облици заједничке својине који су остали из племенског и тур- 
ско-феудалног уређења. Најинтересантнији остатак тих старих 
својевинских облика је својина породичних задруга која пред- 
ставља најтипичнији случај заједничке својине. Породична за- 
друга је облик породичне и имовинске заједнице, засноване на 
крвном сродству, заједничком животу и имовини. О престанку 
породичне задруге вођене су многе дискусије и постоје разне 
теорије. Данас преовдађује мишљење, да је  породична задруга 
облиЕс породице, који је настао у првобитној заједници. Она пред- 
ставља прелазни ступањ између патријархалне породице и пат- 
ријахалне моногаме породице модерног света и остатак периода 
у коме је постојала колективна својина над земљом.

Породична задруга сачувала се веома дуго код југословен- 
ских народа (Срба, Црногораца и Хрвата), a сличних облика 
породичних заједница било је и код осталих словенскнх народа 
(„родоваја” код Руса, „сполната” код Пољака итд.). Није типич- 
но словенски облик породичне заједнице, јер је утврђено њено 
постојање у разним облицима и друштвено-економским услови- 
ма и у других народа Европе (например у Грчкој, код Римљана, 
Немачкој) и Азији (например; Индија). To није само заједн11ца 
живих чланова задруге, већ је то нека врста идеалне породичне 
заједнице прошлих, садашњих и будућих покољења. Као остатак 
затворене кућне привреде, ова је заједница субјект права, a по- 
јединаи ван те заједнице нема ни имовине ни субјективитета.

Y  модерном капиталистичком друштву ово стање би било 
немогуће, и заиста је било тешко законодавцу, да по начелима 
савременог права регулише задругу. ,,Y томе је ипак много више 
успео Богишић у О. И. 3-у Он у чдану 964 каже: „Кућа, тј. домаћа 
заједница у својој целини ступа на место чланова куће” , и даље 
у члану 688: „Ни мушки ни женски чланови куће немају уоп-
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ште, сами no себи, права да трудом својим теку особине” . Све 
што задруга („Кућа” ) заради, неподељено припада задрузи 
( § 508 ГЗ, члан 687 и 968 О. И. 3-а).” ‘

Из овога произилази да имање припада задрузи као целини, 
и као таквом идеалном колектаву. Код породичних задруга, чи- 
ји су чланови везани крвним сродством, постоји заједничка 
својина задруге на задружној имовини. Поједини чланови не 
знају свој удео у овој имовини и нису овлашћени да располажу 
ниједним њеним делом. Величина делова појединих чланова је 
непозната све до деобе. Са продирањем капиталистичких односа 
долази до распадања породичних задруга, a тиме и до нестанка 
ове заједничке својине. Развитком капитализма у нашој земљи, 
породичне задруге почеле су нагло да се распадају и да ишчеза- 
вају. Томе је доста допринело законодавство старе Југославије 
(углавном ОГЗ и СГЗ), које се заснивало на приватној индиви- 
дуалној својини. Услед промењених економских и друштвених 
услова, све је мање породичних задруга. Ипак наше позитивно 
право још увек о њима рачуна (као например: Закон о аграрној 
реформи и колонизацији од 1946 год. и од 1. X II. 1948 год; Закон 
о пољопривредном земљишном фонду општенародне имовине од 
27. V. 1953 год. и члан 154 Закона о наслеђивању од 1955 г.)

Наше послератно право познаје три облика заједничке сво- 
јине и то: заједничку имовину брачних другова (члан 10 ОЗБ), 
наследничку заједницу (члан 148 и 149 ЗОН-а) и заједничку сво- 
јину власника на деловима зграде, који служе згради као целини 
(према закону о својини на деловима зграде). Први облик зајед- 
ничке својине, који није сусвојина, предвиђа Закон о браку од 
9 Априла 1946 год. По члану 10 тога Закона правило је, да је 
имовина коју су супрузи стекли радом у  току брака њихова за- 
једничка имовина.

Брачни другови су ограничени у слободном располагању у 
односу на заједничку имовину, тако да се правно не би могао 
ниједан брачни друг одрећи свог права у учествовању заједнич- 
кој имовини нити би то право могао пренети на другог.

Редак је случај, да заједничку имовину представља једна 
имовинска ствар, која се налази код једног брачног друга, a да 
та зјаедничка ствар не би била оптерећена или заједничим ду- 
гом или пак потраживањем којег од брачних другова на основу 
права на накнаду посебне имовине. Y  већини случајева ова зајед- 
ничка имовина је  састављена од читавог скупа ствари, најчешће 
оптерећених разним потраживањима. Y  крајњем случају мора 
доћи првенствено до обрачуна и стварања једне чисте имовинске 
масе, на коју би се примениле одредбе члана 10 Основног За- 
кона о браку о заједничкој имовини, која се де^ш сразмерно до- 
приносу у стицању од стране оба брачна друга.

За време трајања брака та заједничка имовина брачних дру- 
гова није видљива, нити се може разграничити шта је чије. A то

‘ Општи имовински законик (Бопшшићвв имовински законик), Беаград 
1927. г. стр. 282—283.
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ca разлога, jep брак сам no себи представља једну етичку, пси- 
хичку и еконоску заједницу, у којој је  код стицања имовине 
циљ оба брачна бруга добробит породице. Код једног исправног 
и хармоничног брачног односа нико не мисли на то, да стиче за 
себе. Стечена имовина карактеристична је по заједничком циљу 
оба брачна друга.

Шта представља заједничку имовину, у  суштини је тешко 
одредити, јер то ни сам Закон о браку није одредио. Према чла- 
ну 10 ОЗБ то је имовина стечена радом у току брака и ништа 
више. Као правило можемо прихватити становиште, да заједнич- 
ку имовину сачињава она чиста имовинска вредност, која прео- 
стаје по одбијању заједничких дугова и посебне имовине од 
целокупне имовине брачних другова.

„Заједничка имовина брачних другова стечена њиховим ра- 
дом у току брака је  нужна последица равноправности супруга, 
учвршћавања и одржавања брака. Код примене прописа члана 
10 Основног Закона о браку код брачних другова постоји прет- 
поставка заједничког стицања имовине, која се не мора докази- 
вати, тако да се право на удео у овој имовини сваком брачном 
другу по самом закону унапред признаје.

Многи покушавају да овакву тековинску зјаедницу изједна- 
че са сувласништвом. Међутим, то не произлази из самих одре- 
даба Закон о браку, због посебног схватања о месту породич- 
ног права у систему наше правне науке. Повезујући члан 9, 10 
и 12 Основног Закона о браку најлакше је ово утврдити. Jep из 
императивних одредаба Закона о браку произилази да брачни 
однос ствара један специјални имовински режим, који је као 
такав утврђен законом и кога брачни партнери не могу изменити 
својом вољом. Већ сама та чињеница довољно показује, да не 
може постојати правни индентитет између заједничке имовине 
брачних другова, коју познаје Основни Закон о браку и инсти- 
iyxa сувласншлтва, које познаје грађанско право. To су две по- 
себне правне категорије из две различите гране права са мно- 
гим додирним тачкама. Оне су међутим, сасвим недовољне да 
ове две институције правно поистовете. Заједничка имовина 
брачних другова манифестује се као њихово равноправно сувла- 
снкштво тек приликом деобе, која најчешће настаје у часу пре- 
станка брака, или пак споразумном деобом имовине у  току тра- 
јања брака, a на основу овлашћења датих им чланом 12 Основ- 
ног закона о браку” .̂

Сва средства која су стечена радом брачних другова у току 
брака, и све оно што је тим средствима набављено, представља 
заједничку имовину. При том није битно, да ли је овај или онај 
предмет прибавио један или други брачни друг средствима сте- 
ченим само својим радом без учешћа и другог брачног друга у 
раду на стицању баш тих средстава и тог предмета, нити да ли 
је стечена ствар (непокретна) пренета на овог или оног брачног 
друга, нити да ли је у  куповини неке ствари учествовао само је- *

* Коста М. Месаровић, О правним облицима Заједничке текавине, ,,Jy- 
гословенска Адвокатзфа”, бр. 1/63, стр. 41.
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дан орачни друг, укодико се она купује новцем стеченим зајед- 
ничким радом. С тога се не може ни обрачунавати ни пребијати 
једна ствар која се налази код једног брачног друга за другу 
ствар која се налази код другог брачног друга, па ни против- 
вредност истих.

Род од непокретности или приход од стоке, посебне имо- 
вине једног брачног друга, представља заједничку имовину брач- 
них другова, јер ова добра настају радом у току производгве a 
у вези тога треба имати у виду и оно на шта власник, као такав, 
има права у току производње (рента у виду закупнине).

Заједничка имовина може постојати и у случају, ако један 
брачни друг има више стоке придиком склапања брака, него 
придиком раскида брачне заједнице, јер је за утврђивање зајед- 
пичке имовине одлучан принцип стицања радом a не принцип 
рединтеграције.

„Одредбу члана 10 Закона о браку допуњују прописи За- 
кона о имовинским односима брачних другова Н. Р. Србије од 
18 Фебурара 1950 године. Из чдана 4 овог закона види се да: 
„својим уделом у неподељеној заједничкој имовини брачни друт 
не може ни располагати нити га оптерећивати правним посдом 
међу живима” . За ту врсту својине овај је  пропис карактери- 
стичан. Из њега се види да то није сусвојина, делови супруга 
ннсу унапред одређени и опредељени. Својина је, дакле неподе- 
Ai6Ha. О овом нам најречитије говори члан 5 поменутог закона 
према коме се: „Непокретности из заједничке имовине уписују 
у земљишне књиге на оба брачна бруга као њихова заједничка 
имовина на неопредељеним дедовима” . Ово овдашћење прои- 
стиче баш из специјалног карактера ове имовине, утврђенот у 
чл. 10 ОЗБ-а.”^

Супрузи имају право да траже, под извесним усдовима (чл. 
10 ОЗБ-а), деобу ове имовине. Одређивање удеда може тражити 
и поверилац сваког брачног друга ради наплате свога потражи- 
вања. Y  случају принудне продаје издвојеног деда једног брачног 
друга, признаје се другом брачном другу право прече куповине 
ствари које су одређене као његов део (члан 9 Закона о имовин- 
ским односима брачних другова). Иначе овом заједничком сво 
јпном управљају супрузи споразумно.

Лрути сдучај заједничке својине у нашем позитивном праву 
ie наследничка заједница. Ову врсту заједничке својине предви- 
ђа Закон о насдеђивању: у чд. 148 и 149. По овим прописима до 
деобе насдедници имају на заоставштини заједничку својину. 
Међу наследницима истог оставитеља, ако их је више, по пра- 
вилу додази до заједнице добара усдед чињенице што насдедни- 
ци већ у часу смрти оствариоца стичу оставину. Ова заједница 
цо свом правном карактеру представља насдедничку заједницу. 
Наследничка заједница је заједница добара, која настаје међу 
наследницима на заједнички наслеђеној имовини. Наследничка 
заједкица обухвата добра, односно имовину која је прешда на 
иаследиике. ”Ова насдедничка заједница траје док се не изврши

’ Гамс др Андрија —  Стварно право, Београд 1961. год., стр. 65.
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деоба наследства, a обухвата све тестаменталне, законске и нуж- 
не наследнике. Оставина је до деобе заједничка својина наслед- 
ника. Субјект наслеђене имовине су сви наследници заједно као 
целина. Санаследник не може располагати са делом имовине на 
појединим стварима и правима оставине, јер таквог права не- 
ма. ^

Посебну пажњу заслужује правило формулисано у члану 
1-19 Закоиа о наслеђива1ву, наиме да наследници до деобе управ- 
л^ају заоставштином и њоме заједнички располажу. Из тога пра- 
Бнла произлази, да неподељена заоставштина није обична сусво- 
јина, дакле да наследници нису обични сувласници, и да поје- 
дини наследник није властан управљати и располагати самостал- 
но својим идеалним наследничкнм делом ^што би иначе могао 
чинити да је у питању обична сусвојина). Таква^аједница која 
позтоји међу њима много је јача од сусвојине и пружа више га- 
раптије и наследницима у њиховил! међусобним односима, a и 
поверноцима оставиочевим, него обично сувласништво.

Управљати заједнички значи управлЈати по споразуму. Међу 
послове таквог управљања спадају нарочито вршења поседовних 
овлашћења на оставинским стзарима, прибављање прихода и 
старање.о одређивању супстанце наследства. Према томе, ако се 
каследници не могу? споразумети, онда се поставља управитељ 
заоставштине, односно у крајњем случају долази до деобе.

За сваки акт располагања и управљања тражи се да буде 
извршен заједнички од свих наследника, или пак само од стране 
једног наследника, a у споразуму и уз сагласност осталих на- 
следника.

Наследничка заједница не уписује се у земљишним књигама 
као самостални носилац права, јер то она и није будући да нема 
својство правног лица. Из овога произлази да: „Док не дође до 
деобе оставине, наследници немају сувласничке делове на поје- 
диним стварима па се у земљншној књизи не могу уписати у 
одређеним наследничким деловима” .®

Наследничка заједница претпоставља заједницу имовине ме- 
ђу одређеним лицима. Правно она представља заједничку своји- 
ну, па се на њу не могу применити одредбе о обичном сувласни- 
штву правних правила грађанских- закона. Код обичног сувлас- 
ништва на стварима, право управљања припада свим наследни- 
цима заједно, док право располагања припада сваком наследни- 
ку који може својим сувласничким делом у  заједници самостал- 
но располагати. Међутим, из одредбе члана 148 став 1 Закона о 
наслеђивању произлази, да наследничком заједницом управљају 
и располажу сви наследници зјаедно, и да не постоји могућност 
да један од њих појединачно самостално располаже својим де- 
лом.

Имовинска заједница коју је Закон о наслеђивању нормирао 
међу санаследницима много је чвршћа и сложенија од сувла-

‘ Др Милан Креч—Ђуро Павић, Ко.м€нтар закона с наслзоивању са 
судском праксом, Загреб 1964. год., стр. 513— 514.

’ Решење Врховног Суда Јутославије, Рев. бр. 32/60 од 27, V  1960. год.
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сништва no општем праву. Да се уласком трећих лица у ту на- 
следничку заједницу однос заједничара не би још више комплп- 
ковао и да би се сачувала хармонија међу наследницима, члан 
149 Закона о наслеђивању предвиђа две мере. На првом месту 
наследник може свој део пренети само на којег од санаследни- 
ка. На другом месту, ако га уступи трећем лицу, то треће лице 
не стиче тиме никакво право у самој заједници, него само према 
своме сауговорачу. Закон је на тај начин потпуно заштитио на- 
следничку заједницу од уласка страних лица у њу.

Посебно регулисање овог отуђења (без обзира да ли је  оно 
уз накнаду или не), за време док још постоји наследничка зајед- 
ница, тј. док још није извршена деоба наследства, састоји се у 
дејству оваквог уговора односно у могућности његовог изврше- 
ња у смислу преноса објеката отуђења наследничког дела, лицу 
у чију је корист наследнички део отуђен:

,,а) Уколико наследник отуђи пре деобе свој наследнички 
део једном (или више или свима) од санаследника, уговор о овом 
отуђењу се може непосредно извршити, тј. наследник може пре- 
нети своја права на наслеђеном делу на санаследнике —  корис- 
нике отуђења.

б ) Уколико наследник отуђи пре деобе свој наслеђени део 
(цео или једним делом) лицу, које није санаследник у конкрет- 
ном случају, такав уговор обавезује тога наследника да тек по 
извршеној деоби свој отуђени наслеђени део преда другом уго- 
варачу —  кориснику отуђења. До тог момента, тј. до момента
деоое, други уговарач не може тражити да му уступл>ени део 
буде предат од стране наследника, односно од стране осталих 
санаследника као учесника наследничке заједнице. Он дакле 
практично не може тражити извршење уговора” .̂

По овом питању наша судска пракса је заузела становиште 
да: „Уговор наследника са лицем које није наследник о yciy- 
пању наследства закључен пре деобе пуноважан је правни посао 
тражбено —  правног карактера и он обавезује наследника да по 
извршеној деоби преда свој део сауговарачу, али се тај уговор 
не може земљршшо-књижно спровести до извршења физичке 
деобе наслеђа”7

Наследничка заједница престаје кад се изврши деоба или 
кад сви санаследници своје наследничке делове уступе једном 
између себе или кад отуђе целокупно наследство трећем лицу.

Деобу могу извршити, и сами наследници међу собом. A ако 
се у томе не сложе, деобу ће извршити суд, према договору са- 
наследника, и он ће саставити делове појединих наследника та- 
ко да сваки од њих добије оно што одговара његовим потреба- 
ма и занимању.

‘ Благојевић др Борислав — Наследно право СФРЈ са оовртом на права 
других држава (у сарадши са др Слободгном Перовићем и др Обрадом Стан- 
ковићем) — Београд, 1964. год., стр. 290.

’ Пресуда Врховцог Суда АПВ, Гз. 1043/62.
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Основни принцип који гарантује ликвидацију ове наследнич- 
ке заједнице јесте незастаривост права на деобу, дакде наследник 
може тражити деобу кад год хоће, уз једно ограничење да то не 
буде у невреме.

Под деобом насдеђене имовине у смислу члана 149 Закона 
о наслеђивању подразумева се не само физичка деоба, већ исто 
тако и деоба путем утврђивања идеадних делова наследника у 
одређеним стварима, чиме они постају сувласници. Са стано 
вишта овога прописа постоји извршена деоба наследства, кад је 
у решењу о наслеђу одређен идеални део који наследнику при- 
пада на непокретностима из заоставштине, те је на основу так- 
вог решења извршена укњижба права својине на идеални део по 
основу насдеђеног.

После деобе наследства санасдедници узајамно јемче за евик- 
цију и физичке недостатке ствари, као и за постојање и напла- 
тивост потраживања. Y  случају, например, кад је једном наслед- 
нику стављена у део туђа ствар, па му та ствар доцније буде 
одузета, право је да му остали наследници тај губитак сразмерно 
накнаде. Исто важи и за случај кад та ствар има и друге правне 
кли физичке недостатке. Кад се ради о потраживањима, оида се 
обавеза заштите простире на њихово постојање и наплативост, 
пошто, код потраживања, непостојање и ненаплативост одгова- 
рају оном што код телесних ствари представљају њихови правни 
и фнзички недостаци.

Обавеза јемства за постојање наплативости потраживања тра- 
је три године по завршеној деоби, односно од доспелости оба- 
везе.

На крају треба напоменути да појам заштите не обухвата 
само јемчење у накнади него и обавезу санаследника да се на 
позив туженог наследника појаве на суду у цил>у пружања по- 
моћи.

Трећи случај заједничке својине предвиђен нашим позитив- 
ним правом је својина вдасника на деловима зграде који јо ј 
служе као целини. Темељи, таван, степенице, кров, подрум, дим- 
1Баци заједничка су недељива својина власника, чијим посебним 
деловима служе. Неће бити тешко установити намену, према ко- 
јој се морају користити заједнички делови зграде, што служе 
згради као целини у појединим деловима зграде. Намена је од- 
ређена већ самом врстом појединог заједничког деда. Зна се, 
чему служе степенице, кров, подрум и сл, и на који се начин 
могу користити.

Оно што је за коришћење стана потребно, недељиво је пове- 
зано са станом, па се и стиче заједно с правом вдасништва на 
стан и подвргава се и тим променама, којима и право власништ- 
ва на стан, што значи, да се и преноси заједно с правом власни- 
штва на стан a ни у којем случају не може бити посебан предмет 
промета.

Из напред изложенога произдази, да заједничка својина у 
нашем стварном праву и данас, под новим условима нашега дру- 
штвеног развитка заузима видно место. Наше предратно зако
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нодавство начелно прихвата OBaj својински  облик али његово 
постојање ограничава само на у законима предвиђене случајеве, 
у којима би сваки други облик својине противречио природи 
н етичким принципима односа међу људима.

Y  праву се уопште сматра да је свака имовинска заједница 
приватног права (сувласништво, смеша добара итд.) привреме- 
ног карактера, да компликује правне односе и кочи промет, да 
је тешка за администрирање и да је као таква неповољна за 
искоришћавање добара. Отуда сва законодавства садрже про- 
писе којима олашкшавају ликвидацију тих заједница. Y  овој 
материји закон се обично ограничава на то да прокламује само 
начело деобе, да регулише права и дужности заједничара до де- 
обе и да формулише извесна специјална овлашћења у корист 
одређених деобничара.

Правни проблеми овог стварно-правног института не исцрп- 
љују се у оквиру овог приказа, који је рађен методом упоређива- 
iba теоретских и практивчних поставки о овом својинском обли- 
ку, већ има за цил> да послужи нашој теорији и пракси ради ње- 
говог што бољег упознавања, проналажења јединствених реше- 
ња у конкретним спорним случајевима, a у складу са најновијим 
достигнућима наше правне науке и принципом заштите закон- 
ских права наших грађана.

Коста М. Месаровић

НАКНАДА ТРОШКОВА КОД KYnonPOAAJE ЗА APYPOPA

Комисиона купропродаја представља пример уговора робног 
промета, око чијег закључења и извршења настају велики изда- 
ци. Р1ошто комисионар делује у своје име, a за рачун комите- 
нга, Јвему припада право да од комитента захтева накнаду тро- 
шкова које је имао у посду. Радећи за налогодавца, он у извр- 
П1бњу налога, нарочито у пословима око робе, ангажује своја 
новчана средства. Р1ошто се ради о послу који је  наручио, к о  
митент је дужан да оправдане и доказане трошкове призна и 
исплати комисионару.

Y  погледу природе ове обавезе комитента, опште је усвоје- 
но мишљење да се она у суштини не разликује од исте обавезе 
мандата према мандатару. Једина разлика је фактичког карак- 
тера: трошкови, које учини комисионар у пословању са робом
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комитента, знатно су већи и разноврснији и од издатака из пу- 
номоћства. Законодавства и пракса многих земаља потврђују 
овакво становиште.*

Y  озбир за накнаду, пре свега, долази цена коју је комисио- 
нар платио код куповнвг комисиона. Y  пракси је уобичајено да 
налогодавац даје унапред новац за набавку робе, али се дешава 
да до ове исплате дође тек после коначног обрачуна. Овакав из- 
датак комитент не може да оспорава, уколико се комисионар 
држао лимита из налога или докаже да је  постизање ниже цене 
било нужно, па чак и корисно за комитента.

Међутим, код осталих издатака које захтева такозвано ма- 
нипулисање робом, могући су чести спорови између комисио- 
нара и коминтента. Законодаства и теорија се слажу да ти трошко- 
ви морају бити нужни и корисни. Y  прву категорију улазе изда- 
ци без којих се комисиони посао не може остварити. Њих је le- 
шко унапред набрајати, јер зависе од самог уговора, трговинских 
обичаја и промена околности приликом остваривања налога. 
Ипак, мислимо да овде, кад странке нису другачије уговориле, 
спадају трошкови возарине, царине, складиштења, ангажовања 
лииа ван службеника комисионара и други.

Корисни су они трошкови који нису неопходни за изврше- 
ње комисионог налога, али доприносе бржем и ефикаснијем оба- 
вл>ању посла. Они зависе од иницијативе сваког комисионара и 
излазе из његове обавезе да што је могуће боље штити интересе 
комитента. Ту би, на пример, могли доћи трошкови подвоза до 
неког другог места, где по убеђењу комисионара постоје бољи 
изгледи за пласман робе, или трошкови који комитенту доносе 
извесне предности код исплате цене или испоруке робе у уго- 
вору о купопродаји. Ту би дошло и прекорачење износа који су 
уговором предвићени за поједине радње у комисиону, ако су ти 
накнадни трошкови корисни за комитента. Наравно да се овакви 
TpoiuKOBH не могу ускратити комисионару, ако се без његове 
кривице није остварила корисност за комитента. Y  ову врсту 
издата1са обично се стављају и премије, које је комисионар упла- 
ћивао код осигурања комитентове робе. Међутим, ако се осигу- 
рање схвати као стална обавеза комисионара, прел1ије би, по 
нашем мишљењу, требало сматрати нужним трошковима.

Са практичног становишта, разлика између ове две врсте 
троиткова била би у тежини доказиваЈва које пада на комисио- 
нара. Разуме се да је теже доказати издатке који су били наме- 
њени заштити интереса комитента у ширем смислу, односно за 
њега били корисни, него нужне —  уговорене или уобичајене

' Једино соБЈетско и донекле швајцарско право регулишу ову обавезу 
комитента у оквиру одредаба о коддасиону (члан 275-т Руског грађанског за- 
коника и члан 431. Швајцарског законика в облигацијама). Нез.1ач10и трго- 
вачки закошш ,најколшлетнији извор права о комисиону. позива се у погле- 
ду накнаде трошкова комисионара на чланове 670. и 675. Грађанског зако- 
ника. Француски судови директно примешују чланове 1999. и 2000. Code 
civila. Одредбе о мандату примењују код комисиона и италијаноко, бел- 
гијско и остала езропска права. Англо-саксонско право такође за трошкове 
агента који делује као комисионар користи одредбе из установе agency, 
којом се регулише и зднсс пуномоћства.
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трошкове, који се могу претпостављати у раду комисионара. Ово 
утоушко пре, што је  доказивање корисности трошкова понекад 
отежано, јер из њих није произашла никаква стварна добит за 
комитента.

За разлику од провизије, накнада за нужне и корисне тро- 
шкове даје се и кад посао није извршен из узрока који се не 
могу приписати кривици комисионара. Опште је усвојено да ко- 
митент дугује ову накнаду и кад опозове комисиони налог пре 
извршења посла.

¥  оквиру обавезе комитента да сам сноси трошкове из посла 
који се обавља за њега, треба поменути и право комисионара 
да тражи авансе на име будућих издатака око извршења нало- 
та.} rio себи се разуме да комитент мора да стави на располага- 
ње робу која је  предмет комисионе продаје.

Y  ширем смислу у ову врсту обавеза могла би да спада и 
комитентова дужнот да комисионару надокнади штету коју би 
овај без своје кривице претрпео у  току извршења комисионог 
налога. На овој обавези комитента нарочито инсистира пракса 
англоамеричких судова као и пракса правних система који су 
се развили под утицајем англо-саксонског права.

I I

Y  нашем привредном праву, за накнаду трошкова комисио- 
нара користе се правна правила старих трговачких закона. Пре- 
ма овим правилима „комитент је дужан комисионару накнади- 
ти све, што је овај за посао издао у готову новцу или на њега 
уложио потребито или корисно".^

Извесну оригиналност представљала је одредба предратних 
закона о исплати трошкова комисионару када је у  извршењу 
налога употребљавао CBoia складишта и превозна средства или 
користио „властите људе” . По нашем мишљењу, међутим, ти из- 
даци не улазе у нужне и корисне трошкове. Комитент мора да 
исплати све оно што је  комисионар за њега платио трећим лици-

 ̂ „Ти трошкови по правилу могу бити како фиксни (ш)ср>едни) тако и 
вараиј^илни (непосредни). Уколико није дошло до извршења уговора Јсри- 
вицом комитента, учињеви такви издаци би представљали комисионареву 
штету коју би он у начелу могао да од свог комитента остварује само онда 
ако докаже да је такве издатке у вези са предметном робом стварио имао.” 
Сл-260/61 (Архив Врховног привредног суда). „ ... Комисионар није дужан 
да својим средствима кредитири комитента, уколико то није било посебно 
Јлговорено, па је овлашћен да од комитента одмах тражи накнаду оног што 
је за његов р>ачун морао да плати на име разлике у царини”. Сл.-508/62 
(Архива Врховног привредног суда).

’ Члан 377. Хрватског трговачког закона. О овим тхкмпковима такође 
говоре; чл. 371. Словеначко-Далматшкжот трг. закова, чл, 52, Цхшогорског 
трг. заксша, затим одредбе о накнади трошквва које властодавац дутује пу- 
номоћнику: чл. 406. Општег имовинског законика, чл. 618. Гр>ађанског зако- 
низса за Краљевину Србију. чл. 1014. Ошнтег аустријског rpal^Hcicor зако- 
ника. Видети: О. Госпавић, Трговинско право, Беогр>ад, 1938, егр. 330; С. Ра- 
дојчић, Основи трговачког права. Београд, 1926, ст. 153; Стражшишси, Тумач 
трговачког закона, Загреб, 1937, ст. 93. Данашња пракса: Сл-1109/58, 
Сл-319/59, Сл-16/60, Сл-420/60. (Архива Врховног привредног суда).
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ма, a не својим радницима и службеницима. Коришћење c6ri- 
ствених складишта и превозних средстава се логички подразу- 
мева код комисионареве делатноси и треба претпостављати да 
те трошкове покрива провизија.

Наши привредни судови, користећи поменута правна пра  ̂
вила, признају комисионару право на накнаду нужних и кори- 
сних трошкова, које је учинио за комитента. Међутим, интере- 
сантно је погледати образложење једне пресуде Врховног прив- 
редног суда:

„Тужени као комитент дужан је да тужиоцу као коми- 
сионару накнади све трошкове које је он за његов ра- 
чун имао и изврши исплату по извршеном обрачуну, 
наравно уколико су ти трошкови према природи обав- 
л>еног посла били потребни и нужпи (подвукао М. Т .) 
и уколико је  комисионар радио као добар и савестан 
привредник, не пропуштајући потребне радње да зашти- 
ти интересе свога комитента” .’

Пресуда, дакле, не поми.е корисне, него само говори о нуж- 
ним трошковима. Известан број пресуда истог суда, међутим, не- 
двосмислено је наводио као оправдане обе врсте трошкова. Да 
ли ова пресуда из 1962. године значи почетак нове праксе наших 
привредних судова о овом питању? По нашем мишљењу нема 
разлога да се не примењује и други део правног правила, који го- 
вори о признању корисних трошкова комисионара. Склони смо 
да верујемо да се ради о пропусту код формулисања оправда- 
них издатака, a не о новом становишту суда.

Ар Миодраг Трајковић

НЕКА ПИТАЊА Y  ВЕЗИ ЗАХТЕВА ИЗ ЧААНА 20 ЗАКОНА О 
УПРАВНИМ СПОРОВИМА

Усагдашавање нашег правног система са новим Уставом на- 
шло је, између осталог, и свог одраза у Закону о управним спо- 
ровима. Поред увођења принципа једностепености у  управном 
спору, последњом новелом* * уведен је  иститут ЗАХТЕВА помоћу 
кога грађани или радне или друге организације, као странке у

* Сл-91/62 (Архива Врховног привредног суда).
* Зако« о управним споровима у свом првобитном тексту објављен је у 

броју 23. „Службеног листа ФНРЈ”, од 23. алрила 1952. Тај закон је измегвен 
,и допуњен Законом о изменама и допунама Закона о управним споровима, 
'који је објавл>е1Н у броју 16. „Службеног листа СФРЈ” од 6. априла 1965. и 
ступио на снагу 7. априла 1965. г. На основу авлашћења датог јој чланом 
43. тог Закона, Заканоданно-лравна комисија Савезне сжзгшптине утврдила 
је пречшпћеш! текст Закона о управним споровима, који је објављен у 
броју 21 „Службеног листа СФРЈ” од 5. маја 1965. г.
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управном cnopY, у случајевима повреде њиховог Уставом утвр- 
ђеног права самоуправљања или другог основног права или сло- 
боде могу у року од тридесет дана од дана достављања одлуке 
републичког врховног суда односно Врховног војног суда тра- 
жити да Врховни суд Југославије испита одлуку суда донету у 
управном спору.

Ово је у грубим цртама основни смисао члана 20 Закона о 
управним споровима.

Иако на први поглед изгледа да је цитирана норма јасна и 
недвосмислена, она је  већ у првим данима своје практичне при- 
мене условила кофронтирање врло различитих, често потпуно 
дијаметралних, ставова и мишљења у погледу њене правне при- 
роде, карактера па чак и суштине и сврхе постојања. Стога би- 
смо се у овом напису позабавили неким од тих становишта и 
покчшали да сагледамо праву позитивно-правну детерминацију 
ЗАХТЕВА.

1.

Једна од дилема је  у томе против којих аката се може кори- 
стити институт захвата.

По једнима захтев се може поднети само против аката и рад- 
њи државних органа, радних или других организација који по 
свом карактеру нису управни акти, a у вези којих се у смислу чла- 
на 68 и 69 Закона о управним споровима конституише надлеж- 
ност републичког врховног суда, као управног суда. Основна аргу- 
ментација тог става се базира на поставци да се изворно, зашти- 
та самоуправних права или других права или слобода грађана 
или радне или друге организације обезбеђује у Уставу СФРЈ* ако 
није обезбеђена друга судска заштита. Како је текст у члану 68 
и 69 Закона о управним споровима скоро идентичан, налазе да 
се само против тих аката и радњи може поднети захтев. По њима 
управни акти су већ у домену судске контроле, те против њих 
нема ни потребе a ни основа да се примењује институт захтева. 
Сагласно томе, поборници изнетог става повезују чланове 20 и 
68 и 69 Закона у једну целину, сматрајући да је члан 20 Закона 
процедурално институционална надградња чланова 68 и 69 За- 
кона путем кога се обезбеђује врхунска реализација заштите 
самоуправних права и других основних уставних права и слобо 
да грађана, радних и других организација на нивоу Врховног 
суда Југославије.

Аруги сматрају да се институт захтева из члана 30 Закона 
може применити на сваки акт, како на акте и радње из члана 68 
и 69 Закона тако и на управне акте који су предмет управног спо 
ра. Они полазе од тога да се, према формулацији цитираног чла- 
на 20, захтев подноси пркЈтив одлуке републичког врховног суда, 
a TO треба разумети тако да се одлуке републичког врховног су-

Члан 150. став 2. Устава СФРЈ.
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Да доносе како у оцени законитости управних аката тако и у 
оцени повреде самоуправних права и других основних права и 
слобода из члана 68 и 69 Закона.

По нашем мишљењу ни једно од изложених становишта нн- 
је у потпуности у складу са Законом. Сматрамо да се институт 
захтева не може применити на акте и радње из члана 68 и 69 За- 
кона, већ да се радиус деловања захтева односи искључиво иа 
одлуке републичког врховног суда донете у вези оцене закони- 
тости управних аката. Институт захтева из члана 20 Закона на- 
лази се композиционо у делу снстематике материје Закоиа у 
коме се детерминишу основни класични институти управног 
спора.. Поред прописивања надлежности (члан 18) утврђивања 
принципа једностепености у управном спору (члан 19) стипули- 
шу се ванредна правна средства, захтев (члан 20) и захтев за 
заштиту законитосии (члан 21). Очигледно је јединство и кон- 
тннуитет ових института који управо дају елементе за целовнто 
сагледавање правног егзистирања управног спора. Насупрот to
m b , акти и радње из члана 68 и 69 Закона налазе се у прелазним 
и завршним одредбама Закона, чија се примена, како и из самих 
текстова тих чланова произилази, привремено одређује сходно 
одредбама Закона о управним споровима, док се посебним зако- 
ном коначно не утврди, који ће орган и на који начин одлучива- 
ти. Налазимо да се захтев из члана 20 Закона не може ни у ком 
случају повезати са одредбама члана 68 и 69 Закона, између 
осталог и због тога, што је заштита самоуправних права и других 
основних права и слобода у односу на акте и радње из члана 68 
и 69 Закона већ обезбеђена баш у глави прелазних и завршних 
одредаба Закона, те нема ни потребе за неком суперконтролом 
у том смислу. Насупрот томе, класичан предмет управног спора, 
оцена законитости управних аката, ограничен је  једино на сагле- 
давање да ли је у управном поступку правилно примењен за- 
кон у формалном и материјалном смислу, a суд се у  редовном 
поступку не ангажује на заштити самоуправних права и других 
основних права и слобода грађана и радних и друтих организа- 
ција. Обзиром на то увођењем захтева из члана 20 Закона и ин- 
1’еренцијом Врховног суда Југославије обезбеђује се Уставом за- 
гарантована заштита у  овој области.

2.
Сагласно изложеном поставља се питање који је правни ок- 

вир захтева из члана 20 Закона и какве су ингеренције Брхов- 
ног суда Јутославије у сфери одлучивања по захтеву.

По нашем мишљењу захтев може да буде усмерен само на 
повреде Уставом утврђеног права самоуправљања или другог 
основног права или слободе a не и на повреде позитивног ма- 
теријалног или формалног права, које су биле предмет управног 
спора у редовном поступку. Ово заснивамо на двема основним 
чињеницама. Прво, Законом је стипулисан принцип једностепе- 
ности, те би свако проширивање правног оквира захтева било у
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супротности за Законом и представљало би „увођење на маАа 
врата” института жалбе. Сем тога ни граматички смисао члана 
20 Закона то не омогућава. Друго, за теже прозитивно-правне 
повреде конституисан је у члану 21 Закона захтев за заштиту 
законитости, такође као ванредно правно средство, чиме се не- 
двосмислено потврђује ограничено дејство захтева из члана 20 
закона, јер је сасвим разумљиво да законоДавац не би дуплираО 
исту заштиту кроз оба ванредна правна средства.

Код овако постављеног правног оквира захтева из члана 20 
Закона може се назрети и ингеренција Врховног суда Југославије 
приликом одлучивања по истом. Сматрамо да се Врховни суд 
Југославије, код одлучивања по захтеву из члана 20 Закона може 
кретати искл>учиво у  релацијама оцене да ли је  одлуком репуб- 
личког врховног суда у управном спору повређено какво Ycxa- 
вом утврђено самоуправно право или друго основно право или 
слобода, a да не може улазити у оцену да ли постоје и повреде 
материјалног или процесног права које је  у управном поступку 
примењено. Мислимо да би шири домен ангажовања Врховног 
суда Југославије, из истих разлога на које је  указано у вези 
правног оквира и дејства захтева из члана 20 Закона, био про- 
тиван основном духу и суштини одредаба Закона о управном 
споровима.

3.

Ако би се смисао и садржина захтева из члана 20 Закона 
налазили у димензијама утврђеним овим написом, настаје проб- 
лем која су то Уставом утврђена права самоуправља1Ба и друга 
основна права и слободе? Од правог одговора на ово питање за- 
виси суштински да ли ће се институт захтева адекватно и зако- 
нито примењивати.

Мишљења су у вези тога врло различита. Док неки сматрају 
да се ова права и слободе односе само на она права и слободе 
која се изворно креирају Уставом и непосредно по основи истог 
и остварују, други круг тих права и слобода проширују на сва 
права и слободе која се у глави I I I  Устава СФРЈ набрајају, без 
обзира да ли су законима даље разрађена и дефинисана.

Иако је аутор написа склон да се прикључи присталицама 
првог, рестриктивног тумачења и схватања права и слобода, на- 
лазимо да је тешко дати прави и потпун одговор на спорни проб- 
лем. Стога сматрамо да би ово деликатно питање требало да 
буде разрешено на ауторитативан начин од стране надлежног 
органа. Како је  Уставни суд Југославије једино надлежан да у 
погледу смисла одредаба Устава о праву самоуправљања и дру- 
гим основним правима и слободама заузме начелан став (члан 
42 Закона о Уставном суду Југославије), његовом интервенци- 
јом отклонили би се разни неспоразуми и различита правна 
схватања о тако значајном институту.
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Унапред свесни да овим излагањем нису третирани и раз- 
јашњени сви аспекти истакнутог института, надамо се да је iipy- 
жен почетни допринос у прилог разјашњењу и потпуном дефи- 
нисању његове примене у пракси.

Војислав Попадић

ЗАСТАРЕЛОСТ АУТОРСКОГ ПРАВА

Ауторско право представља скуп овлашћења, која су призна- 
та аутору као творцу ауторског дела (интелектуалне творевине), 
или лицима на која се преносе ова овлашћења.

Права су дата субјектима да их врше. Али у пракси, имамо 
случајеве, када субјекти из различитих разлога за известан дужи 
период времена не врше своја права.

Да би се ускладило правно и фактичко стање, и обезбедила 
правна сигурност у промету, што је нужност у савременом раз- 
витку друштва, у право је уведен институт застарелости права.

Најкраће речено, застарелост права значи, да субјект права 
који не врши своја права за известан период времена, који је 
одређен законом, губи могућност да та своја права оствари суд- 
ским путем тј. губи захтев.

Права код којих наступи застарелост се не губе, и постоје 
и дал>е, ади се губи могућност да се она остварују принудним 
путем, и таква права се претварају у природне облигације. На 
пр. Ако дужник плати застарели дуг, он нема право да тражи 
повраћај истог, јер његова обавеза за плаћање дуга постоји и 
даље, само што се она не може реализовати принудним путем, 
већ само добровољно.

Ауторско право је апсолутно право, јер делује према неогра- 
ниченом броју лица, према свима. Оно по чему се ауторско право 
разликује од других апсолутних права, је то што је ауторско 
право ограниченог трајања.

Поставља се питање да ли ауторско право може да застари?
Код ауторског права, ма да је то апсодутно право, неможе да 

паступи застарелост, већ оно престаје истеком заштитног рока, 
и губи се у целини. Ово се односи само на имовинска ауторска 
права, јер морадна ауторска права трају и по престанку им о 
винских права (чл. 49 нашег Закона о ауторском право од 1957 
год.)

Основна разлика између застарелости и престанка права, је 
у томе што се застарела права претварају у природне облигаци- 
је, и оно што титулар права прибави по основу природне обли- 
гације припада њему, и онај ко испуни природну облигацију не
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може тражити повраћај тражбине, јер његова обавеза постоји, 
док код престанка права-право се губи у целини и бивши титу- 
дар права не може више ништа прибављати по том основу.

Ово је још једна карактеристика ауторског права, која га 
разликује од остадих апсолутних права, са којима ауторско пра- 
во има сличности и додирних тачака (На пр. од права својине).

Према томе ауторско право не застарева нити се може сте- 
ћи одржајем, већ се губи у целини (имовинска права) протеком 
заштитног рока.

Јездимир Митровић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Адвокат осуђен на казну затвора 
па му је изречен услован отпуст с 
тим да му је за његово пребивалиште 
одређено место ван седишта његове 
адвокатске канцеларије спречен је 
да врши адвокатуру из разлога који 
нису оправдани. (Врх. суд Јутосла- 
вије бр. Уж. 2555/965).

Адвокатска комора у АПВ бриса- 
ла је адвоката који је осуђен на каз- 
ну затвора у трајању од 3 годиие и 
8 месеци, јер иако је био на услов- 
ном отпусту није вршио адвокатуру, 
јер му је било одређево место преби- 
валишта изван седишта његове адв. 
канцеларије, и то на основу чл. 59. 
т. 7. Закона о адвокатури.

Адвокат је поднео тужбу, коју је 
BCČ Од. Н. Сад уважио и решење 
о брисању поништио. На жалбу Адв. 
коморе у АПВ Врх. суд Јутослави- 
је, је I. ст. пресуду преиначио, тужбу 
одбио, a из разлога:

Из <5писа овог предмета се види 
да је пресудом Окр. суда у Београду 
бр. К. 494/962. тужилац осуђен на 
казну строгог затвора у трајању од 
3 године и 8 месеци, да је на издр- 
жавање казне ступио 18. октобра 
1963. године, да је решењем Репуб- 
личког секретаријата за унутр. по- 
слове тужиоцу изречен условни от- 
пуст од 22. јула 1964. све до истека 
вр>емена за које је изречена казна 
тј. до 18. новембра 1965. године, с тим 
да му је за пребивалиште одређен 
БеограД- Код таквог стања ствари 
тужилац није вршио адвокатуру из 
разлога који нису оправдани, јер о- 
суду због кривичног дела треба при-

писати у кривицу тужиоца, при че- 
му није одлучно да ли је тужилац 
за време издржавања казне и док 
је био на условном отпусту болестан.

Кризично дело преваре у служби. 
(ВСС Од. НС бр. Кж. 1518/965).

ВСС ј€ жалбу оптуженог делимич- 
но уважио, те је I. ст. пресуда пре- 
ршачена, отклоњена инкриминација 
крив. дела из чл. 319. КЗ, a из раз- 
лога:

Када је оптужени као одговорно 
лице у привредној организаци.1и, у 
намери да себи прибави протуправ- 
ну имовинску корист, подношењем 
лажних обрачуна о 11рвузетом дува- 
ну дсводио у заблуду своју привред- 
ну организацију, те је наводио да 
изврши незаконмту исплату, онда 
се у радњи оптЈгженог стичу елемен- 
ти крив. дела преваре у служби из 
чл. 318. ст. 2. КЗ у вези ст. 3, a које 
дело обзиром на висину прибављене 
користи, прелази у крив. дело пљач- 
ке ив чл. 255. ст. 1. КЗ. Стога оптуже- 
ни није поред основног дела из чл. 
318. а. КЗ, учинио још посебно кри- 
вично дело фалоификовања служ- 
бене исправе из чл. 319. КЗ.

Када се тужбени захтев не односи 
на новчани износ меродавна је за 
вредност предмета спора она вред- 
ност коју Je тужилац у тужби наз- 
вачио. Сама промева висине вредво-
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сти без повећања тужбеног захтева 
не утиче на утврђивање надлежно- 
сти суда. <ВСС Од. НС бр. Р. 16/966).

Општ. суд се огласио ненадлеж- 
ним за расправљање тужбе. Окруж- 
ни суд је заузео исти став. Решава- 
јући о сукоби надлежности ВСС је 
утврдио надлежност Општинског 
суда, a из рЈазлога:

Тужилац је поднео тужбу у којој 
тражи да суд утврди шегово право 
својине на некр>етнини, па је вред- 
ност спора означио са 500.000 ст. ди- 
нара. Ошшшнски суд је расправљао 
о овој т>ткби.

У  међувремену је тужилац пови- 
сио вр>едност опора, без да је повећао 
и тужбени захтев. У смислу одредбе 
чл. 39. став 2. ЗПП у случајевима 
када се тужбени захтев не односи 
на новчани износ, меродавна је вред- 
ност цредмета спора коју је тзгжи- 
лац у тужби означио са 500.000 ст. 
динара. Како је Општински суд, без 
да се на првом рочишту упустио у 
оцену означене вредности, расправ- 
љ гз  мериторно о тзгжби, то он има 
и да оконча I. ст. овај спор.

Нису се стекли услови из чл. 321. 
ст. 1. тач. 4. ЗПП за доношење пре- 
суде због изостанка када се тужбом 
тражи неимовинска штета, јер изо- 
станак туженог са рочишта у овак- 
вом случају нема значај признања 
висине неимовинске штете ко.ја је 
взначена у тужби. — Висину неимо- 
винске штете суд одређује по сло- 
бодној оцени и у видовима у којима 
је иста у тужби истакнута, па према 
томе о висини овакве штете треба 
расправл>ати. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
1498/965).

I. ст. пресудом донесена је пресуда 
због изостанка. Уложена жалба је 
основана, I. ст. гфесуда ухииута, a 
из разлога:

Према пропису чл. 321. ЗПП кад 
тужени не дође на припремно рочи- 
ште до његовог закључења или на 
прво рочиште за главну расправу, 
ако припремно рочиште није одржа- 
но, суд може донети пресуду којом 
усваја тужбени захтев (пресуду због 
изостанка), ако основаност тужбеног 
захтева произлази из чињеница на- 
ведених у тужби и ако постоје оста- 
ли услови за доношење овакве пре- 
суде проггисани овим члансш.

У  овом спору тужилац тужбом по- 
ставл>а захтев за накнаду штете у 
износу од 880.000 ст. динара (за у-

пропашћено одело 40.000 ст. дин. за 
упропашћени бицикл 40.000 ст. дина- 
ра, за претрпљени телесни и душев- 
ни бол и за страх 800.000 ст. дин.).

Из оваквог чињеничног стања ту- 
жбе не произлази основаност захте- 
ва, јер у тужби нису наввдене чи- 
њенице колико времена су трајали 
болови и страх тужиоца и каквог 
су интензитета били претршБени бо- 
лови и страх, a без тих чињеница 
не може се судити о накнади за ове 
Еидове пггете.

Сматраће се да је поклон који је 
један од брачних другова примио за 
време трајања заједнице брака, за- 
једничка имовина оба брачна друга, 
уколико поклонодавац се није из- 
јаснио о томе да поклон чини само 
једном брачном другу. (ВСС Од. НС 
бр. Гж. 12/966).

I. ст. пресудом утврђено је да су 
неки понлони дати само жени. Уло- 
жена жалба је основана, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Ако је поклон предат једном брач- 
ном друту, без да је поклонодавац 
изјавио да поклон чини само том 
брачном другу, онда се има сматра- 
ти да је поклон заједничка имсхвина 
оба брачна друта. Како I. ст. суд ни- 
је ствар решио са овог становишта, 
то је I. ст. пресуда морала бити уки- 
нута.

Окружни суд који је стварно над- 
лежан да решава о захтезу из туж- 
бе поднете пре 1. јула 1965. године, 
надлежан је да решава и о субси- 
дијарном захтеву поставл>еном у то- 
ку поступка после 1. јула 1965. a за 
чије би решавање иначе био надле- 
жан општински суд. (ВСС Од. НС 
бр. Гж. 1632/965).

I. ст. суд се оглаоио ненадлежним 
за решавање евентуалног тужбенрг 
захтева. Уложена жалба је основа- 
на, I. ст. решење преиначено, изре- 
чена надлежност Окружног суда, a 
из разлога:

У  конкр. случају оба тужбена за- 
хтева, и снај за признавање права 
власништва, и онај евентуални за 
досуђивање накнаде у износу од 
950.000 ст. динарш, се заснивају на 
истом чињеничном и правном осно- 
ву. Ова.КБи захтеви моту се спојити 
једном тужбом, мада исти. суд није 
стварно надлежан за расправљање
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no овим захтевима, ако једал од 
ових захтева спада у стварну над- 
лежност општинског суда. Чланом 
176. ст. 3. ЗПП регулише се питање 
спојених тужбених захтева када не 
потичу из истог правног тенова. У  
таквом случају њихово спајање је 
Morytie само ако је исти суд стварно 
надлежан за сваки случај.

Стварна надлежност окружног су- 
да заснована је даном подношења 
тужбе, a TO је 13. новембар 1964. го- 
дине, a није у супротности са чл. 25. 
Закона о изменама и допунама За- 
кона о парн. поступку.

О захтеву за понављање поступка 
решава онај суд који је донео I. сте- 
пену пресуду без обзира да ли је 
измевама одредбе чл. 25. став. 1. и 
28. ст. 1. ЗПП за решавање спора, 
обзиром на његову вредност ,надле- 
жан је општински суд. (ВСС Од. НС 
бр. Р. 10/966).

Окр. суд се огласио ненадлежним 
за решавање захтева за понављање 
поступка једног спора у коме је он 
донео I. ст. одлуку. Оппгтансжи суд 
је изазвао сзгкоб надлежности, па је 
ВСС изрекао надлежност окружног 
суда, a из разлога:

Према одредби чл. 384. ст. 1. ЗПП 
предлог за понавл>ање поступка под- 
носи се увек суду који је донео у 
гфво.м степену одлуку. У  конкр. слу- 
чају одлуку у I. ст. донео је окруж- 
ни суд. Према томе, у смислу напред 
цитираних прописа за поступак по 
предлогу за понављање поступка 
CTBapffiFO је надлежан окружни суд.

Када је одбијен тужбени захтев да 
се брак разведе по чл. 53. ОЗБ, ту- 
жени нема правног интереса да жал- 
бом побија овакву пресуду и да тра- 
жи да се брак разведе. —  У  жалбв 
уложеној против I. ст. пресуде којом 
је одбијен тужбени захтев да се брак 
разведе по чл. 53. ОЗБ, тужени не 
може поставл>ати захтев за развод 
брака. (ВСС Од. НС бр. Гж. 1508/965).

I. ст. пресудом одбијен је тужбени 
захтев да се брак разведе на основу 
чл. 56. (сада 53) ОЗБ. Тужена је уло- 
жпла жалбу, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

ТЈгжена није дошла на расправу 
ради мирења, нити је дошла на гл. 
расправу, па је суд саслушао само 
тужитеља, али је утврдио из његовог

саслушаша да нема разлога за раз- 
вод брака. Тужилац се није жалио 
против ове пресуде, али је жалбу 
уложила тужена.

Из утврђеног чињеничног стања 
произлази да тужена у поступку 
пред I. ст. судом није тражила да се 
брак разведе нити је заједно са ту- 
жиоцем поднела предлог за спора- 
зумни развод брака. У таквим окол- 
ностима суд је ову ствар расправио 
у границама постављеног тзгжбеног 
захтева, a утврђено чињенично ста- 
ње се темел»и на изведеним докази- 
ма. Побијајз^ћи I. ст. пресуду жалбом 
тужена тражи да суд разведе њен 
брак са тужиоцем. Овакав захтев 
тужена је могла да поставги само 
пред I. ст. судом до закључења по- 
ступка, a такав захтев оиа не може 
истицати у својој жалби.

Споразум странака код заснивања 
ванбрачне заједнице да у случају 
раскпда неће тражити накнаду за 
свој рад у заједници не производи 
правно дејство, јер се нико не може 
унапред одрећи накнаде за свој рад. 
(BBC Од. НС бр. Гж. 1707/65).

Против I. ст. пресуде уложио је 
тужени жалбу, која је само делими- 
чно уважена, a из разлога:

Туженик се позива на чињеницу 
да се тужиља приликом заснивања 
ванбрачне заједнице споразумела с 
њим да за случај тгрекида ванбрач- 
нот односа неће тражити накнаду за 
свој рад. Без обзира да ли је такав 
споразум постојао или не, овакгав 
уговор не производи правно дејство, 
јер се нико не може унапред одрећи 
накнаде за свој рад.

Према правним правилима имо- 
вииског права, ванбрачни друт који 
се у ванбрачсној заједници пожртво- 
вано залатао ради личних потреба 
чланоеа домаћинства и у друтим по- 
словима домаћинства и привредног 
газдинства, иако тиме није увећана 
ни унапређена имовина друтог ван- 
брачног друта, може тражити при- 
мерну накнаду за свој рад, коју суд 
досуђује узевши у оцену трајање 
ванбрачне заједнице, вЈХггу количину 
и значај уложеног труда, имовинске 
и породичне прилике једне и друте 
стране и слично. По чл. 212. ЗПП 
ВСС налази да 1.000 нових динара, 
представл>а примерну и правичну 
накнаду за тужиљин рад у тужени- 
ковом до.маћинству за В1>еме ван- 
брачне заједнице.
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Хужба за накнаду штете од запј- 
тићене дивљачи подноси се у року 
од 15 дана од дана када је оштећени 
сазвао за штету (Врх. пр. суд Сл. бр. 
1247/65).

Првостепенрш решењем одбачена 
је тужба за накнаду штете почиње- 
не од стране заштићене дивљачи из 
разлога што је иста поднесена после 
протека рока од 15. дана од дана 
сазнања за насталу штету.

Тужилац је ово решење побијао 
благовремено жалбом налазећи да 
није закаснио са тужбом јер да није 
протекао рок од 2 месеца од када је 
штета учињена.

Другостепени суд је жалбу одбио 
a првостепено 1>ешење потврдио из 
следећих разлога:

„У смислу чл. 39. Осмовног закона 
о ловству („Службени лист СФРЈ”, 
број 16/65) тужба за накнаду штете, 
коју причини заштићена дивл>ач, 
подноси се у року од 15 дана од дана 
када је оштећени сазнао за штету, 
a најкасније у року од два месеца 
од дана кад је штета причињена. У  
конкретном случ;ају тужилац је 12. 
VII 1965. поднео предлог Отптин- 
ском суду у А. ради обезбеђења до- 
каза о насталој штети, па је према 
томе за штету сазнао најкасније 
тога дана, a тужбу је поднео тек 30. 
VII 1965. Како је рок за подношење 
тужбе у смислу цитираног прогшса 
почео тећи од дана сазнања за ште- 
ту, то је 26. VII 1965. тј. са истеком 
законског рока од 15 дана тужилац 
преклудиран у сво.ме праву да захте- 
ва накнаду предметне штете. Наиме, 
у смислу цитираног пркшиса захтев 
за накнаду штете је везан за наве- 
дени ,рок, па са протеком истог у 
смислу правних правила грађанског 
права престаје и само право оште- 
ћеног на накнаду штете. Жалбеии 
наводи тужиоца да није закаскио са 
подношењем тужбе, јер да није про- 
текао рок од два месеца од кад је 
штета причињена, неосноваии су, јер 
у смислу чл. 39. цит. Закона рсж од 
15 дана од дана сазнања није искљу- 
чен објективним роком од два ме- 
сеца од дана причињене штете, него 
исти мора бити унутар тога објектив- 
ног рока, јер по протеку два месеца 
од настанка штете право на накна- 
ду исте се гаси без обзира да ли је 
и када оштећени сазнао за штету. 
Према томе, већ прекорачењем суб- 
јективног рока од 15 дана тужилац 
је преклудиран у своме праву, па је 
сувишно утврђивати да ли је прк>- 
текао и објекгивни рок од два месеца 
од дана причињене штете.”

Комисионар није дужан платити 
комитенту дуг трећег лица пре него 
што дуг наплати од дужника (Врх. 
пр. суд Сл. бр. 1392/65 од 9. II 1966).

Тужилац је за рачун туженог из- 
вршио складиштење свишских по- 
лутки у хладњачи члана овога по- 
словног удрЈгжења, па је туженог 
задужио за трошкове складиштења 
које је претходно исплатио своме 
члану тј. хладњачи. Међутим, туже- 
ни је одбијао исплату из разлота пгто 
је у међзгвремену дошло до експло- 
зије у хладњачи, па како је ргаба 
бтЈла осигурана, хладњача је од оси- 
гЈфавајућег завода наплатила и 
трошкове склад!иттен>а од дана на- 
стале експлозије до продаје робе. —  
Стога је тужени сматрао да шије ду- 
жан платити утужене трошкове без 
обзира на чињеницу што је ове тро- 
шкове тужилац пре тога платио 
хладњачи.

Првостепени суд је удовољио тзгж- 
беном захтеву, a поводом жалбе ова 
је пресуда укинута и предмет вра- 
ћен на допуну доказног поступка из 
следећш£ разлога:

„Тужилац је у  своје име a за ра- 
чун хладњаче закл>учио са тужештм 
уговор о ускладиштењу меса, што 
значи да се радило о ко.мисионом 
послу. Како остварена добит из тога 
посла припада комитенту, то би ту- 
жилац наллаћени износ од туженог 
морао дозначити хладњачи. Наиме, 
по правним правилима привредног 
лрава комисионар није дужан пла- 
тити комитвнту дуг apeher лица, са 
којим је у уговорном односу, пре 
него што дут од истога наплати, a 
уколико ту тражбину не оствари, ду- 
жан ју је приликом полагања р>ачу- 
на пренети (цедирати) комитенту. 
Према томе, на самој околнсхли, што 
је комитенту платио спорне трошко- 
ве иако их као комисионар није био 
дужан платити из својих средстава, 
тужилац не може заснивати своје 
право да их тражи од туженог, уко- 
лико се је хладњача тог потражи- 
вања одрекла с обзиром да га је на- 
плагила од осигуравајућег завода. 
ТЈгжилац је био дужан, a с обзиром 
на наведене околности затражи од 
комитента упутство у вези испостав- 
љених фактура, ради евентуалног 
сторнирања истих. Наиме, правилно 
је становиште туженог да тужилац, 
као коЈшсионар, не може имати ве- 
ha права него што их има сам ко- 
митент, па ако комитент не тражи 
да те тЈКшгкове плати кориснику ус- 
луге, ни тужилац нема прг^ва да их 
од истог тражи.”
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На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 29. марта 1966. године, донесена су следећа решења:

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

2. Узимају се на знање извештаји представника Адвокатске 
коморе у АПВ на Првој конференцији адвоката Југославије која 
је одржана у Београду 26. и 27. фебруара 1966. године.

3. Упућене су опомене адвокатима који дугују веће износе 
Комори.

4. Прихваћена је  привремена систематизација радних места 
у Адвокатској комори у АПВ.

5. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката Адво- 
катске коморе у АПВ.

6. Одређена је ликвидација посмртника и за пок. др. Аазара 
Рогулића, Борђа Манојловића, Миливоја Поповића, Јовете Дра- 
гићевића.

7. Решењем бр. 81/966. брише се из именика адвоката АК у 
АПВ Бока Манојловић, адвокат из Сенте, услед смрти са даном 
20. фебруара 1966. године.

8. Решавано је о текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК Y АПВ

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГААСНИКА"

Понова се обраћамо нашим сарадницима да своје саставе 
шаљу писане читко, писаћом машином, на једној страни, са про- 
редом. На овај начин сарадници знатно олакшавају посао уред- 
нику „ГААСНИКА".

Уредништво располаже са великим бројем чланака, па м о  
лимо све сараднике да се стрпе, очекујући да им чланци буду 
објављени.

„ГААСНИК" располаже са комплетима почев од 1962. го- 
дине. Једно годиште стаје 20. нових динара.

Yредништво „ГААСНИКА"
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Извештавају се адвокати чланови Адвокатске коморе у АПВ 
и Адвокатске коморе за СР Србију, да Адвокатска комора у 
АПВ још располаже са посебно одштампаном ТАРИФОМ за 
награде за рад адвоката. Поједини примерак Тарифе стаје 3.—  
нова динара, a може се поручити код Адвокатске коморе у АПВ, 
уз уплату 3.—  нова динара на текући рачун Адвокатска комора 
у АПВ бр. 657-8-419. На уплатници треба означити тачну адресу 
поручиоца.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да 1. априла 1966. доспева 
уплата II. рате чланарине и претплате за „Г^\АСНИК''. Оба ова 
износа износе 50.—  нових динара, па се позивају адвокати да 
изврше уплату.

Уједно се позивају чланови Фонда посмртнине да изврше 
уплату по 6. н. динара на име доприноса за смртне случајеве 
пенз. адвоката Јовета Драгићевића и др. Лазара Рогулића.

Уплате се врше на текући рачун Адвокатска комора у  АПВ 
број 657-8419.

Књиговодство Коморе

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издава^ч и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
БотаЉ Милорад, адвокат, Нови Сад, Надодних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 / Годишња прегшлата 20 нових дгшара / Цена 

једног 6iK>ja 2 иова динара / Штампа „Будућност”, Нови Сад
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