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ГЛАСНИК
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А. П. В О Ј В О Д И Н И
Година XV Нови Сад, јун 1966. Број 6

ЗАКЉУЧЦИ СКУПШТИНЕ АК Y АПВ

Редовна скупштина Адвокатске коморе у Аутономној Покра- 
јини Војводини која је одржана у Сремској Митровици 15. маја 
1966. године, по саслушању свих извештаја, предлога и дискусије 
доноси

З А К Љ У Ч К Е

1) Скупштина усваја све закључке I Конференције адвоката 
Југославије, која је одржана у Београду 26. и.27. фебруара 1966. 
године, те упућује све органе Коморе да раде на остваривању 
тих закључака, a ставља у дужност адвокатима и адвокатским 
приправницима да и они пораде на остваривању истих.

2) Обзиром да један део наше штампе ни информшде јав- 
ност објективно о збивањима у адвокатури и раду адвоката 
позива Управни одбор да из редова својих чланова одреди једног 
да лрати писање штампе и предузима евентуалне потребне кораке.

3) ' По питању заступања адвоката у привреди и целог склопа 
овог питања, овлашћује се Управни одбор да развој овог питања 
будно прати и настоји да се оно реши у духу закључака Прве 
конференције адвоката Југославије.

4) По питању социјалног осигурања адвоката Скупштина 
тражи да се потпише нов Уговор о социјалном осигурању адво 
ката и да се у том уговору осигурају и адвокатима једнака права 
и једнаке дужности које имају остали радни људи.

5) По питању обавезног стажа од једне године адвокатских 
приправника у судовима упућују се органи Ко.море као и сви 
Радни одбори, да у појединим општинама пораде да се у буџетима 
осигурају средства за обављање овог стажа.

Радно председншитво



СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Већ је постао обичај, да Адвокатска комора у АПВ своје 
Скупштине одржава у јачим центрима Војводине. Тако су биле 
одржаване Скупштине у, Суботици и Зрењанину, a сада је  ова 
одржана у Сремској Митровици, као седишту Срема, у коме је 
пре 25 година почела борба наших народа за ослобођење од фа- 
шистичког насиља и окупације, и у знак поштовања према оним 
губицима које је адвокатура Војводине претрпела у борби.

Скупштина је одржана у сали Аматерског позоришта, a уз 
леп број учесника, мада су везе са Сремском Митровицом, наро- 
чито адвоката из Баната, мало незгодне. На Скупштини је био 
врдо леп број гостију, од којих смо запазили: Арнолда Рајха, се- 
кретара за послове правосуВа и законодавства СРС, др. Јована 
Дорошког, покрајинског секретара за послове правосуђа, др Вла- 
димира Капора, декана Правног факултета из Новог Сада, Јована 
Крмпотића, председника Скупштине општине Сремска Митро- 
вица, Славка Радића, председника ССРНЈ Сремска Митровица, 
Трајка Јовева, председника Савеза адвокатских комора Југосла- 
вије, Миларада Јовановића, председника Адв. коморе из Бео  
града, др Драгана Чепелића, члана YO Адв. коморе из Загреба, 
Марјана Шифрера, представника Адв. коморе из Љубљане, Мо 
мира Видовића председника Адв. коморе у Сарајеву, и Панче Ко- 
стова, представника Адв. коморе из Скопја. Све присутне госте и 
представнике Савеза и Адвокатских комора, као и све адвокате 
и адв. приправнике топло је поздравио председник Коморе Мило- 
рад Ботић.

Затим је Скупштина минутом ћутања одала последњу по- 
част свим адвокатима који су у минулом рату изгубили животе, 
те онима који су умрли последње године.

Изабрала је Скупштина Радно председништво у чије се име 
захвалио др Руп Бура, који је Скупштином руководио.

Уз велико одушевљење упутила је Скупштина поздавни те- 
леграм другу Јосипу Брозу Титу, председнику Републике, те дру- 
говима Едварду Кардељу, председнику Савезне народне скуп- 
штине, Душану Петровићу, председнику Скупштине, Србије и 
другу Радовану Вдајковићу, председнику Покрајинске скуп-
штине.

У својој допуни извештају Управног одбора о раду, који је 
поднео Скупштини, предеедник Коморе Милорад Ботић је иста- 
као да недавно донесена Тарифа одговара општим приликама и 
награђује рад адвоката на један прихватљивији начин. Пензионо 
осигурање није још решено, нема још новог Уговора о социјал- 
ном осигурању адвоката што уноси извесну неспокојност међу 
адвокатима. У најтешњој сарадњи са Адв. комором из Београда 
ради се на доношењу и потписивању новог Уговора о соц. осигу- 
рању адвоката, са тежњом да се осигурају иста права и дужности 
и за адвокате, које имају остали радни људи. Указује на чиње- 
ницу, да због малог износа пензија, који уонште не одговара да-



нашњим условима живота, многи старији адвокати к о ји  се пен- 
зионишу са преко 40 година радног стажа, понова се уписује у 
именик адвоката, што ствара извесне тешкоће, јер треба ускла- 
дити критеријум код оцене радпе способности молилаца.

Y овој години се осећа јачи прилив младих кадрова у адво- 
катуру, што је охрабрујућа појава, наставио је Милорад Ботић, 
своју допуну извештаја. Међутим, искрсла је нова тешкоћа, a то 
је питање обезбеђивања материјалних средстава за обављање оба- 
везног адв. приправничког стажа у трајању од једне године код 
судова, обзиром да буџети Скупштина општина не осигуравају 
ова средства. Треба порадити да се ово питање реши у духу За- 
кона о адвокатури. Говори о успеху Прве конференције адвоката 
Југославије чије закључке треба и ова наша Скртштина да при- 
хвати.

У дискусији која је била опширна и плодна суделовали су: 
Јован Крмпотић, председник Скупштине општине CpCiMCKa Ми- 
тровица, затим Арнолд Рајх, секретар за послове правосуђа и 
законодавство Извр. већа СРС, Душан Гајић, председник Окру- 
жног суда у Сремској Митровици, Трајко Јовев, председник Са- 
веза адв. комора Југ^ославије, др Јожеф Матковић, председник 
Савета Адв. коморе у АПВ, др Федор Араницки, председник Рад- 
ног одбора из Сремске Митровице, Богољуб Стојковић, адвокат 
из Панчева, Андрија Шарчевић, адвокат из Суботице, Коста Хаџи 
ст. адвокат из Новог Сада, др Тоша Ишпановић, адвокат из Су- 
ботице, Хелене Хренар, председник Удружења адв приправника 
у АПВ и Владимир Трухар, адвокат из Сремске Митровице.

Затим је Скупштина прихватила све извештаје и поднесене 
преддоге те органима Адвокатске коморе у АПВ дала разрешни- 
цу, па је најзад прихватила и закључке које је поднела Комисија 
за израду закључака.

Ова Скупштина била је плодна у свом раду, подвукла је јед- 
нодушно гледање свих адвоката Војводине на проблеме адвока- 
туре, учврстила њихову вољу да сарађују на учвршћивању наше 
социјалистичке законитости.

И друштвено-забавни део био је врло добро организован. 
Дедегација Скушптине посетила је Спомен гробље бораца из 
Ослободилачког рата, где је одала почаст палим борцима. Зајед- 
ничка вечера и заједнички ручак протекли су у најбољем распо- 
ложењу, тако да се може одати признање адвокатима Сремске 
Митровице, под вођством др Федора Араницког, на успелом при- 
ређивању и одржавању ове Скупштине.

Коста Хаии



КРИТЕРИЈУМ УПУЕИВАЊА НА ПАРНИЦУ 
ПОВОДОМ ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ

Према прописима чл. 223. до укљу^но 225. Закона о наслеђи- 
вању (нумерација прописа из 1955. године), оставински суд ће 
упутити странке да, у датом року, поведу парницу или посту- 
пак пред управним органом у случајевима када су међу њима 
спорне чињенице од којих зависи неко њихово право, када међу 
њима постоји спор о праву на легат или о другом праву на оста- 
вину, те када међу њима постоји спор о примени права или о чи- 
њеницама. Важно је подвући да се појмом странке у оставинском 
поступку обухватају не само законски и тестаментарни наслед- 
ници оставиоца него и друга лица која остварују неко право 
из његове оставине, како је то истакнуто у чл. 187. поменутог 
закона.

У закону је постављен критеријум о томе коју ће странку 
оставински суд упутити на парницу или на поступак пред управ- 
ним органом. „Суд ће упутити на парницу односно на поступак 
пред управним органом ону странку чије право сматра мање 
вероватним", каже се у чл. 226. Закона о наслеђивању. Судећи по 
стилизација овога прописа, рекло би се да у овом питању оста- 
вински суд одлучује по своме слободном нахођењу, руковођен 
вероватношћу права која се сукобљавају. Међутим, законски кри- 
теријум да оставински суд упућује на парницу или на поступак 
пред управним органом упути странка коју није требало упутити, 
вероватним, сам по себи неодређен, субјективан и релативан, у 
пракси доводи у много случајева до произвољних и погрепших 
решења. Догађа се доста често да се на парницу или на поступак 
пред управним органом упути странка коју није требало упутити, 
односно да се тамо не упути странка коју је требало упутити, 
чиме се нарушавају правила правне логике и правне технике. 
Да ли оставински суд, да би ради упућивања на парницу одредио 
које је право мање вероватно, мора да се упушта у исиитивање 
основаности и оправданости тих права, или се при томе руко  
води неком другом методом, неким правним конструктом који 
омогућује брзо решавање овог питања и искључује непожељно 
прејудицирање? Другим речима: по чему ће оставински суд брзо 
и без прејудицирања одредити које је од права у сукобу мање ве- 
роватно? Ми сматрамо да нехма, и не би требало да има, произ- 
вољности у решавању питања која ће странка бити упућена на 
парницу или на поступак пред управним органом. Закон у томе, 
додуше, није изричит, али се у његовим идејним основима и прав- 
ној логици налазе мерила која искључују произвољност и преју- 
дицирање, полазећи са гледишта да је за суштинско решење 
спорног питања надлежан парнични суд или управни орган.

Овде ћемо навести три случаја из судске праксе који очи- 
гледно показују како је оставински суд вршио погрешно упући- 
вање на парницу, произвољно одређујући које је од спорних 
права мање вероватно:



A) Ha неколико година пред своју смрт, да би му омогућио 
оснивање посебног домаћинства, отац је писменим уговором пре- 
дао своме сину своје оранице, a син се у накнаду за то обавезао 
да сваке године издаје своме оцу на име ренте одређену количину 
кукуруза и пшенице. Y земљишној књизи уписано је право сво- 
јине на оранице у корист сина, док је његова обавеза издавања 
доживотне ренте такође уписана у корист оца. Син је до очеве 
смрти тачно испуњавао ову обавезу. После очеве смрти, у оста- 
винској расправи, један од наследника је, поричући онерозност 
поменутог утовора, захтевао да се оранице из тога уговора као 
поклон урачунају у наследни део сина. Син је оставинском суду 
приказао нападнути писмени уговор и одлучно се противио ура- 
чунавању, јер је тај уговор очигледно теретан, a no његовој са- 
држини се јасно види да је очева воља била да се те оранице не 
урачунавају у наследни део сина. Међутим, оставински суд је 
донео решење којим се син упућује на парницу да се утврди да 
је поменути уговор теретан и да је воља оставиоца била да се 
те оранице не урачунавају у наследни део сина. По спроведеном 
доказном поступку парнични суд је донео пресуду у корист сина, 
утврђујући да је предметни уговор онерозан и да је BOAja оста- 
виоца била да се те оранице не урачунавају у наследни део сина.

Б) Приликом удадбе своје кћерке, да би она могла набавити 
себи намештај по обичају, отац јој је писменим уговором покло- 
нио једну њиву и по томе уговору њива је у земљишној кн>изи 
преписана на име и својину кћерке. После овог поклона отац је 
више година живео и никад није доводио у сумњу тај поклон. 
Кћерка је у мужевљевом домаћинству обрађивала и користила 
ту њиву и на њу плаћала јавне дажбине. Y оставинском поступку 
иза смрти оца један од његових наследника је тражио да се тај 
поклон урачуна у наследни део кћерке као наследника. Оставин- 
ски суд је, пошто се' она успротивила урачунавању, упутио ту 
кћерку на парницу да се тамо пресудом утврди да је оставилац 
имао вољу да се та њива не урачунава у наследни део кћерке. 
И у овом случају је парнични суд донео пресуду у корист кћерке, 
јер је нашао да се оставилац у више махова изражавао да се 
поклоњена њива неће урачунавати у наследни део кћерке, као 
и да се под другим околностима може закључити да је воља 
оставиоца била да се та њива не урачунава у наследни део кћерке.

B) На оставинској расправи је законски наследник оспорио 
тестаменат и тражио његово поништење због неспособности те- 
статора и због недостатка његове воље. Тестаментарни наследник 
се томе противио и захтевао да по тестаменту наследи оставиоца. 
Оставински суд је упутио тестаментарног наследника на парницу 
да се пресудом утврди да је оставилац био способан за тестирање 
и да није било недостатака у његовој вољи. Парнични суд је до- 
нео пресуду у корист тестаментарног наследника.

Y ова три случаја оставински суд је, као што смо рекли, 
вршио погрешно упућивгиње на парницу оних странака које је 
упутио, док је по правилу требало да на парницу упути оне стран- 
ке које су тражиле урачунавање уговора о предаји и уговора о



поклону, као и поништење тестамента услед неспособности и не- 
достатака вол>е оставиоца. Нама се чини да је оставински суд у 
сва три наведена случаја произвољно поступао.када је одређивао 
које је од права у сукобу мање вероватно. Законски критеријум 
одређивања вероватности права сам по себи указује на потребу 
суда да се у овакви мслучајевима послужи којом мотивационом, 
законском или судијском правном претпоставком. Та претпостав- 
ка представља мисаони конструкт по коме се поклања вера за- 
кључку који се изводи из познатих на непознате околности и који 
стоји у важности све док се супротно не докаже. Појам вероват- 
ности је садржан у појму претпоставке, па када закон упућује 
суд да одређује вероватност неког права, он га самим тим упу- 
ћује и на служење одговарајућим правним претпоставкама, уко- 
лико оне у било којој форми постоје у вези са утврђивањем чи- 
њеница од којих право зависи или са утврђивањем самог права. 
Без обзира на стилизацију тога прописа, за коју се може рећи да 
није адекватна у довољној мери, чл. 226. Закона о наслеђивању, 
употребљавајући вероватност права као критеријум за упући- 
вање странке на парницу или на поступак пред управним орга- 
ном, овлашћује оставински суд да се у решавању тога питања 
послужи правним претпоставкама, a тако исто и правилима прав- 
не технике и правне логике. Познато је доказно, пробационо деј- 
ство правне претпоставке да терет доказивања преноси на ону 
странку којој та претпоставка не конвенира. Ако хоће да се осло- 
боди штетног учинка те претпосавке, противна странка мора да 
ту претпоставку обара, a то значи да доказује супротно њеном 
закључку. Аналогно томе, оставински суд ће, ослањајући се на 
односну правну претпоставку, упутити на парницу или на посту- 
пак пред управним органом ону странку којој та претпотсавка 
не иде у  рачун и која тој претпоставци опонира. Да се изразимо 
речником поменутог законског прописа: Више је вероватно право 
оне странке у чију корист стоји односна правна претпоставка, a 
мање је вероватно право оне странке којој та претпоставка не 
конвенира. Према томе, правна техника, у коју спадају правне 
претпоставке, као и правна логика, на којој је саздана целокупна 
зграда права, налажу оставинском суду да на парницу иди на 
поступак пред управним органом упути ону странку протиз које у 
тој правној ствари војује односна правна претпоставка.

Примен>ено-на наведени наш случај под А), изложено раз- 
лагање показује да су у корист сина постојале две правне прет- 
поставке, обе по својој природи мотивационе и сркивене у закон- 
ском подтексту, и то: 1) претпоставка да уговор о предаји орани- 
ца сину уз обавезу давања доживотне ренте оцу, снабдевен свим 
законским формалнсх:тима, одговара правој вољи странака, те 
да је према томе исправан и истинит, и 2) претпоставка савесно 
сти уговорника, тј. да су они закључиди уговор који не представ- 
ља привидан правни посао, већ уговор онакав каква му је садр- 
жина. Оставински суд је требало да пође од тих двеју правних 
претпоставки, које стоје у корист права поменутог сина као на- 
следника, па да стога на парницу упути оног законског наследни-



ка коЈи je тврдио да предметни утовор представља у^ствари уговор 
о поклону и да је вол>а оставиоца била да се поменуте аранице 
урачунају у наследни део сина, јер томе наследнику не конвени- 
рају изложене правне претпоставке. С обзиром на те правне 
претпоставке, право тога наследника, у односу на право сина 
оставиоца, показује се очигледно као мање вероватно.

Тако исто у погледу нашег случаја под Б) у корист кћерке 
као наследника постоји правна претпоставка да садржина уго  
вора одговара вољи уговорника и да су они били савесни прили- 
ком његовог закључења. Пошто у конкретном уговору о поклону 
дародавац није назначио да ће се дарована њива после његове 
смрти урачунавати у наследни део кћерке као наследника, то се 
на први поглед претпоставља оно што најчешће бива у датом 
реду ствари, a то значи да је вол>а оставиоца била да се та њива 
не урачунава у наследни део његове кћерке. Оставински суд је, 
према томе, погрешио када је ту кћерку упутио на парницу да у 
њој утврђује оно што је утврђено у самом закључку, тезису прав- 
не претпоставке која јој иде у корист. По тој правној претпостав- 
ци требало је да се сагледа да је право законскаг наследника који 
је тражио урачунавање тога поклона на штету кћерке — мање 
вероватно, па је оставински суд тога наследника требало да упути 
на парницу, a не поменуту кћерку.

И у нашем случају под В), утолико пре што је поменути те- 
стаменат формално исправан, делује једна правна претпоставка 
у корист тестаментарног наследника. Наиме, обично се претпо- 
ставља да воља одговара изјави и да је тестатор био способан за 
расуђиван>е приликом исказивања последње вол>е. Увек се прет- 
поставља нормално, оно што најчешће бива (id quod plerumque 
fit), па ce тако има поступити и у конкретном случају. Онај коме 
та претпоставка не конвенира и хоће да се ослободи њеног штет- 
ног дејства мора да је обара. Y нашем случају законски наслед- 
ник опонира тој правној претпоставци, па је оставински суд тре- 
бало да узме да је његово лраво мање вероватно, те да тога на- 
следника упути на парницу да у њој обара наведену правну 
претпоставку, тј. да доказује да је предметни тестаменат без 
важности услед неспособности тестатора за расуђивање, односно 
услед недостатака његове вол>е.

Ако је у наведеним случајевима оставински суд, приликом 
примене чл. 226. Закона о наслеђивању, могао да се ослони на 
неку правну претпоставку која стоји у  вези са спорним правом, 
поставља се питање како ће тај суд поступити у прилици када је 
спорно право такве природе да се у вези с њиме не може пронаћи 
ниједна правна претпоставка ни након дубљег понирања у идејне 
основе закона. To би, на пример, било када би се у оставинском 
поступку појавила нека странка са захтевом да јој се из оставине 
издвоји део који одговара њеном доприносу у повећању вредно- 
сти имовине оставиоца. Y вези са оваквим захтевом не може се 
суд ослонити ни на какву правну претпоставку, нити такве прет- 
поставке постоје. Међутим, ради одређивања које је од два права



Y сукооу мање вероватно, оставински суд се може послужити 
општим правилом за распоређивање терета доказивања: Ei incum- 
bit probacio qui dicit, non qui negat, те to правило аналогно yno- 
требити при упућивању неке од странака на парницу или на по- 
ступак пред управним органом. Ако је од наследника оспорен 
захтев странке из овог примера, онда се у конкретном случају 
странка која поставља такав захтев појављује као странка која 
тврди, док се наследник који се супротставља њеном захтеву 
показује као странка која негира, која пориче. Правило је доказ- 
ног система да се доказују позитивне тврдње, па аналогно томе 
терет доказивања пада на онога који тврди, који поставља те no- 
зитивне тврдње. Оставински суд би, према томе, с обзиром на 
горње правило о распоређивању терета доказивања, нашао да је 
мање вероватно право странке која је поставила захтев за издва- 
јање дела из оставине који одговара њеном доприносу у повећа- 
њу вредности имовине оставиоца, па би баш ту странку упутио 
на парницу, a не би никако упутио на парницу ону странку која 
опонира поменутом захтеву. Поново наглашавамо да се оставин- 
ски суд може послужити овом методом упућивања странке на 
парницу само у оном случају где не може пронаћи ниједну правну 
претпоставку у вези са спорним правом.

Често се у образложењима решења оставинског суда о упу- 
ћивању странке на парницу или на поступак пред управним орга- 
ном употребљавају наводи да је та странка слабија у праву. Такво 
образлагање упућивања нема ослонца у закону, јер он не подразу- 
мева поделу спорних права на слабија и јача, већ на више веро- 
ватна и мање вероватна. Поред тога, употреба израза „слабија 
у праву” има призвук прејудицирања, које није ни умесно ни- 
пожељно с обзиром на то да се спорно право и износи пред пар- 
нични суд ради објективног расправљања и доношења мериторне 
одлуке no њему;

Као што се види из горњи хизлагања, упућивање на парнпцу 
или на поступак пред управним органом по чл. 226. Закона о на- 
слеђивању не сме се вршити произвољно и са прејудицирањем. 
Чије ће право оставински суд сматрати мање вероватним, односно 
коју ће странку упутити на парницу или на поступак пред управ- 
нихМ органом, зависи од тога да ли у вези са спорним правом по- 
стоји или не постоји која правна претпоставка. Ако таква прет- 
поставка постоји, на парницу или на поступак пред управним 
органом биће упућена она странка којој та претпоставка не од- 
говара, која јој иде на штету. Међутим, ако таква претпоставка 
не постоји, нити се може пронаћи за односни случај, на парницу 
или на поступак пред управним органом биће упућена она стран- 
ка која је поставила одређени захтев у виду позитивне тврдње, a 
тај захтев, односно та позитивна тврдња је негирана од наслед- 
ника, у духу правила: Ei incumbit probacio qui dicit, non qui 
negat.

Ap Ауилан П. Радоман



ОБЈЕКТ И БИКЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
УГРОЖАВАЊА ЈАВНОГ CAOBPAPiAJA

I. *
Y материјалном смислу, општи заштитни објекат сваког кри- 

вичног дела па и кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја 
Y нашој земљи је грађанин и његова социјалистичка заједница. 
Као групни заштитни објекат код кривичног дела угрожавања 
јавног саобраћаја појављује се општа сигурност људи и имовине, 

a као посебни, сигурност јавног саобраћаја, односно сигурност 
људи и имовине у јавном саобраћају. Кривично дело угрожавања 
јавног саобраћаја из члана 271. Кривичног законика, међутим, 
није једино кривично дело које као заштитни објекат има сигуЈ> 
ност јавног саобраћаја. Кривична дела која имају исти заштитни 
објекат су и нека остала дела из главе XXI Кривичног законика, 
као што су: непрописна предаја саобраћају експлозивног или 
запаљивог материјала, несавесно вршење надзора у јавном сао- 
браћају и друга, али она неће бити предмет пажње у овом раду.

Као што смо рекли, правно добро које се овим делом штити, 
јесте сигурност јавног саобраћаја. Међутим, у теорији о овоме 
има опречних мишљења. Тако, на пример, Aиaкoвcки,^ a слично 
њему и Матошић  ̂налазе да су у питању два заштитна објекта, и  
то један јавни саобраћај,а други општа сигурност л>уди или им о  
вине. Ако саобраћај дефинишемо као истовермеио коршпћење 
јавне прометне површине од стране више корисника саобраћаја, 
онда долазимо до за1сључка да утрожавање јавног саобраћаја 
представља, у ствари, угрожавање живота и имовине учесника 
у саобраћају. To значи да је у питању код овог кривичног дела 
првенствено безбедност јавног саобраћаја, a да се општа сигур- 
ност људи и имовине може појавити само као групни заштитни 
објекат, a никако да се ова два објекта појављују у истој равни, 
како то наведени аутори налазе.

Како је код овог кривичног дела реч о јавном саобраћају a 
не о било каквом саобраћају, потребно је одредити шта се под 
тим појмом подразумева. Ако прихватимо да се под саобраћајем 
подразумева истовремено коришћење јавне прометне површине 
од стране више корисника саобраћаја, онда можемо рећи да је 
јавни саобраћај онај саобраћај који се одвија на јавним путевима. 
Основни закон о јавним путевима одређује да се јавним путеви- 
.ма сматрају путеви I, П, Ш и IV реда који према свом значају 
треба да буду проглашени за такве од стране надлежних органа. 
По овом Закону произилази да се остале улице, споредни, односно 
детњи путеви, на којима се одвија јавни саобраћај, али који нису 
формално проглашени јавним путевима ,не би могли сматрати 
као јавни путеви. Формулација члана 271. став 1. Кз. мислимо да 
се не ограничава са.мо на јавне путеве како су то одређени у по-

‘ Т. Лиаковски: Специфичност објекта и виности код члана 271. КЗ., 
„Наша законитост” 2/56.

 ̂ Др С. Матошић: Кривично дело уг{х>жаван>а јавног саобраћаја у 
склопу крив. дела против ошпте сигурности, „Народна милиција” 10/60.



менутом закону ,већ да она има шири захват који се огледа у 
томе да се ов одело може учинити на другим путевима, на пример, 
на путу који води преко неког земљишта, путу пољопривредног 
добра, ако тај пут употребл>ава неодређен круг лица, или на путу 
који људи редовно употребљавају.

Кривично дело утрожавања јавног саобраћаја из чл. 271. став 
1. Кз. састоји се у угрожавању јавног саобраћаја на мостовима, 
путевима и улицама,, тако да се непрописном или неправилном 
вожњом или употребом неисправног возила, оштећењем мостова, 
путева или улица, стављањем препрека, или на други начин, до- 
веде у опасност живот л>уди или -имовине већег обима. Као из- 
вришоци овог дела могу да се појаве две категорије лица: возачи 
возила (моторног, запрежног, или возила са ножним погоном) 
и остала лица. Како угрожавање путног саобраћаја, које је ин- 
криминисано у ставу 1. овог члана, најчешће долази до изражаја 
у нашој пракси од стране возача возила, то ћу се у овом раду, 
углавном, осврнути на овај вид угрожавања.^

Професор Таховић је мишљења да се угрожавања путног 
саобраћаја од стране лица која обављају колски саобраћај може 
извршити пре свега непрописном или неправилном вожњом, те 
употребом неисправног возила.'* * Прихватање оваквог мишљења 
значило би сужавање могућности примене овог кривичног дела 
на оне возаче, који су угрозили јавни саобраћај али не непро- 
писном или неправилном вожњом или употребом неисправног 
возила, већ на неки други начин који је изван ових радњи. Јавни 
саобраћај, као одређени друштвени однос, у већој мери је регу- 
лисан одређеним законским нормама, али це у  целини и у пот- 
пуности. С друге стране, кривично дело угрожавања јавног сао  
браћаја како је оно формулисано у члану 271. став 1. Кз., није у 
потпуности бланкетарне природе. Због тога сам мишљења да се 
формулација „или на други начин" првенствено односи на возаче 
возила, док је спорно да ли се то односи и на остала лица. Недав- 
не две одлуке Врховног суда Србије — Оделења у Новом Саду 
потврђују ово становиште.^ Наиме, тај суд је ослободио од оптуж- 
бе два пешака који су проузроковали угрожавање јавног саобра- 
ћаја, изражавајући мишлЈење да се формулација „или на други 
начин" може односити само на возача возила. Међутим, и ово 
становиште трпи критике. Законодавац је употребио израз „ко“ 
да би означио да то може да буде свако лице, a не само возач, 
Логично је при томе да радња извршења непрописне или непра- 
вилне вожње и употребе неисправног возила може да предузме 
само возач, тј. лице које на путу управља возилом. Ако ове радње 
које се односе искључиво на возача издвојимо из формулације 
члана 271. став 1. Кз., остаје нам следећи опис дела: Ко на други 
начин, сем непрописном или неправилном вожњом или употре- 
бом неисправног возила, те оштећењем мостова, путева или улица,

’ Статистички подаци саобраћајне службе СУП-а АПВ-е за послед^Бих 
5 година показују да се возачи волиза у око 90% случајева појављују као 
проузЈхжовачи саобраћајних удеса.

* Др J. Таховић: Кривично право, посебни део, Беохрад 1955. год.
’ Кж. 1758/63. и  Кж. 1403/64. од 9. X и 20. XI 1964. године.
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стављањем препрека,' тако угрози јавни саобраћај . . да тиме 
доведе у опасност живот људи или имовину већег обима. Посма- 
трајући ову формулацију закључујемо да„ко на било који начин 
тако угрози", што значи и пешак,*’ али не само он, већ да сваки 
учесник у јавном саобраћају може да буде извршилац овог дела. 
Значајно је још и то ,да диспозиција члана 271. став 1. Кз. у овом 
делу престаје бити бланкетарне природе и појављује се као опис- 
на диспозиција.

Према томе, угрожавање јавног саобраћаја од стране возача 
може се изврпшти непрописном или неправилном вожњом, уп о  
требом неисправног возила, или на други начин, при чему је круг 
радњи којима се може извршити ово дело врло широк, тако да 
их у Закону није нити могуће све поједначно навести и описати. 
Због тога се и одредба члана 271. став 1. Кз. појављује као дели- 
мично бланкетарна. Норме, које као комплементарне дограђују 
биће овог кривичног дела, познате су под именом саобраћајних 
правила. To је, пре свега, Основни закон о безбедности саобра- 
ћаја на јавним путевима од 26. марта 1965. године и сви они други 
прописи који нису изгубили правну снагу након доношења на- 
веденог закона. Поједине одредбе ових прописа чине биће кри- 
вичног дела угрожавања јавног саобраћаја^ али не увек. Ово дело 
може и самостално да егзистира, па се због тога и појављује само 
као делимично бланкетарна одредба.

II

Као што је изложено, угрожавање, путног саобраћаја од 
стране лица која обављају колски саобраћај може се извршити 
непрописном или неправилном вожњом, употребом неисправног 
возила или на други начин. Појам неисправног возила у теорији 
и пракси се не појављује као споран, што није случај са осталим 
могућим облицима извршења овог дела. 0  овоме постоје разли- 
чита мишљења. Тако, на пример, Матошић,’ под неправилном 
вожњом подразумева такву вожњу која није правилна у односу 
на правац и смер кретања, a непрописном вожњом ону вожњу 
која није правилна у смислу начина кретања. При томе наводи 
пример за ово своје становиште па вожњу неправилном страном 
пута (левом страном) сматра неправилноЈу!, a вожњу великом 
брзином као непрописну вожњу. Слично овоме је и становиште 
Н. Аумовића® који појам неправилне вожње етимолошки изводи 
из IV одељка Уредбе о саобраћају на јавним путевима, па као

‘ Оснавни зак€Н о безбедности саобраћаја на јавним путеви.ма у члану 
10. тач. 4. даје следећи појам пешвка: „Пешак је лице које у-чествује у сао- 
браћају, a «е удравља б о зи л о м  к и т и  се'превози у аозилу, лице које соп- 
ственом снагом гура дечја нолица, блцихл, бицикл са помоћним .мотором или 
покретша колица за немо^ша лица, као и лице које се креће помоћу покретне 
столице за иемоћЈна лица коју покреће оопетвеном снагом.”

’ Др С. Матошић, Ибид.
’ Н. Думовић: Један аспект и осврт на члан 271. став 1. КЗ. „Правни 

живот” 5—6/59.
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неправилну вожњу сматра такво понашање возача у току вожње 
које није у складу са овим обавезним правилима и када се овак- 
вим понашањем проуЗрокује последица тражена по члану 271. 
Кз., a као непрописну вожњу подр^зумева оно понашање возача 
којим се крше прописи који такође имају за сврху правилно 
одвијање саобраћаја a недолазе у оквир оних прописа која са- 
држе правида саобраћаја на јавним путевима, a који се налазе 
у осталим уредбама и правилницима било савезног, републичког 
или локалног карактера.

Ове дефиниције су свакако сувише уске. При одређивању 
ових појмова, мислим, да критеријум треба да буде против-прав- 
ност, односно неправилност. Уважавајући ове критеријуме, под 
непрописном вожњом треба подразумевати вожњу која се про  
тиви позитивним саобраћајним прописима, a под неправилном 
ону код које учинидац није употребио опрез који је, с обзиром 
на конкретне околности возила, пута и саобраћаја, био дужан 
да употреби, (на пример, вози у оквиру прописа о дозвољеној 
брзини, али је није подесио усдовима возила, пута и саобраћаја), 
односно није употребио онај опрез, који се с обзиром на дату 
ситуацију указује потребним.^ И не само то, већ се под неправил- 
ном вожњом има сматрати и она вожња, којом се, додуше, не 
противи никаквим правним нормама, али која је противна опште- 
прихваћеним правилима понашања у саобраћају. Као једно од 
тих правила Др. Кобе наводи начело поверења које значи, прво, 
да сваки возач може да рачуна да ће и други учесници у саобра- 
ћају поштовати прописе и правила вожње, друто, да сваки возач 
може да рачуна да ће се и остали учесници понашати како то 
тражи моментана ситуација, те да ће сваку евентуадну намеру 
да се понашају друкчије него што се то очекује јасно и недво- 
смислено изразити и дати на знање осталим учесницима у сао- 
браћају, и коначно, не може се очекивати од возача да рачуна 
са непромишљеним и сасвим неадекватним реаговањима- или 
понашањима осталих учесника (са изузетком деце и других лица 
за које се на први поглед може зкати да нису способна за брзе 
реакције).*®

Што се тиче појма „или на други начин" он се може односити 
како на возача возила, тако и на остала лица. Y погледу возача 
мишљења сам да он треба да буде употребљен у сваком оном 
случају, када је дошло до угрожавања јавног саобраћаја од стра- 
не делања возача у односу на возило, a није у питању вожња, од- 
носно кретање проузроковача дела. To би, на пример, биди слу-

’ Врховни суд Хрватске у пресуди К ж  2796/54. истиче; ,,Да би се во- 
жња могла сматрати прописном односно правилном, дужни су оки који возе 
да у случају потр>ебе прибегау пажњи у већом опрезу него што им « е-  
поср>едно намећу саобраћ|ајни прсшиси, те да чак рестрЈштара.1У себи права, 
која им иначе ови дрописи дају за нормалне случајвве”.

— Исто тако члан 10. Женевске Конввнције о  путном саобраћају из 
1949. године.

Др ГГ. Кобе; Крфгоична дела угрожавања јавног ааобраћаја у суд- 
ској пракси и кривичнаправкој теорији, „Југословеиока р)евија. . . ” 1/64.

— Слично овоме члан 5. Основног закока о безбедности саобраћаја на 
јавним путевима.
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чајеви када возач заустављајући се ноћу на путу не осветли или 
бар на неки друга начин не обележи присуство свога возила на 
путу, паркира возило на месту које није одређено за то и сл. Под 
овим појмом треба подразумевати и случајеве када шофер или 
власник препусти ут1рављан.е моторним возилом невештој или 
неспособној особи. Овакве случајеве пракса понекад погрешно 
подводи под појам неправилне вожње, што не стоји, јер ције у 
питању вожња.

Y вези овога треба истаћи спор у теорији и пракси о томе 
да ли курсиста који вози под надзором инструктора може да 
буде извршилац кривичног дела утрожавања јавног саобраћаја. 
По овом питању мишљења су подељена. Једни сматрају да се 
питање кривичне одговрности курсисте расправља по општим 
одредбама Кривичног законика те да он у начелу може бити 
кривично одговоран извршилац овог дела. При томе, наравно, 
он би одговарао као и сваки други возач. Друти, пак, сматрају 
да курсиста не_може бити позван на кривичну одговорност али 
се у разлозима за ово своје становиште у већој мери разилазе. 
По питању одговорности инструктора не појављује се спор али 
се његово дело различито квалификује.”

III

Као последица наведених могућих облика радњи код овог де- 
ла јавља се угроженост јавног саобраћаја. С обзиром на то, ово 
кривично дело спада у групу кривичних дела опасности или угро  
жавања. Међутим, за егзистенцију овог дела није довољно да је 
наступило обично угрожавање јавног саобраћаја. Угроженост 
јавног саобраћаја мора бити одређеног интензитета, Она се or.\q- 
да у томе што мора бити доведен у опасност живот људи или 
имовина већег обима. Поставља се питање на који начин може 
бити манифестовано довођење у опасност живота људи или им о  
вине. Јасно је да не представља кривично дело свако угрожавање 
јавног саобраћаја које је изазвано непрописном или неправилном 
вожнјОм или другим радњама из члана 271. став 1. Кз., већ само 
оно угрожавање јавног саобраћаја, при којем се у конкретном 
случају заиста доводе у опасност живот људи или имовина већег 
обима. Ово произилази из формулације ч.лана 271 став 1. Кз.: 
„ . . .  тако угрози јавни саобраћај . . .  да тиме доведе у опасност", 
што значи да оно угрожавање јавног саобраћаја, којим се не до- 
води у опасност живот људи или имовина већег обима не пред- 
ставља кривично дело. Тако, на пример, ако шофер вози у алко- 
холисаном стању и превелико.м брзином и још левом страном 
пута, али тиме не доведе у опасност живот одређеног лица ,више 
њих или имовину већег обима, онда не чини кривично дело у 
питању, већ само саобраћајни прекршај", јер се друштвена опасна 
радња карактерише и исцрпљује у самом угрожавању јавног 
саобраћаја".*^ Према томе, квалитет последице је критериј за

” Ово гштање због своје сложености биће предмет једног посебног рада.
“ Т. лиаковски: Ибид
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разграничење и постојање кривичног дела из члана 271. Кз., или 
одговарајућег прекршаја. Он се оживотворује у степену угроже- 
ности живота или имовине. Тако, ако је као последица наведених 
радњи наступила конкретна животна опасност одређеног или 
одређених лица или пак конкретна могућност уништења имовине 
већег обима, онда је у питању чињенично стање кривичног дела 
угрожавања јавног саобраћаја, a ако је у питању апстрактна 
опсност, може да постоји чињенично стање прекршаја. Конкретна 
опасност постоји онда, када је посде радње извршења, даљи раз- 
вој ситуације сигурно водио тешкој повреди заштићеног добра 
али до ове повреде није дошло услед случаја, односно када је 
услед случаја каузални ток догађаја који сигурно водио униште- 
њу живота или имовине био прекинут.*  ̂Другим речима, у питању 
је једно нередовно стање, у којем према општем искуству може 
са вероватношћу сваког тренутка наступити штетна последица, 
тј. повреда заштићеног добра.

Пракса, као најсигурнији критеријум за постојање конкретне 
опасности, узима већ наступелу повреду која се манифестује у  ла- 
кој телесној повреди или уништењу имовине која није већег обн- 
ма. Иако ово даје пракси одређену оријентацију, теоријски није 
сасвим исправно. Ово због тога, што ни онда ако се ради о рела- 
тивно најлакшем интензитету конкретне опасности, наравно, под 
условом да су се стекле све наведене предпоставке не би смела 
доћи у питање ггримена члана 271. став 1. Кз. Исто тако, могући 
су случајеви Ха је настугшла лака телесна повреда неког лица 
или уништење имовине мањег обима, a да ипак не постоји кон- 
кретна опасност, јер објективно није ни могло доћи до тежих 
повреда или уништења имовине већег обима, и обрнуто, да није 
наступила ни лака телесна повреда ни уништење имовине мањег 
обима али да је ипак наступила конкретна опасност за живот или 
имовину. На пример, ако возач натера аутомобил на групу пешака 
која се налази на тротоару и пешаци се у  последњем тренутку 
уклоне, па услед тога не дође до саобраћајне незгоде, односно 
до повреде људи, ипак имамо законом одређену последицу из чла- 
на 271.- став 1. Кз. Истина, овакви су примери ретки, ier) обично 
у таквим случа^евима долази до саобраћајне незгоде.*'' Међугил!, 
свака саобраћајна незгода не мора да представља кривично дело. 
Y пракси има таквих незгода до којих долази услед непрописне 
или неправилне вожње, итд. . .  , a у којима не долази до повреде 
људи, док је материјална штета незнатна. Овакве саобраћајне нез- 
годе могу настати при сасвим малим брзинама и под таквим окол- 
ностима које указују на то, да је интензитет утрожавања толико 
ослабљен да објективно не може да буде доведен у опасност не̂  
чији живот или имовина већег обима, тр да је угрожавање остало 
у границама апстрактне опасности. Мећутим, уколико је услед 
кривичног дела из члана 271. Кз., наступила тежа последица у

“ Др. Д. Атанацковић: Проблем разграничења кривичног дела из члана 
271. став 1. Кз. од одговарајућих прекршаја, Правни живот 3/61.

Под оБим изразо.м подразушева се појам који је дат за оаобраћајну 
незгоду у  члану 10. тачка 30. Основног закона о безбедности саобраћаја на 
јавним путевима.
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смислу члана 273. Кз., јасно је, да је самим тим постојала и опас- 
ност за људе и добра, и тада нема потребе посебно утврђивати 
постојање конкретне опасности.

Нападни објекат кривичног деда угрожавања јавног саобра- 
ћаја је живот човека и његова имовина. Формулација члана 271. 
став 1. Кз., у  погледу живота људи пракси не задаје тешкоће. Оп- 
ште је прихваћено становиште да се под опасношћу за живот 
људи'  ̂ подразумева опасност за живот’̂  једног иди више одређе- 
них лица, при чему је опасност за живот учиниоца ирелевантна 
за постојање овог дела. Ово значи да ако је радњама из чдана 
271. став 1. Кз., био доведен у опасност само живот учиниоца, у  
том случају не постоји кривично дело угрожавања јавног саобра- 
ћаја, јер ни покушај самоубиства није код нас кривично дело, 
па још мање може бити кривично дело већ само угрожавање 
сопственог живота.

Аналогна је ситуација и у погледу сопствене имовине. Ако 
није кривично дело уништење сопствене имовине, не може бити 
кривично дело ни њено утрожавање. Међутим, ако је у питању 
сувласништво на некој ствари или је у питању ствар под зашти- 
том државе, мишљења сам да би тада постојало утрожавање. Y 
пракси је спорно да ли само возило, којим учинилац управља, 
ако није његово власништво, може бити објект угрожава1БЗ. 
Врховни суд Словеније у једној својој одлуци/^ заузео је о томе 
негативно становиште наводећи да се под имовином већег обима 
не л1оже обухватити и возило као прометно средство, којим је 
угрожен јавни саобраћај, јер би иначе већина шофера, који не- 
прописном вожњом оштете аутомобил који возе већ учинили 
кривично дело из члана 271. став 1. или 3. Кз., a да то није сврха 
Закона. Ово становиште није исправно. Нема разлога да имовина 
поверена учиниоцу, па тако и возило којим управља, буде искљу- 
чена од кривично-правне заштите у  јавнбм саобраћају, ако је 
она ван њега већ заштићена осталим кривичним делима против 
приватне и друштвене имовине и другим. Образложење Врховног 
суда не стоји, јер свако оштећење аутомобида не значи још да 
је оно настало у ситуацији у којој је била у опасности имовина 
ввћег обима.’® Према томе .објект угрожавања може бити и возило 
којим управља учинилац, пбд условом да то возило није његово 
власништво.

Када је у питању довођење у опасност имовине као објекта 
извршења дела, појављују се извесне тешкоће и размимоилажеЈва 
у гледиштима ако је већ штета на имовини наступила. Наиме, п о  
јављује се несагласност у погледу одређивања појма имовинске 
штете већег обима, и имовинске штете великих размера, из члана

” Пресуда Врховног суда АПВ-е број Кж. 457/57: „Под изразом „људи” 
не мисли се на број лица чији је живот доввден у  опасност већ се у члану 
271. Кз. набрајају добра која треба да1 буду доведвна у  опасност угрожава- 
њем iaBHOir саобраћаја да би постајало ово дело.”

“ Није довол>на само опасност за телесни интегритет; потребна је опас- 
ност за живот.

" Кж. 404/53 од 25. XI 1953. год.
Др. Б. Златарић: Кривични законик у  практичној примени, Загреб 

1958. године.
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273. КЗ. Висина имовинске штете се код овог кривичног дела по- 
јављује и као конститутивни и као квалификаторни елеменат. 
Због тога је одређивање исте, у смислу изражавања вред?1ости у 
новцу, битно за правилну квалификацију односних дела. Y суд- 
ској пракси чине се покушаји да се изграде извесни критеријуми 
помоћу којих би се могли ближе одредити значење наведених за- 
конских израза, по могућности у одређеном или бар приближном 
новчаном износу.^® С тим у вези поставља се у  првом реду пигање 
да ли је такво прецизирање опште могуће и дозвољено, и није 
ли Закон управо тиме што није одредио фиксни износ имовинске 
штете -у опису ових кривичних дела, већ се послужио извесним 
општим изразима и формулацијама, јасно изразио негативан 
став према таквом фиксирању наведених законских појмова. Сма- 
трамо да одређивање овог елемента мора бити питање фактичке 
оцене у сваком конкретнРм случају, јер приликом оцене околно- 
сти где почиње штета већег обима a где иста прелази у шгету 
велнких размера, поред новчане вредности треба ценити и узети 
у обзир природу и карактер имовине у питању, њену намену и 
значај који она има у економском смислу, последице насталог 
оштећења и друго. Но, овде је битно нагласити да наступање 
штете није одлучујуће за постојање овог кривичног дела, већ је 
дело извршено самим довођењем у опасност имовине већег обима, 
a да се одговорност за штету већих размера у смислу члана 273 
Кз. појављује као квалификаторна околност.

Арагомир Д. Цветковић

О САМОВОЉНОМ ПРЕСТАНКУ РАДА РАДНИКА Y РАДНОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ

Y нашој јавности, како у дневној штахмпи тако и у стручним 
публикацијама и дискусијама све чешће се потеже питање после- 
дица самовољног престанка рада.

Ранијим Законом о радним односима (ЗРО чл. 317) који је 
важио до 8. IV 65. године било је предвиђено да радни однос 
престаје ако радник 7 дана изостане са посла неоправдано.

Закон који сада важи је то изменуо тиме што је у чл. 96, став 
3. изрекао да самовољно напуштање рада не повлачи аутоматски 
за собом престанак радног односа, него то лредставља само тежу 
повреду радне дужности, за коју се м ож  е изрећи казна отпу- 
штања из радне организације, али се та казна и не м о р a изрећи.

Врховни суд Хрватске у једнај својој одлуци стао је на <ггановиште 
да се штета од 500 до 700.000 динара, која је настутшла као последица уни- 
штења имовине има сматрати и.мовином већег обима. ВрхсЕНИ суд Македо- 
није уништење имовине у  вредкссти од гсреко 50.000 дршара с.матра имови- 
ном већег обнма.

— „И.мовинска штета великих размвра”: Врховш! суд Македоније 
— преко 1,000.000.— динара, Врховни суд БиХ 3,000.000.— динара, Врховни 
суд Словеније преко 3,000.000.— динара и сл.
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Одлука о искључењу због теже повреде радне дужности до- 
носи било раднички савет радне организације, било радна зајед- 
ница радне јединице чијн је члан учинио тежу повреду радне 
дужности (према члану 88. ОЗРО). *

Овај је поступак скопчан понекад са великим тешкоћама. 
Радник је на пример самовољно напустио посао и запослио се 
другдбј или му се изгубио траг, можда је као .„туриста” отишао 
у иностранство и тамо се запослио итд. Y оваквим случајевима 
је о ч и г л е д н о  д а ј е о н  својим поступком самвољно прекинуо 
радни однос. A да се та очигледна чињеница констатује мора да 
ступи у дејство један компликовани и гломазни поступак.

Прво мора да се покрене поступак (чл. 85. ОЗРО) — било 
путем једног члана радне заједнице или путем другог органа 
утврђеног интерни.м акто.м — због повреде радне дужности, иако 
је очигледно да је радник самовољно и неоправдано прекинуо 
радни однос.

Аруго мора радник да се позове на саслушање и ако се њего- 
ва адреса не зна. --

Треће мора да се сазове радна заједница радне јединице чији 
је он члан и да се тајним гласањем изјасни за искључење више 
од половине чданова радне заједнице. Због самовољног поступка 
једног неодговорног човека мора да се састану некодико десети- 
на, a можда и преко 100 људи који раде у разним сменама да 
би констатовали нешто што је очигледно. Y великим предузећима 
је то скуп, гдомазан и у пракси тешко изводљив поступак.

Да се томе доскочи може се изнети ствар и пред раднички 
савет радне организације. Он по правилу заседа и иначе повре- 
менб па се мора састајати, a у великим предузећима има и мањи 
број чданова него понека радна јединица. Али се он ипак релатив- 
но ређе састаје. Он се сазива можда .месечно, можда 2 пута у 3 
месеца према потреби. Мора ли се он сазивати сваки час због 
очигдедне недисциплине некога или се мора трпети да донде неко 
ко је очигдедно самовољно напустио предузеће и.ма статус запо  
сленог дица? Може ли његово евентуално станарско право (ако 
има стан који је добио од предузећа с обзиром на радни однос) 
или друга права да буду нетакнута донде — иако се јавио из дру- 
гог места или земље да се та.мр запослио — иди ако се уопште 
није јавио?

Осим тога самовољно напуштање посла је пре.ма ОЗРО тежа 
повреда радне дужности због које радник м о ж е  да буде каж- 
њен искључење.м из радне организације, али и н е _\i о р a да 
буде искључен. To практично значи ако је неко дуже времена 
неоправдано изостао са посла он може и да не буде искл>учен из 
радне организације. ОЗРО је на снази тек од априла прошле го- 
дине, a било је већ сл^^ајева да неког не искључе из радне орга- 
низације (иако је дуже времена неоправдано изостао са посла) 
из бодећиво сенти.менталних разлога јер је добар човек”, јер је 
„наш човек”, да се не помињу и други мотиви као што је био 
сдучај да су против искључења недисциплинованог радника аги- 
товали његови жиранти и њихови пријатељи — да не би морали
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да плаћају дугове радника који је неоправдано дуже времена 
изостао са посла.

Постоје додуше поједина мишљења да је у таквим случаје- 
вима о којима је напред било речи много целисходније, правил- 
није и брже да се само решењем констатује самовољни престанак 
рада. (Ово је мишљење друга Милана Лаковића, вишег правног 
саветника Савезног секретаријата за рад изнетог на састанку 
организованог од стране Друштва правника у привреди Југосла- 
вије у Привредној комори града Београда 8. II 1966. год.). Ма 
како да су та мишљења и била аргументисана од ауторитативних 
особа, она су ипак само индивидуална мишљења која ни судови 
ни други органи нису дужни да прихватају.

Због свега овог сматрамо да би било неопходно потребно и 
нужно да законодавац постави један рок (било од 7 дана као 
што је то било предвиђено у чл. 317. ЗРО) или да се овласте радне 
организације да то учине интерним актом — када се има сматра- 
ги да самовољно изостајање са посла има за последицу престанак 
радног односа. Тада се не би могао десити случај да неко узме 
у заштиту недисциплинованог члана радне организације пози- 
вајући се на то да нико радну организацију није овластио да она 
у свом акту утврђује колико времена радник треба да неоправ- 
дано изостане са посла да би му радни однос престао. To би била 
веома ефикасна мера за спречавање флуктације радне снаге.

Y вези самовољног напуштања посла ОЗРО (чл. 96, став 4) је 
увео једну новину. To је да радник има да радној организацији 
надокнади штету у висини његове просечне аконтације личног 
дохотка за време које је био дужан да остане на раду, сем ако 
самовољним престанком рада није радној организацији проузро- 
ковао већу штету.

Ова расположба закона је у круговима правника који при- 
мењују ОЗРО изазвало живе дискусије. Изнета су поједина миш- 
љења да је та законска одредба неправилна, нецелисходна па и 
противуставна (А. Николић, Гласник савеза друштава правника у 
привреди Југославије, Загреб, бр. 4. из 1966. год., „Савремена 
пракса”, Београд, бр. 47. од 29. XI 1965. год.). Суштина овог схва- 
тања је у томе што оно стоји на становишту да се може тражити 
само накнада оне штете чији је износ доказан. Ако пак износ те 
штете није доказан, или ако услед изостанка са посла радника 
радну организацију није задесила штета или је она незнатна, не- 
би се ни могла тражити наплата исте. Уколико би се ипак нап.да- 
тило нешто по том основу, то би представљало правно неосновано 
обогаћење у корист привредне организације — сматра то гледи- 
ште. To би се напр. десило да радник који је чешће кажњаван 
због повреде радне дужности, па је због тих његових поступака 
било преддожено и његово искљ^ење из радне организације 
самовол>но напустио посао. За радну организацију у овом слу- 
чају његовим одласком не би настада никаква штета, него чак 
и корист. Ипак га она, користећи своје право из чл. 96. ст. 4. 
ОЗОР, тужи и тражи накнаду штете која не постоји. Слична је 
ситуација ако радна организација на место радника који је напу- 
стио радно место истог дана по његовом изостанку или можда
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идућег дана постави на то место бољег и савеснијег радника. Ту 
такође или уопште нема штете, или је она незнатна, па ипак рад- 
на организација може да наплати њен многоструки износ — тврди 
се овим гледиштем.

Дозвољавамо да сама формулација законског текста да рад- 
ник има да плати штету чак и у случају да она не постоји (јер 
одласком радника предузеће није оштећено) — није најсретније 
изабрана. Опште је познато да се за сваку штету мора доказати 
да она постоји и колики је н>ен износ. Законодавац то у овом слу- 
чају није учинио, те се томе са теоретског становишта може и 
приговорити. Било би можда правилније да је став 4. члана 96. 
ОЗРО рекао да радник који самвољно престане са радом има да 
радној организацији да плати суму која је равна износу његове 
просечне аконтације личног дохотка за време за које је био 
дужан остати на раду, a већи износ од -овог ако је самовољним 
престанком са рада проузроковао већу штету него што је био 
дужан да плати.

Но и поред формулације којој би се са правно-техничке стра- 
не могло приговорити —̂ сматрамо да је добро да се уведу ефи- 
касне мере и санкције против самовољног изостанка са посла, јер 
као што ни предузеће не сме радника самовољно да отпусти (ако 
то учини казниће се веома осетним казнама и радна организацк- 
ја и одговорни службеник) не сме ни радник некажњено да са- 
мовољно напусти предузеће без отказа од данас до сутра.

Ако наиме радна организација самовољно откаже радни од- 
нос радника њу ће задесити веома осетљиве санкције. Оне су 
предвиђене у члану 138. ОЗОР који предвиђа да ће за xai случај 
против радне организације бити изречена казна од 100.000 до 
1.000.000 старих динара, a за одговорно лице у радној организа- 
цији казна до 50.000 старих динара. Ту се ради о претпостављеној 
штети и мишљења смо да овде законодавац није повредио по- 
стулате ни праведности ни целисходности.

Износ који радник мора да плати радној организацији за 
случај самовољног напуштања рада може Да се третира и као 
нека врста уговорне казне, или пенала која има искључив циљ 
да уведе ред у- домен радних односа. Тиме је законодавац свакако 
хтео да се код радних људи у јачој мери развије свест о личној 
одговорност и о томе да се не Д10же некажњено и без последица 
самовољно напуштати радно место. Онај ко има права, треба да 
је свестан да има и дужности. Ако радна организација не сме без 
тешких последица по њу да самовољно радника лиши могућно- 
сти посла, ни радник не може из каприца да напусти посао, a да 
при томе не осети никакве последице.

Међутим напредпоменути износ (третиран можда непрециз- 
но као штета) мора радна организација да наплати путем суда. 
A шта ће бити ако радна организација не зна адресу радника? 
Y овом случају радна организација мора да тражи да се раднику 
који се налази на непознатом месту (а можда је и у иностранству) 
именује старатељ или ггуномоћник за примање достава. Радна 
организација мора да троши и време и новац да би тражила H a -
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плату једног јаловог потраживања о коме зна да га неће напла- 
тити. Требало би донети прописе, било упутства било тумачења 
— који би овластили радну организацију да не мора да тражи 
наплату потраживања о коме зна да га неће моћи наплатити.

У борби за сузбијањем бирократије ми смо постигли несум- 
њцве успехе. Иде се ликвидацији ситуације да наше радне opra- 
низације морају достављати разне исказе, извештаје, мишљења, 
евиденције, анализе итд. сбаком ком то падне на памет. Води се 
озбиљно рачуна о односу трудбеника у производњи и у админи- 
страцији, па се администрација смањује где она није нужна и 
неопходна. Наша земља заузима по потрошњи хартије по глави 
становника еавидно место у Европи. Међутим по процентуалном 
броју неписмених заузима такође жалосни рекорд. Хартија се 
код нас вероватно не троши искључиво на просвету и културу 
(и поред знатне и публицистичке и издавачке делатности). Ни 
индустријска употреба хартије (за амбалажу итд.) верујемо није 
од пресудног значаја у овом погледу. Остаје да се замислимо 
није ли хипертрофирана употреба хартије (и не само хартије 
■него и радног времена) за администрацију која није увек ни 
нужна ни потребна.

Сматрамо да је и набачени проблем један од оних који чека 
своје хитно решење. Мислимо да би савезни и други надлежии 
органи у интересу како правне сигурности тако и ефикасности 
пословања донели прописе, тумачења и препоруке које би ликви- 
дирали стање да се због утврђивања једне често очигледне чиње- 
нице (неоправдано изостајање са посла) покрене један често скуп 
и гломазан и пре свега излишан поступак. Поступак који нема 
ничег заједничког ни са демократијом ни са радничким само 
управљањем, ни са привредном реформом — него очито вуче уна- 
зад. Ако ће ови редови ма и у најмањој мери допринети да се 
ликвидирају нездраве појаве које су у чланку додирнуте — биће 
постигнут циљ који смо имали лред очима: спречавање самоволт 
ног напуштања радног места и неоправдане флуктације радне 
снаге са једне и ликвидирање (или бар знатно ограничавање) гло 
мазне и непотребне администрације са друге стране.

Ар. Карло Ковач

НЕКА ПИТАЊА Y ВЕЗИ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ЗАКОНИТОСТИ КАО ВАНРЕДНОГ ПРАВНОГ СРЕДСТВА

1.
У нашем систему судске заштите егзистира захтев за зашти-' 

ту законитости као традиционално ванредно правно средство, са 
сврхом да се путем њега, преко највиших судских инстанци откло 
не повреде закона. Иако је овај институт у грађанскоправној и 
кривичноправној области уведен још приликом првих позитивно- 
правних процесних решења, (Закоником о кривичном поступку
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који је ступио на снагу 1. јануара 1954. године и'Законом о пар- 
ничном поступку који је ступио на снагу 24. априла 1957. године) 
a уведен је и у област управног судовања задњом новелом Закона 
о управним споровима од 7. априла 1965. године, његова примена 
и процесноправна реализација упућује на одређена размишљања 
'у погледу тога да ли је реализација тог института кроз ангажо- 
вање јавног тужиоца према наведеним процесним законима у 
складу са Уставом.

Ово питање ће бити окосница размишљања у овом матери- 
јалу са покушајем да се упоредним анализама Уставног текста и 
ових процесних закона у вези улоге и положаја јавног тужиоца, 
извуку одређени закључци.

Захтев за заштиту законитости се у  наш правни систем уводи 
већ и кроз одредбе Устава СФРЈ. Наиме, у Глави XII посвећеној 
Врховном суду Југославије у члану 239. став 1. тачка 3. утврђује 
се измећу осталог надлежност Врховног суда Југославије у  вези 
ванредних правних средстава, те дословно каже:

„ОДЛУЧУЈЕ о ванредним правним средствима против пра- 
воснажних одлука судова којима је повређен савезни закон, 
у случајевима предвиђеним законо.м.“

Из горње стипулације очито је да је Врховни суд Југославије 
једини надлежан да одлучује о ванредним правним средствима, 
односно и о захтеву за заштиту законитости као једном од к.\а- 
сичних ванредних правних средстава.

На основу цитиране одредбе Устава СФРЈ предпоставља се 
да ће процесно законодавство у грађанској, кривичној и управно 
судској области обезбедити технику и процедуру ради примене 
захтева за заштиту законитости у конкретним случајевима.

Наши процесни закони у себи садрже одредбе посвећене зах- 
тевима за заштиту законитости у вези чије реализације укључу- 
ју и ангажују јавног тужиоца, као одређену хмеђуспону између 
заинтересованог субјекта на кога се повреде закона реперкутују 
и суда који о томе одлучује.

У члану 389. Закона о парничном поступку стоји:
„Ако је правоснажном судском одлукохм повређен закон 
или међународни уговор ,надлежни јавни тужилац може 
подићи захтев за заштиту законитости."

На сличан начин детерминише се захтев за заштиту закони- 
тости и у кривичноправној области, члан 391. Законика о кривич- 
ном поступку, који гласи:

„Против правоснажне судске одлуке и пркзтив судског по- 
ступка који је претходио тим правоснажним одлукама, над- 
лежни јавни тужилац може подићи захтев за заштиту зако  
нитости, ако је повређен закон."

У истом духу конституише се у управном спору захтев за 
заштиту законитости кроз одредбе .члана 21. Закона, где се у пр- 
вом ставу каже:

„Против одлуке републичког врховног суда, односно врхов- 
ног војног суда' донете у управном спору надлежни јавни
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тужилац може поднети захтев за заштиту законитости Врхов- 
ном. суду Југославије, ако је том одлуком учињена тежа 
повреда савезног закона."

Анализом цитираних одредби процесних закона види се да 
се у свим поступцима реализација захтева за заштиту законито 
сти, као ванредног правног средства, везује за учеиШе надлеж- 
ног јавног тужиоца. При томе његова улога и положај су врло 
значајни, јер од његове оцене зависи да ли ће се, и када ће се, 
одређена правна ствар доставити Врховном суду Југославије ра- 
ди одлучивања о томе да ли је било повреде закона или не.

Размишљајући о овако значајном овлашћењу јавног тужио  
ца, имајући у виду превасходно уставна решења у овој области, 
чини нам, се да је такво место и улога Јавног тужиоца против- 
уставно, из следећих разлога:

1. Већ цитираним чланом 239. став 1. тачке 3. Устава СФРЈ 
о захтеву за заштиту законитости, ако је повређен савезни закон 
одлучује Врховни суд Југославије.

2. Чланом 142. Устава СФРЈ јавном тужилаштву се дају ов- 
лашћења да предузима законом одреБене мере и правна средства 
ради заштите законитости, из чега се не би могло извући и овлаш- 
ћење дато у наведеним процесним законима у вези његове диспо- 
зиције да „може“ да поднесе захтев за заштиту законитости.

3. У Закону о јавном тужилаштву у члану 12. јавно тужила- 
штво је надлежно да изјављује ванредне правне лекове, али се 
из те одредбе не види да је јавно тужилаштво по својој слободној 
оцени овлашћено да цени да ли у конкретном случају постоји 
повреда закона или не, те да на основу свог дискреционог права 
улаже или не улаже захтев за заштиту законитости.

Са ових неколико основних закључака покушали смо да са- 
гледамо статус јавног тужиоца у поступку подизања захтева за 
заштиту законитости.

На основу свега изнетог слободни смо да закључимо да овако 
утврђена позитивноправна улога и положај јавног тужиоца у 
вези са захтевом за заштиту законитости н и јс  у складу са устав- 
ним одредбама пошто се, путем таквог регулисања, oд/vyчивaњe 
о захтеву за заштиту законитости појављује у две фазе. У првој 
фази, која је у суштини пресудна, јавни тужилац цени да ли у 
конкретном случају има повреде закона или не, те ако нађе да 
нема повреде закона онда и не улаже захтев за заштиту закони- 
тости. Аругим речима у свим тим случајевима угрожени субјект 
не може ни да дође у  ситуацију да о његовом праву одлучује 
Уставом надлежан Врховни суд Југославије.

По нама оваква ситуација је у нескладу и са општим прин- 
ципима нашег правосудног система јер у вези повреде закона у 
погледу примене института захтева за заштиту законитости, рас- 
прављање о спорном проблему зависи од воље појединца, која 
може да створи врло драстичне штетне последице по угроженог 
субјекта и то баш у једној од крајњих фаза и средстава судске 
заштите последњег правног средства, као што је то захтев за за- 
заштиту законитости.
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Мислимо да би у складу са одредбама Устава требало сваком 
грађанину и другом правном субјекту обезбедити могућност ула- 
гања захтева за заштиту законитости, те да по сваком таквом зах- 
теву одлучује суд који је једини и надлежан.

При оваквом решењу не искључујемо могућност да се и јавни 
тужилац може да уведе у поступак института захтева за заштиту 
законитости и то увек када он нађе да је то оправдано и потреб- 
но са аспекта заштите и учвршћивања законитости.

2.
Поред истакнутог проблема у вези учепЈћа, улоге и положаја 

јавног тужиоца у поступку примене института захтева за заштиту 
законитости сматрамо да је интересантно размишљање и на рела- 
цији да ли је у складу са Уставом СФРЈ утврђена надлежност 
републичког врховног суда да решава о захтеву за заштиту зако- 
нитости, када је правоснажном судском одлуком - повређен Са- 
везни закон, a одлуку у првом степену је донео општински суд.

Наиме, оваква надлежност је предвиђена чланом 390. став 2. 
Закона о парничном поступку који гласи:

„Ако је правоснажном судском одлуком повређен савезни 
закон или међународни уговор, о захтеву за заштиту зако- 
нитости решава Врховни суд Југославије у случају кад је 
одлуку у првом степену донео окружни суд, a републички 
врховни суд ако je одлуку у првом степену донео општин- 
ски суд.“

Иако је члан 390. настао као резултат новеле Закона о пар- 
ничном поступку и представља члан 11. Закона о изменама и д о  
пунама Закона о парничном поступку (Службени лист СФРЈ број 
12/65) донетом у фази усаглашења правних прописа са Уставом, 
изражавамо сумњу да је цитирана одредба у сагласности са одго- 
варајућим одредбама Устава СФРЈ, односно сматрамо да је у 
нескладу са већ раније посматраним и цитираним чланом 239. 
Устава СФРЈ.

Јасноће ради подсетили бисмо да у тачки 3. члана 239. Устава 
СФРЈ се утврђује надлежност Врховног суда Југославије у вези 
ванредних правних средстава против правоснажних одлука су- 
дова којима је повређен САВЕЗНИ ЗАКОН. У тој одредби a и у 
осталим одредбама Устава СФРЈ посвећених правосуђу и право- 
судном систему нигде се не види овлашћење или могућност да 
се надле^кност одлучивања по ванредно правним средствима у 
случају повреде Савезног закона пренесе на републички суд.

У жељи да до краја сагледамо уставно-правни положај у вези 
надлежности врховних судова при одлучивању о захтеву за за- 
штиту законитости анализирали CiMO и одредбу члана 226. тачка 
3. Устава Социјалистичке Републике Србије. Цитирана одредба 
гласи:

„Врховни суд С рбије........одлучује о ванредним правним
средствима против правоснажних оддука судова којима је 
повређен закон, у случајевима предвиђеним законом."
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Мислимо да није спорно да се у  горњој одредби под терми- 
ном „Закон” искључиво мисли на републички закон, a да се ни 
у ком случају не може односити и на Савезни закон. Ово из разло 
га што се републичка уставна материја односи на оквире репуб- 
дике и на домене регулисања друштвеног и политичког живота 
у оквиру исте. При томе' је сасвим извесно да се републичким 
Уставом не могу третирати и детерминисати питања из домена 
федерације.

Из свега изложеног сматрамо да се цитирана норма Закона 
о парничном поступку (члан 390. став 2. Закона) налази у нескла- 
ду са одредбом члана 239. тачка 3.,Устава СФРЈ, нарушавајући 
тиме основне принципе и начела у односима између републичких 
органа и органа федерације у области судовања, те да због тога 
не би ни могла правно Да егзистира.

Војислав Попадић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА 
САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Y Сремској Митровици одржана је седница Председништва 
Савеза адвокатских комора Југославије дана 14. маја 1966. го  
дине, a у вези са одржавањем Скупштине Адвокатске ко.море 
у АПВ.

На седници Председништва разматрана су питања у вези са 
закључцима Прве конференције адвоката Југсхглавије па је кон- 
статовано да све предстојеће Скупштине Адвокатских комора у 
земљи треба да се изјасне о овим закључцима. Раз.матрани су од- 
носи шталше према адвокатури и адвокатима, па је констатовано, 
да и поред знатне измене тих односа на боље, после Прве конфе- 
ренције адвоката, ипак, сада у последње време, се појављују неки 
симпто.ми из којих се може закључити, да ово питање није још 
поставлзено на прави колосек, па је одлучено да се позову све 
Коморе да посвете пажњу Овом питању.

Констатовано је да је доношењем нових Тарифа за награђи- 
вање адвоката, у свим Коморама, побољшана материјална база 
адвокатуре и да је ово питање обострано повол>но решено.

Разматрано је питање социјалног осигурања адвоката, па је 
скренута пажња свим Коморама да закључе нове Уговоре о соц. 
осигурању, с тим да имају у виду потребу да се осигурају адво- 
катима-осигураницима максимална права и дужности, које имају 
и сви остали радни људи.

Раз.матрана су поједћна финансијска питања Савеза, па је 
одлучено да се чланарина од 1. јануара 1966. гбдине повиси са 
100 ст. динара.

К. X.
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Ap. ДУШАН БОШКОВИК

Y Београду је после краће ,али тешке, болести, у 86. години 
живота, преминуо пензионисани адвокат др. Душан Бошковић.

Пок. др. Аушан Бошковић био је један од најврснијих адво' 
ката Војводине, нарочито између два светска рата. Посдове своје 
адвокатске канцеларије водио је врло солидно. Y његовој канце- 
ларији формирала се читава плејада младих адвоката, који су сви 
одлични адвокати, којима је пренео своје знање и своју вољу и 
љубав за вршење овог позива.

Већ као омладинац се истицао на Правном факултету у Бу- 
димпешти, где је играо видну улогу у омладинским збивањпма 
свога времена. Y Првом светском рату био је интерниран, a затим 
мобилисан.

Нарочито је развио велику активност као адвокат, и као по- 
литичар, између два светска рата. Бранио је многе оптужене 
најнапредније едементе нашег друштва, борио се против шесто- 
јануарске диктатуре свим расположивим средствима, у оквиру 
предратног Војвођанског фронта. Рат и окупацију провео је у 
околини Аубровника, где се и пензионисао као адвокат.

Смрћу др. Аушана-Дуде Бошковића нестала је из живота 
Војводине једна светла фигура.

Слава Му!
К. X.

Ар. МРАТА ФИЛИПОН

Y својој 83 години живота преминуо је у Вршцу др. Мрата 
Филипон, пензионисани адвокат.

Ар. Мрата Филипон био је одличан правник, врсан адвокат, 
који је своје дужности обављао на задовољство својих странака. 
Истицао се и у јавном животу, нарочито, у првим данима Осло 
бођења 1919. године, када је био велики жупан у Темишвару, све 
до предаје овог града Румуни.ма.

Слава Му!
К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Суд Ешје везан правоснажном од- 
луком судије за прекршаје у  погле- 
ду постојања прекршаја и прекршај- 
не одговорности возача. (ВСС Од. 
НС бр. Гж. 71/66).

I. ст. пресудом обавезан је туже- 
ни и умешач на страни туженог да 
исшгате тзокиоцу HaKHazor штете, 
проузроксшане саобраћајним уде- 
оом.

Тужени и у.мешач поднели су 
жалбу, која је основана, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Како није изведен ни један доказ 
у погледу кривице за удес тужени- 
ка, то је пресуда донесена без утвр- 
ђеног чињеничног стања. Позиваше 
на правсснажну одлуку судије за 
прекршаје којом је утврђена frpe- 
кршајна одговорност тугкеног, не mo-
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ж е се узети као доказ, јер у чл. 11. 
ст. 3. ЗПП је изричито одређвно да 
само пресуде кривичних судова ве- 
зују грађански суд у гаогледу утвр- 
ђених чињеиица, из чвга следи, да 
одлуке судије за црекршајв не ®е- 
зују грађански суд.

Ако је тужено предузеће са испо- 
руком угља у закашњењу не може 
се позивати на промен.ене околно- 
сги у вези повећања цена угља. (ВСС 
Од. НС. бр. Гж. 111/966).

I. ст. пресудом тужено предузе- 
he је обвезаио да тужиоцу — Сиид. 
подружници — лиферује 102 тоне 
и 740 кг. лш1нита. Тужени је улржио 
жалбу, која је основа1на, I. ст. одлу- 
ка укршута, a из разлога;

Тужеао привредно ггредзлзеће не 
може се гаозивати на промење.че о- 
колности због повећања цене утља, 
јер је било у доцњи са исиоруком 
угља, пошто према уговару о испо- 
руци утлЈа није предвиђен посебан 
рок па се уговор има сматрати као 
утовор „о прсхмт” испоруци. Међу- 
тим, за примеиу овог правног ста- 
новишта, потребно је утврдити да 
ли је међу странкама уговорено да 
се куповна цена утлза има исплатити 
унапред, или тек по пријему фак- 
туре о испорученим количинама уг- 
л>а, те да ли је тужиља пристала на 
повећање цене утл>у, a ахо је при- 
стала, да ли је пристала само на 
прво повећање или на доцнија по- 
већања цвне утља.

Предузеће је одговорно за штету 
која је вастала тужитељу ако је ка- 
дровска служба предузећа у  заблу- 
ди о личвости тражило сагласност 
за прелаз тужиоца. (ВСС Од. НС. бр. 
Гж. 226/966).

I. ст. пресудом досзфена је' тужи- 
оцу накнада штете проузрокована 
тиме, што је кадровска служба ту- 
женог предузећа погрешно, у  заблу- 
ди о личности тужиоца, тражило са- 
гласност за прелаз у  радном одно- 
су.

Тужено пр«дузеће је уложило 
жалбу, која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

I. ст. оуд је тачно утврдио чиње- 
нично сташе, из кога произилази да 
је шеф кадровске службе тужешЈха 
известио тужиоца, путем шегове ж е-

не, да је његова мсшба за засниваље 
раднаг односа повољно решена, да 
је тражена од ранијег предузећ|а у 
коме је био'запослвн тужилац оагла- 
сност за прелаз, и да је т.ужилац на 
оонову овако CTEopeiHe оитуације от- 
казао OB'Oje запослење код ранијег 
предузећа. Како тужени ,низе при- 
мио у радни однос тужителЈв, то је 
искључив:ам кривицом туженика ту- 
жилац претрпео штету, a чиквеиица 
да тужени није требао да тражи оа- 
гласнсчЈт за >првлаз, не утиче на од- 
луку у овом предмету.

Ако је неко лице било уверено да 
неки посао обавља као свој посао 
a не као туђи, тада не постоји по- 
словодство без налога, a тота лицу 
би припадало право да тражи пуну 
накнаду за извршена улагања У ку- 
ћу, без обзира о каквим се улага> 
н>има радило. (ВСС Од. НС бр, Гж. 
286/966).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев, 
уложена жалба тужиоца је основа- 
на, I. ст. преоуда укинута, и упућен 
I. ст. суд на доношење нове одлуке, 
a из разлога:

Усмено закључен уговор између 
странака о куповини куће је право- 
моћно поништен, остало је спорно 
да ли су тужител>и исплатили 214.000 
ст. дин. на шле куповне цене, чији 
повраћај траже, и извршили инве- 
с-тиције у износу од ст. дин. 86.400.— 
I. ст. суд је погрешно утврдио чиње- 
нЈгчно стање. Наиме, у вези нвести- 
ција у, ту зграду може се говорити о 
пословодству без налога само у  том 
случају ако је пословођа без налога 
био свестан тога да неки туђ посао 
обавља за друто лице a не за  себе. 
Међутим, уколико је неко лице у у- 
верењу да туђи посао обавлаа као 
свај за тај слзгчај не постоји псх;ло- 
водство без н ал от обзггром да недо- 
стаје свест о томе да се неовлаште- 
но обавл»а туђи посао за рачун дру- 
гог лица. У првом случају треба р>аз- 
ликсвати нужно и корисио и неко- 
рионо пословодство без налога.

Међутим, ако је «еко лице било 
увер€но да неки посао обавЈва као 
свој посао (било је у заблуди) a не 
као туђи тада не постоји пословод- 
ство без налога, тако да би том лицу 
припадало право у сваком случају 
да тражи пуну накнаду за извршена 
улатања без обзира р каквим: ое ула^ 
гањима радилр,
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Како се из спроведеног доказног 
поступка не могу извести потребни 
закључци о овим питањима, ваљало 
је жалбу уважити.

Носилац станарског права има 
према члану 38. Закона о својини 
на деловима зграда право прече ку- 
повине али мора да положи у  судски 
полог цео износ куповне цеве a не 
само оне делове који су доспели по 
члану 6. Уредбе о продавању стам- 
бених зграда из ошпте народве имо- 
вине. (ВСС Од. НС бр. Гж. 388/966).

I. ст. суд је тужбени захтев одбио. 
Уложена жалба је као кеоснована 
одбијена, a  из разлага:

Тужил>а је тужбу поднела због 
повреде права прече кзгповжк но- 
сиоца станарског гграва тражећи по- 
ништеше уговора о купопродаји, али 
није положила износ целе куповне 
цене обзиром, да се зтрада ПЈдадава- 
ла по прописима Уредбе о продава- 
шу стамбених зграда из опште на- 
родне имовине. Али, како носилац 
станарског права не спада у  круг 
лица' која имају то право, о« мора 
у року за подизање тужбе због по- 
вреде права прече icynoBWHe да no- 
ложи код општинског суда куповну 
цвну у оном износу који би он био 
дужан да положи до подношења 
тужбе.

Код примене члана 25. став 1. За- 
кона о^изменама и допунама ЗПП 
одлучујући момент је опај када је 
виши суд, који је укинуо пресуду 

' вижег суда, уступио предмет нижем 
суду за поновно расправл>ање ii од- 
лучивање, a не момент кад је виши 
суд донео решење којим укида пре- 
суду нижег суда. (ВСС Од. НС бр. 
Р. 21/966).

Врх. суд Јутославије је уЕинуо I. 
ст. пресуду, 28. марта 1964. године, и 
предмет устугшо Окр. суду Зрен>анин 
27. октобра 1965. године. Окр. суд у 
Зрењанину се огласио ненадлежии.м, 
и предмет уступио Општ. суду Н: 
Кн. који се исто оглаоио ненадлеж- 
ним.

РешавЈајући о сукобу надлежаости, 
ВСС Од. НС је изрекао надлежност 
Опш. суда у Н. Кн. a из разлога:

Становиште Општ. суда у Н. Кн. 
није правилно ,јер је код при.л1ене 
чл. 25. ст. 1. Закона о изме1нама и

допунама ЗПП одлучујући момент 
када је б и ш и  суд који је .укинуо пре- 
суду нижег суда, истом уступио 
предмет на п о н с еи о  р.£справл>ање, a 
не када је данео одлуку.

Како је Врх. суд Јушславије пред- 
мет уступио Окр. суду у  Зр. 27. ок- 
тсбра 1965. дакле, после 1. јула 1965. 
када је стутшо у  живот Закон о из- 
мбнама и допунаша ЗПП, то је над- 
лежан Општ. суд у  Н. Кн.

Када сопственик породичне стам- 
беве зграде тражи извршење пресу- 
де о уселењу у своју зграду питање 
одговарајућег стна решава се у из- 
вршном поступку, али уз примену 
гаатеријално правне претпоставке 
закона који важи за одговарајући 
стан. (ВСС Од. НС бр. Гзз. 1/966):

ПризтиБ одлуке о извршењу ставио 
је захтев за заштиту законитости 
Јавни тужилац АПВ. Захтев је осно- 
BJLH, те све ниже одлуке укинуте, a 
из разлога:

Пресуда ореског суда која је из- 
вршни наслов a којом је отказан 
ст-ан донета је у в р ^ ен у  док је на 
снази била Уредба о управл>ан>у 
стамбеним зградама тј. пре 22. јула 
1959. шдине када је ова Уредба пре- 
стала да важи. Том пресудом туже- 
ној је отказан стан по чл. 60. ст. 1. 
тач. 7. поменуте Уредбе с тим, да се 
прЈинудно иселење може извршити 
пошто тзгженој Народни одбор пр>ет- 
ходно обезбеди одговарајући стан. 
Ова прееуда је постала правоснажна 
и извршна 14. марта 1958. године. 
Тужил>а 1није траж1ила извршење све 
до 29. јула 1965. године, у крје време 
је иа снази био Закон о стамбвним 
односима, те се  по питању одгова- 
рајућег стана који се извршеници 
нуди у замену идгају применити ма- 
теријално правне претпоставке овог 
заксна.

Како суд није у извршшж поступ- 
ку примвнио те материјално правне 
претпоставке зежтев је основан.

Пригозрр на квалитет робе је бла- 
говремено изјавл>ен ако Je дат без 
одлагања по сазвању да је испмти- 
вањем узорка нађено да је роба била 
неисправна (Врх. пр. суд Сл. бр. 
661/66-3 од 29. IV 1966).

У покренутом спору тужилац је 
као продавац робе тражио наплату 
обрачунате кзчхопродајне цене. Ту-
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жилац је наиме туженом између ос- 
талог испоручио и количину од 485 
кг пуномасног српског сира у кри- 
швама, a тужени је у  спору иетицао 
да испоручена количина није одто- 
варала за људску исхрану, па је сто- 
га приликом цриспећа гтошиљке узео 
потребне узорке и исте послао на 
стручну анализу и када је иримио 
резултат извршене анализе, истога 
дана је тужиоцу брзојавом изјавио 
рекламацију у погледу квалитета.

Првостепвни суд је наша1о да је у 
кошсрешом случају рехсламација би- 
ла благовремена jefp је тужени исту 
учинио брзојавом .на дан 28. VIII 
1965. године када је од стручиог за- 
вода за исииташање лредатога узор- 
ка добио резултат исшггивања.

Предњу пресуду је потврдио дру- 
шстепени суд . између осталог и из 
следећих разлога:

„Чињеиица да је тужеии цримио 
пошиљку сира 23. VIII 1965. године 
не чиви рекламацију неблаговре- 
меиом, јер су, као што произлази из 
П1х)ведених доказа, узорци оира без 
одлаган>а послати на Јсонтролу за- 
воду, a иста је овај иалаз дао тек 
28. VIII 1965. тдине. Осим тош, чи- 
њеница да предметни сир није био 
употр^л>ив било за шта и да је хво 
такав по наредби надлежких apratia 
морао бити унгаптен, указује на то 
интерес тужиоца као ггродавца, од- 
нооно заштита тог интереса евенту- 
Милеико — Адв. гласлтак — 858 
алним предузимањем одговарајућргх 
мера, иије била у  зависности од м6- 
мента стављања приговора иа ква- 
литет, па се и благсдаремеиост при- 
говора, односжо правилност посту- 
пан>а туженог ггриликом утврђиваЈБа 
и рвкламације 'Квалитета има цени- 
ти с обзиром «а то”.

Према правним правилима изврш- 
ног поступка дозвола извршења мо- 
ра се у  свему поклапати са текстом 
извршног наслова (Врх. привр. суд 
Сл. бр. 621/66-3 од 23. IV 1966. го- 
дине).

Правоснажном пресудом првосте- 
пеног суда извршеник је био обве- 
зан да тражиоцу мзвршеша испо- 
ручи одређену количину мешаног 
меда, па iKaKo тој обавези није удо- 
Еољио у датом парицжшом року тра- 
жилац извршења је предложио да 
се дозволи извршеше тиме да се 
тражилац извршеша овлашћује да 
досуђану количину меда кјтхи «а те- 
рет извршаника на друтој страни.

Поводом жалбе извршенииа на 
дсзвољвно извршење друтостепени 
суд је етобијано првостепено решење 
преиначио и одбио предлог за доз- 
волу извршења из следе1м1Х разлога: 

„Према правним правилима извр- 
шног пс>ступка, дозвола извршвгва 
мора се у  св!ему поклапато! оа тек- 
стсм извршног наслова. У овсм кон- 
кретном Слзгчају извршни наслов 
гласи на иопаруку мешаног меда под 
условима закључнице број 14. од 
9. IX 1965. године и на плаћање пар- 
ничних трошнова, па је тражилац 
извршења могао на -основу извршне 
пресуде ооновано тражити да се из- 
вршење дозБОЛи и пр<оведе само на 
ону чинитбу на Kojiy та пресуда гла- 
си, a наиме да извршеник исггоручи 
поменуту количину меда и да му 
плати парничне трошкове. Уместо 
да тражилац овако поступи, он је, 
тврдећи да извршеник нема меда, 
затражио да суд дозволи, примеиом 
праБног правила из параврафа 307. 
бив. југ. ИП, да се тражилац овласти 
да сам набави мед иа другој страии 
ка терет извршеника.

Код оваквог сташа ствари и о6- 
зиром на ломенута правна правила 
извршног псстуика првостепеии суд 
је погрешио када је дозволио пред- 
ложено извршење у  погледу траже- 
ног овлашћења за набавку меда на 
друга.1 страни, пошто ггрема изло- 
женом извршенику на овакву чи- 
нитбу .није обвезан.”

У осталом, обавеза из извршиог 
наслова не одноои ое на извршење 
дела које може извршити и .друто 
лице, да би имало места примене 
правног правила из пзЈраграфа 307. 
ИП. Наггротив, обавеза извршеника 
из извршног наслова односи се fia 
испоруку меда, дакле на предају 
телесних покретних ствари, те је 
тражилац извршења у  извршном 
поступку могао да тражи извршење, 
тек тада би могао тражити разлику 
у цени, односно, у  пслебном спору 
накнаду штете уколико ју је пре- 
трпео услед неиспуњења обавезе 
извршеника.”

Комисија за коначан обрачун из- 
ведених грађевинсвих радова није 
дужна да расправл>а о питањима 
која су странке претходво спора- 
зумно регулисале (Врх. пр. суд Сл. 
бр. 330/66 од 22. IV 1966.)

Тужилац је покренутом тужбом 
тражио од туженог плаћање камата 
доцње због неблаговремене исшште
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доспелих привремених ситуациза ко- 
јима је тзгженом обрачуиао вредност 
изведеиих грађевиноких радова за 
одре^ни временски период.

ТЈГжеии 'се бранио да су странке 
постигле спсхразЈгм да се упужено 
потраживање тужиоца за камате 
доцње пребија са протупотражива- 
шем тзгженог са наслова уговорне 
казне због неблатавременог извр- 
шеша Јггавора.

У току послупка је утврђено да 
комисија за коначан обрачун изведе- 
них грађевинских радова није ра- 
справлхала и о уговорној казни и 
ако је тужилац као извођач радова 
пренорачио уговарени рок за завр- 
шетак радова.

Првостепени еуд је тужбени зах- 
тев уважио јер је пошао са стано- 
вишта да комисија за коначан об- 
рачун мора утврдити када су радови 
завршени и да ли су  исти изведени 
са првкорачМвем уговореног рока па 
да према томе распрани и питање 
права на уговор(ну казну.

Друтостепени суд је поводом жал- 
бе тужеиог преиначио предњу пре- 
суду из следећих разлога;

„Становиште првостепеног суда је 
погрешно јер комисија за Еолауда- 
цију није дужна да расправл>а и 
предлаже решења о питањима која 
су странке прадходно споразулшо 
регулисале и то из прсхпх>г разлога 
што странке ни иначе нису обавезне 
да гфихвате п1>едлог обрачуна који 
састави комисија, могу га изменити 
или оспоравати пред судом, па је ло- 
гично да се  и; irpe колаудације могу 
неограничено споразумевати о пи- 
тањима, која иначе расправл>а ко- 
мисија за колаудацију ако су међу 
страккама спорна. Зато, ако оу се 
странке стварно споразумеле да ту- 
жилац ,неће тражити затезне кама- 
те, a тужени утоворну казну, коми- 
caija за колаудацију није била дуж - 
на да раеправља о праву туженог 
на утоворну казну нити је брша дуж - 
на да у записник о колаудацији о- 
бразложи због ч0га није расправ- 
љала о том питању, иако 5и било 
корисно да је то учиншга.”

надлежни комунални завод за со- 
цијално осигураше био је обавезан 
да 'Породици настрадалог исплаћује 
утврђене износе породичне пензије 
на терет фондова социјалног осигу- 
рања. По овом оонову, a како се ра- 
ди о  трајној обавези завода на нов- 
чана давања, завод је извршио ка- 
питализирање свих будућих давања, 
па је тужбом захтевао да се туж е- 
ни обавеже да му^исплати одређени 
износ на име будућих даван>а. — 

Тужени се, бранио да је ради у -  
тврђивања висрше утужене накнаде 
према одредби става 3. чл. 191. За- 
кона о  организацији и финансирању 
социјалног осигурања предвиђено да 
Савезно извршно веће пропише ме- 
рила за висину накнаде, a да таква 
мерила још нису прогагсана.

Првостепени суд ни1је уважио 
предњи приговор тужеиог, a пово- 
дом жалбе другостепени суд је ста- 
новиште првгостепеног еуда потвр- 
дио из оких разлога:

„Овај суд сматра да прописивање 
наведених мерила није услов за 
примену одредаба, по крјима се ви- 
сина штете за трајна даваша из оо- 
цијалног осигурања може утврдити 
у укупном износу, јер је Савезно 
извршно веће са.мо овлашћено да 
пропише наведеиа мерила, што не 
значи да је дужно да их пропише 
и да се пре доношења тих прописа 
не могу применити општа правила 
грађанског права о утврђивању ви- 
сине штете за трајна давања, па и за 
трајна давања на име накнаде ште- 
те фондовима социјалног осигуран>а. 
Пропис о мерилима за утврђиван>е 
висине накнаде штете у укупном 
износу одредиће само мерила за у- 
тврђивање висине штете коју трпе 
заводи за социјално осигурање као 
посебног случаја штете, те he према 
томе тај пропис ггредставља лекс 
специалис у одноеу на општа пра- 
вила грађанског права која регули- 
шу исто питање, и која се приме- 
шују све док се не донесе ггасебан 
пропис.”

Накнада штете за будућа давања 
на терет фовдова социјалног осигу- 
рања може се досудити иако нису 
прописана мерила за утврђивање 
исте. (Врх. пр. суд Сл. бр. 361/66—3 
од 8. IV 1966. годапЈе)

Услед насталјог неорећног случаја 
у коме је осигураник изгубио живот

Примедба: По чл. 171. ст. 3. Зако- 
на о оргализацији и финансирању 
сшдијалног осигурања (Сл. 1. СФРЈ 
бр. 24/65) мерила за висину штете 
кад се о«а утврђује у  једном износу 
за признато право на трајна давања 
прописује савезни секретар за рад 
на предлог скушптине Јувословен- 
ске заједнице со1р1Јалног осигурања.
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РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ

Редовна Скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одр- 
жана дана 15. маја 1966. године у Сремској Митровици, донела је 
следећа РЕШЕЊА;

1. Узела је на знање извештај да је Скупштина способна да 
доноси закључке.

2. Одала је минутом ћутања пошту у рату страдалим адвока- 
тима и адвокатским приправницима, као и адвокатима и пенз. 
адвокатима који су умрли у  току године.

3. Изабрала је у радно председништво др Руп Буру, Стефа- 
новић Бору и Сич Фрању, за записничаре МаркичевиА Алексан- 
дра и Рашовић Војислава, за овераче записника Микин Милана 
и Шапоњац Теодора, за чланове Комисије за предлог закључака 
Хаџи Косту ст., Царић Олгу и др Ишпановић Хошу.

3. Уз бурне поздраве одлучила је да упути поздравни теле- 
грам другу Јосипу Брозу Титу председнику Републике, затим 
Едварду Кардељу председнику Скупштине Сф РЈ, Душану Петро 
вићу председнику Скупштине Србије и Радовану Влајковићу пред- 
седнику Покрајинске скупштине аП Војводине.

4. Одлучила је да се записници редовне Скупштине од 29. 
маја 1965. и Ванредне скупштине од 12. децембра 1965, чије су 
одлуке објављене у „Гласнику” не читају и исте загшснике 
оверила.

5. Одлучила је да се извештај о раду Коморе, завршни ра- 
чуни Коморе за 1965. годину, који су објављени у „Гласнику" 
не читају.

6. Саслушала је допуну извештаја о раду Управног одбора 
који је поднео Ботић Милорад председник. Саслушала је изве- 
штај др Петерка Јосифа у име Комисије за преглед финансијског 
пословања коморе који садржи предлог да се сви рачуни Коморе 
приме. Саслушала је преддог Марић Антонија благајника Ко- 
море о повећању чланарине од 1. јануара 1966. године са по 100 
динара месечно, обзиром да је чланарина Савеза адвокатских 
комора са толико повишена, као и предлог да се допринос за 
сваки будући смртни случај повиси са старих 600 дин. на старих 
1.000 динара.

7. Саслушала је, у дискусији, говоре: Крмотић Јована пред- 
седника Скупштине општине Сремска Митровица, Рајх Арнолда 
државног секретара за послове правосуђа и законодавство СРС, 
Гајић Душана председника Окружног суда Сремска Митровица, 
Јовев Трајка председника Савеза адвокатских комора, др Матко 
вић Јожефа заменика председника Савета АК у АПВ, др Араницки 
Федора, Стојковић Богољуба, Шарчевић Андрије, Хаџи Косте ста- 
ријег, др Ишпановић Тоше, Хренар Хелене и Трухар Влади- 
мира.

8. Усвојила је све извештаје Управног одбора, и осталих ор- 
гана Коморе. Прихватила завршне рачуне за 1965. годину и орга- 
нима Коморе дала разрешницу.
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9. Прихватила је предлог о повишењу чланарине почев од 1. 
јануара 1966. године са 100 старих динара месечно, a ради исплате 
повишене чланарине Савезу адвокатских комора.

10. Прихватила је предлог о повишењу улога и доприноса за 
сваки смртни случај са 600 старин динара на 1.000 старих динара.

11. Усвојила је по Комисији за израду закључака предло- 
жене закључке.

Објављују се горњи закључци редовне Скупштине Адвокат- 
ске коморе АПВ која је одржана у Сремској Митровици дана 
15. маја 1966. године, с тим да ови закључци обвезују све чла-
нове Коморе. „ . . %FaoHO преосеоништво

ИЗ СЕДНИЦЕ YO АК Y АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана у 
Срем. Митровици дана 14. маја 1966. године донесена су следећа 
решења:

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

2. Извршене су све припреме за одржавање Скупштине Комо- 
ре 15. маја 1966. у Срем. Митровици.

3. Решењем бр. 363/965. узет је на знање извештај адвоката 
Милић Александра о преузимању адв. канцел. Берлековић Јосипа 
адвоката из Апатина.

4. Решењем бр. 136/966. узето је на знање преселење седишта 
адв. канцеларије Бербаков Ивана из Н. Црње у Зрењанин са да- 
ном 1. мај 1966. године.

5. Решењем бр. 139/966. узима се на знање промена адв. 
припр. вежба Симин Аеоноре од адвоката Рапајић Вере код адво- 
ката Бошковић Стевана у Новом Саду, и то са 1. мајом 1966. 
године.

6. Решењем бр. 129/966. узето је на знање преселење седишта 
адв. канцеларије Клинко Стевана из Б. Петровог села у Б. Топо 
лу, a са 1. мајом 1966. године.

7. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као и о 
текућим предметима.

Управни одбор АК у АПВ

31



УПИСИ Y ИМЕНИК АДВОКАТА
Пошто су се оба органа Адвбкатске коморе у АПВ, Управни 

одбор и Савет сагласили да постоје услови за упис у именик адво- 
ката то се на основу чл. 93. тач. 4, 87. тач. 3, чл. 13. тач. 1—7. и чл. 
23. Закона о адвокатури, те чланова 6. и 7. Статута АК у АПВ упи- 
сују у именик адвоката Адвокатске коморе у  АПВ, са даном 14. 
мај 1966. године са седиштем адвокатске канцеларије:

51/1966. др ГОРШЕ ЈОСИП — Апатин 
89/1966. МИКОВИБ АДНИАО — Зрењанин 

. 104/1966. ЖАРКОВИБ ЖАРКО — Нов иСад 
110/1966. CPERKOB МИРОСААВА — Нови Сад 
111/1966. ХИА ЈОСИП — Бачки Петровац 
128/1966. ЖАКИБ МААДЕН — Жабаљ 
134/1966. др ВААХОВИК МИАОШ — Бечеј 
145/1966. НЕДЕЉКОВИБ НИКОАА — Сремска Митровица.

Адвокатска гсомора у  АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК Y АПВ
Y вези решења Скупштине Адвокатске коморе која је одр- 

жана 15. маја 1966. године позивају се сви адвокати да на текући 
рачун Адвокатске коморе у АПВ 657-8^19 уплате, и то:

1) сви они који су већ платили чланарину за прва два тро- 
месечја 1966. године да уплате: 600 динара старих разлике за п о  
вишење чланарине. Онн који су платили само прво тромесечје да 
уплате 300 старих динара, a за друго тромосечје место 1.500 дин. 
месечно 1.600 старих динара на име чланарине. Од 1. јула 1966. 
године има се чланарина уплаћивати са месечним износом од 
1.600 старих динара.

2) Да уплате сви чланови Фонда посмртнине 400 старих ди- 
нара на име разлике улога у  Фонд посмртнине.

Књиговодство коморе

И С П Р А В К А
Y чланку „YroBop'O доживотном издржавању и заштита ну- 

жног дела“ („Гласник" бр. 5/66) на стр., 15 у 12. реду поткрала се 
Јрешка коју исправљамо као што следи:

„Нормално је, и поштено је, да примаоци издржавања при- 
мају издржавање и закључују односне уговоре са својим нужним 
наследницима, али ако ови неће да их приме на издржавање, па 
се примаоци издржавања „предаду" даваоцима издржавања ван 
круга нужних наследника, — онда се заиста, без устезања, може 
поставити питање с којим обзиром нужни наследници побијају 
уговор о доживотном издржавању оставиоца и на основу чега 
траже да се њихови интереси преферирају на штету интереса 
даваоца издржавања."
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