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БИЕЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПРАВА ЕАЕМЕНАТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
САДАШЊЕГ И БУДУКЕГ СОЦИЈААИСТИЧКОГ ПРАВА

Наука о недопустивости употребе права или здоупотреби 
права није играла скоро никакву улогу у законодавству, науци 
и пракси правног саобраћаја у области предратног грађанског 
права (изузетак чини само црногорски грађански законик).

У послератном периоду времена овом питању придаје се већи 
значај, бар у правној науци, мада сматрам да би правилно одре- 
Бен и проучен проблем злоупотребе права могао послужити и 
као један од доприноса новом правном схватању социјалистичког 
права уопште.

Покушаћу да у овом чланку прикажем основ и циљ учења 
о злоупатреби права изражен кроз правно схватање социјалистич- 
ког права код нас при чему ћу се користити и упоредним правом, 
које је у неким земљама као нпр. Француској и Швајцарској баш 
у погледу на ово учење нарочито поодмакло. Ово поређење, међу- 
тим, послужиће само за утврђивање и проналажење догматских 
граница овог питања a не и основа и циља учења о злоупотреби 
права које одређује правно схватање нашег социјалистичког дру- 
штва.

I.

Српски грађански закон и Општи грађански законик на први 
поглед указују на чињеницу да је недопустивост примене права 
немогућа (Пар. 806. српског и 1305. Општег грађ. законика) на- 
супрот црногорском грађ. законику (Пар. 943) који види зло 
употребу у вршењу права противно „моралу и поштељу".

Потпунија анализа одредаба поменутих закона указује да 
би и на основу духа и текста поменутих одредаба произилазило 
супротно, тј. да самом вршењу овлашћења које потиче из каквог 
права нема места, ако оно циља једино да некога шиканира и 
штети (нпр. Пар. 13, 28, 341, 539, 567, 601, 603. у в. 806. српског 
грађ. закона или Пар. 341, 384, 495, 858i. у в. 1305. и 1295. ст. 2. 
Општег грађанског законика).

Теза претходнога става поткрепљена је обимним документо 
ваним .материјалом нарочито др Ника Перића у књизи „Теорија



ЛЛоупотребе права и грађанско законодавство" — Бгд., 1912. у 
којој се између осталога нпр. наводи; „да су напред паменути.м 
прописима створене по први пут одредбе о недопустивости про 
вођења и злоупотреби права" мада судска пракса тога времена 
овај институт ннје прнзнавала. Нејасан смисао и противуречни 
ставови правника пре првог и другог светског рата (нпр. Унгер, 
Штубенраух, Аранђеловић, Борђевић, Живојин Перић и др.) 
вероватно да су производ објективне и субјективне теорије права 
нападане граматиком логпке од највећег броја правника.

To што су законодавство, правна пракса и наука пре другог 
светског рата били врло удаљенп од општег учења о злоупотреби 
права нма дубљи ociroB који се уочава тек, када се ово питање, 
како је напред речено, размотри са становншта учења о субјекту 
права. Спор о бићу субјективног права био је (по Јерингу и Винд- 
шајну) дуго времена управљен на моћ воље — власт нли на пра- 
вом заштићени интерес, који је довео, примено.м правне догма- 
тике, до тзв. „теорије комбинације" по којој је субјективно право 
оно које је створила моћ воље у циљу задовољења интереса по- 
јединаца. За вршење овог субјективног права, које је једногла- 
сно гледано као „генијални појам приватнога права" и као „по- 
следња апстракција многостраности правног живота", — важио 
је принцип по коме су циљеви спровођења права били необориви 
одн. по коме је била допуштена примена права без сваког инте- 
реса па чак и без сваког здравог интереса. При овоме се редовно 
упућивало на мисао: ,,qui sui lure utitur neminem laedit”. „lus” 
ce схватало као апстрактно-индивидуадна моћ која произилази 
из субјективног права коме насупрот стоји правна дужност. Ду- 
жност је означавана као „други основни појам приватнога пра- 
ва“. Реченицом којом „приватно правне обавезе једног одгова- 
рају субјективном праву другог лица“ и да тако настаје корела- 
ција права и обавеза, дошло се до супротстављања једног појма 
другом, чије је догматско провођење захтевадо све оштрије раз- 
двајање права од обавеза. Према оваквом начину схватања сва 
ограничења у праву изгледала су као изузетци, противни систему, 
чија се нужност признавала због иначе непремостивог „bellum 
omnium contra omnes". Кроз такво правно схватање примењивани 
су у пракси, до завршетка другог светског рата, означени про- 
писи српског и општег грађ. закона a противстајања неких од 
еминентних наших правника тога времена нису имала већег 
успеха.

Законодавство, наука и пракса послератног права изменили 
су и унапредили учење о злоупотреби права, тако да је данас и 
по правним правилима a п сходно позптивнп.м прописима неких 
области права призната злоупотреба права „као противна прави- 
лима живота социјалистичке заједницс и захтевима поштеног 
промета" (нпр. чд. 4. Закона о и^важностн правних прописа до- 
нетих пре 6. IV 1941. ■— Сл. л. ФНРЈ, бр. 86/46; чл. 15. ст. 1. Основ- 
Hor закона о односима родитеља ii деце — Сл. л. ФНРЈ, бр. 104/47; 
ч.\. 1. у в. чл. 53. OcHOBHor закона о браку — Сл. л. СФРЈ, бр. 28/65; 
чл. 120—121. OcHOBHor закона о радним односима — Сл. л. СФРЈ, 
бр. 17/65; чл. 3. ст. 3. Закона о парничном поступку — Сл. л.



ФНРЈ, op. 4/57) поред тога што је и бројна пракса судова Југо- 
славије заузела нсти став, a о којој ће бити доцније речи; Про- 
писима као и праксо.и судова по први пут се у историји законо- 
давно-правног развоја Југославије поставља правило: да одређена 
права не само да овлашћују већ и да обавезују, што раније није 
био случај. Правна наука и пракса многих земаља признају да су 
нпр. ограничења својине у модерном правном развитку узеди та- 
кав обим да се више не хможе говорити о обичном, на право надо- 
везујућем спољнем дејству ограничења већ да иста треба да пре- 
ђу и прелазе у супстанцу самог права у чему предњачи законо- 
давство и пракса СФРЈ (нпр. Закон о иационализацији, Основни 
закон о промету земљишта и зграда, Закон о својини на дело- 
вима зграда, Одлука о кућном реду града Београда и сл.). Па 
ипак у основу, када је реч о својини, не и нпр. о односима из рад- 
ног законодавства, родитеља и деце, брака, стојимо још увек код 
представе ограничења садржаја својине највећим делом јавно- 
-правног карактера, тако да индивидуална-приватно правна из- 
дазна тачка и поред признатог елемента друштвености није на- 
пуштена. Због тога је, изгледа нам, и правно политички циљ не- 
ких нацрта прописа (нпр. Преднацрта закона о својини на ства- 
ри) био више управљен на хармонично усклађивање међусобних 
противуречних интереса a не и на утврђивање конкретног, нашела 
социјалистичком друштву, одговарајућег бића права.

II.

Летимичан поглед на инострано право указује нам да је по- 
јам учења о злоупотреби права прешао из деликтног права и да 
је тек по том, из деликта, створено једно опште и садржајно 
учење о бићу злоупотребе права. Мада је приговор „exeptio doli" 
био врло споран међу правним писцима, он је стварно у већини 
признаван и са различити.м образложен.ем, стадно примењиван. 
Овај „exeptio doli" био је дуго времена једна врста сигурносног 
вентида којим је правна пракса покушавала да оствари вредне 
закључке који су се кретали од „exeptio doli specialis" ка „exeptio 
doli generalis".

Овај уопштени развој учења о злоупотреби права био је сли- 
чан са развојем француског учења о „abus de droits". За праксу 
и науку француског права основ злоупотребе је у јемству од не- 
допуштених радњи као полазној тачци за оцену злоупотребе пра- 
ва — чл. 1382. Code civil-a. Дакле, и поред општег и обимног зна- 
чаја које се у Француској придавадо појму „abus de droits" тле 
деликтног права, до почетка овога рата, није било напуштано. Y 
Швајцарској, под утицајем искуства у Француској, ишло се ко- 
рак даље па су одредбе о извршењу права и злоупотреби права 
признате као основне одредбе закона. Тако чл. 2. швајцарског 
грађ. закона наводи да свако при коришћењу својих права мора 
дедати уз одговарајуће поверење и веру као и да изражепа зло- 
употреба права не ужива правну заштиту (слнчно чд. 943. црно- 
горског грађ. законика само у главп о накнади штете).
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III.

Уношење појма злоупотребе права у наше послератно право 
представља велики значај обзиром да даља изградња овог појма 
може довести до јасног и сигурног учења о злоупотреби права 
(по моме мишљењу, једног од важних задатака правника данаш- 
њице). Међутим, на полазној тачци излагања мора се ко1нстато- 
вати, као неспорна чињеница, да се садржај појма дужности — 
обавеза према друштву мора одредити прописима социјалистич- 
ког друштва обзиром да је за овај садржај меродавно владајуће 
гледање тога друштва и да овај елеменат ггредставља један од бит- 
них основа за утврђивање бића злоупотребе права у нашем — со 
цијалистичком друштвеном поретку.

Несумњиво је, да запажена чињеница послератног права ме- 
ња правно политички значај и вредност предратних правних пра- 
вила као што истовремено, треба да послужи стварању новог — 
социјалистичког права СФРЈ. Ако се до револуционарног пре- 
окрета друштвеног поретка код нас и могло говорити о помоћном 
дејству одредаба противу нежељених последица или не, несум- 
њиво је да новостворене одредбе које смо напред, примера ради, 
поменули као и правна схватања социјалистичког друштва пред- 
стављају пут којим rio овом питању утиче нова правна мисао у 
важеће право и знатним делом, ако не у потпуности, представља 
јединство са битним садржајем конкретног социјалистичког дру- 
штвеног поретка код нас. Примена правних правила кроз соција- 
листичко друштвено право и увођење прописа који изричргго за- 
брањују злоупотребу права имају за последицу да су како тзв. 
субјективна права у опште тако и владајуће схватање о „ограни- 
чењу" права постали неодрживи. Представа да су „ограничења" 
по своме бићу одредбе управљене на изузетке и на изједначење 
супротних права, које само право по себи не дирају, почивала 
је на типично индивидуално-нормативној развојној школи као 
излазној тачци према којој: с једне стране стоји појединац са 
својим правихма силом датих норми коме се насупрот надовезује 
ограничавајућа норма на основу чега се нужно долази до пред- 
ставе о у основи слободног али супротном нормом ограниченог 
права. Ако би се насупрот овом схватању, као полазна и завршна 
тачка, као узрок почетка и цил>, као основ и извор снаге—моћи— 
власти, за појединца и његово право видели: друштво, радна за- 
једница, породица и сл., онда би овај егзистенцијални значај 
„друштва" имао за последицу, да се наука о норми и противнорми 
превазиђе јединственим бићем. Захтеви друштва неби тада пред- 
стављали ггоотивстојећа спољна ограничења већ природне и у 
праву лежеће границе. Према томе, оно што се са индивидуал- 
ног становишта показује као непријатељско ограничење бића 
права, са становишта друштвеног збивања представља нужан и 
у бићу садржан лик права. На тај начин досадашње тзв. „суб- 
јективно право" дступа место „праву друштва, радне заједнице, 
породице и сл.". Овим закључком долази се до даље конкретиза- 
ције садржаја права пошто створени облик „права друштва", по 
лазећи од друштвене замисли и на основу животног искуства.



мора увек садржавати елеменат друштвености у стварно ооухва- 
ћеном пуном'животу сваког грађанина-члана тога друштва. Из- 
лазну тачку у овоме представља, како смо то и раније наводили 
у неким нашим чланцима, конкретан положај грађанина-члана 
друштва у социјадистичком друштву a одатде — само као кон- 
кретна посдедица a не и као општи оснрвни појам — долази се 
до дал>е тачке: овлашћења члану друштва-грађанину са едементом 
конкретног социјално-правнодруштвеног схватања (пољопри- 
вредника са његовим поседом и одређеним обавезама према дру- 
штву, радника као члана радне организације са одређеним пра- 
вима, одн. дужностима који проистичу из удруженог рада према 
радној заједници и друштву и сл.)-

Према томе, појединачно право или правни однос грађана и 
правних дица представља правни задатак који се испуњава уну- 
тар живог социјалистичког друштва и у његовом интересу одн. 
интересу већине грађана — чданова тога друштва са новом кон- 
кретном садржином, a ако су захтеви „права друштва" садржани 
у појмовима: „социјалистичког друштва", „социјалистичке са- 
весности", „добрих обичаја", „поштења" и сд. који су иначе раз- 
личити по садржини и правцу, онда из тога произилази конкретна 
усдовљеност или „релативност" правног садржаја. Ова „редатив- 
ност" последица је конкретног поретка и бића права и не пред- 
ставља мноштво становишта сазнања већ основно сазнање; гра- 
ницу политичкоекономске одговорности одређеног конкретног 
бића сваког правног садржаја, чији ie узрок и циљ. јединственост 
у гдедању на друштвени поредак. Због тога се ова „редативност" 
не може третирати као одраз подељене несигурности већ као од- 
раз бића гграва израслог на јединству основа и задатака. Овако 
исказано конкретна повезаност или „релативност" и.ма за посде- 
дицу: да свако одвајање од „социјалне функције права" да свака 
употреба права за циљеве противне социјалистичком друпггву 
не може бити покривена правним садржајем одн. представл>а 
прекорачење права. Ова посдедица може се у многим случајевима 
лако утврдити. Међутим, уколико је јачи прави правни садржај 
покривен опште одређеним правним правидима и уколико је 
мање одређен однос према правној садржини, \толико је теже 
познати конкретно биће и утодико ће се чешће ово уочити тек 
применом праксе на поједине случајеве (нпр. продаја станова — 
општенародне имовине радницима од стране друштвенополитич- 
ке заједнице по објављивању привредних мера из 1965. год. a no 
ценама које су важиле пре објаве ових мера). Y оваквим случа- 
јевима потребно је пажљиво тумачење закона да би се дошдо до 
сазнања, да одрећена рад1ва извршења у стварности није више 
покривена правним садржајем. Примери сакривеног конкретног 
бића правног садржаја, који су видљиви тек у појединим сл /̂па- 
јевима, су стварни случајеви злоупотребе права јер злоупотреба 
права није ништа друго до прекорачење права одн. делатност 
која није покривена правом, и разликује се од других „једностав- 
нијих" прекорачења права баш у томе, што је радња прекора- 
чења покривена изгледом правне радње. Укратко, злоупотреба 
права била би прекорачевве неког права које би, споља посмат-



рано, нзгледало да постоји, док се после дубл>ег проучавања суб- 
јективних овлашћења, материјално појавл.ује само као прекора- 
чење. Француска теорија означава ово разликовање прекорачења 
супротстављањем „abus de droits" — „exces de droit" или „acte 
abusif" — „acte illicite". Чувени школски пример за ово гласи: 
ако на земљишту суседа подигнем зграду, тада прекорачујем своје 
право, градим ли на своме земљишту са једином намером оште- 
ћења суседа, тада злоупотребљавам своје право.

Треба нагдасити да израз „злоупотреба права" и „недопуште- 
на употреба права" нису тачни (логомахија), јер се право, како то 
произилази из сазнања о конкретном бићу истог, не употребљава 
већ прекорачује — le droit cesse ou Tabus commence. Чињени cy 
разни покушаји да ce израз „злоупотреба права" у том смислу 
призна или замени другим изразом (злоупотреба права треба да 
се односи са.мо на формално a не и .материјално право, или да на 
место Tora треба говорити о „злоупотреби закона" јер само закон 
a не и право .може бити злоупотреб.^вен и сл.). Сва та раздвајања n 
разлике .морамо одбацити јер се супротстављају основном сазна- 
њу о јединственом и конкретном бићу права и јединству прав- 
ног поретка, тако да се мора остати при томе да је злоупотреба 
права у истини прекорачење права. Но поред свега тога, посебно 
учење о злоупотреби права и недопуштеном вршењу права има 
оправдање које је садржано у томе што сазнање бића злоупотребе 
права OMoryhyje увид у конкретно биће права и непосредно ожи- 
вотворује везаност циља права за дужност. На тај начин учење 
о злоупотреби права пружа поједини.м позитивним законским 
одредбама као и правним правилима о којима је напред било 
речи неза.менљиву удогу.

IV.

Излагање кога смо се латили не би било потпуно ако не би 
дали објашњење и из којих извора и који.м методама се утврђује 
конкретна садржина појединих права и овлашћења. Идући тим 
путем доћи ћемо и до учења о „критеријуму злоупотребе права", 
о 4CMV се много говори у Француској ( „Злоупотреба права" — 
Rene Rodiere — Анали правног факултета у Бгд. јануар—јуни 
1960). Учење о „abus de droits" ]е раније било изграђено више 
на једној субјективној основи, при чему је намера оштећења 
била оштро истурена папред. Ускоро по том признало се, да ово 
тумачење није потпуно за конкретно схватање садржине права па 
се дошло до обухватнијег објективног критеријума „defaut d’inte- 
ret" у коме прво .место заузи1ма „motif legitime" као основни и 
ограничавајући циљ, те тако долазимо опет до релативности у 
праву. Горњи.м се хтело. да се за по1ел1тна права утврди „motif 
legitime" и no том испита конкретни случај дали одговарајућа 
радња која се врши представља још увек остварење правног са- 
држаја или је у истини прекорачење права — detournement de 
droit dans sa fonction sociale. V Швајцарској ie за критеријум 
злоупотребе права у.зета за извор и мерпло бића права — пос.\е-



дица (чл. 2. ст. 1. ЗГБ). Y методи се појављује интересантно од- 
ступање: забрана злоупотребе права ствара дужност провођења 
права сходно поштењу и вери који појмови служе као сх:нов за 
истраживање садржаја права. Ова методска разлика у утврђи- 
вању садржаја права и овдашћења из насталих извора и снага 
уочава се и кад нас. По једнима су: „социјалистичка свест", „до 
бри обичај“, „поштење" излазна тачка преко којих се жели доћи 
до конкретног садржаја бића појединачних права. Други опет 
сматрају да би многоглави појмови ове врсте могли довести до 
свакојаких упута који стоје изнад права, док баш из зграде права 
треба извући чврста схватања о у праву рођеним интересима при- 
знатих у његовим границама и по садржини рационално одре- 
ђених.

Ова на интересу и заштити интереса изграђена метода у ци- 
тираним правима има несумњиво bcahicv вредност, јер не.при- 
знаје општа запажања као угодна помоћна средства и тера на ту- 
мачење појединих права и појединих правних прописа. Међутим, 
изгледа нам да за нас ово учење о интересу није више доволјПО. 
Оно је сувише рационалистичко, односи се само на појединачне 
циљеве и као такво служи се нужно аналитичком методом, оно 
ставл>а судији задатак да изложи интересе који долазе у обзир, 
да их индивидуализира и да их међусобно одмерава, при чему у 
социјадистичкој заједници интерес са нужно супротстављеним 
противинтересом не може никад бити потпун излаз и циљ. Према 
томе, појам интереса не може бити снага за ново биће права и 
правних односа јер не Д10же допринети оно.м што тражи конкре- 
тан поредак социјалистичког друштва.

др Љубомир С. Baniep

CYACKA ПРАКСА КАО ИЗВОР ПРАВА

Судска пракса је примена законских прописа на конкретне 
случајеве од стране судова. Законски прописи које судови при- 
мењују су закони и подзаконски акти. Подзаконски акги су; 
уредбе, наредбе, статути, правилници, расписи, упутства, одлуке, 
решења, укази. Судови који примењују законске прописе, укљу- 
чујући и уставне прописе, су следећи; уставни судови — репуб- 
лички и YcxaBHH суд Југославије; судови опште надлежности — 
општински, окружни, републички врховни судови и Врховни суд 
Југославнје. Општинскн судови имају кривична, грађанска и ван- 
парнична одељења. Окружни судови имају истражна, кривична 
и грађанска одељења. Врховни судови имају кривична, грађан- 
ска и управна одељења. Постоје и привредии судови — окружни, 
виши привредш! судовн II Врховни привреднн суд. Такође по- 
стоје и војни суловн.
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Да би судови применили законске прописе на конкретне слу- 
чајеве и стварали судску праксу ани морају тумачећи законске 
прописе, да пронађу законски пропис који одговара конкретном 
случају који се решава. Тај посао није ни мало лак јер су закон- 
ски прописи апстрактни и треба их применити на конкрегне слу- 
чајеве који међу собом могу бити у нечему слични a у нечему 
различити.

Примењујући законске прописе на конкретне случајеве, 
судија то не чини само формално, фактички већ са претходним 
тумачењем законских прописа и проналажењем праве воље за- 
конодавца (духа закона), дакле стваралачки.

Као што знамо има следећих тумачења закона и то; грама- 
тичко, логачко, историјско, систематско и аналогијом. Приме- 
њујући ова тумачења судија мора да буде свестан да се код нас 
изграђује социјалистичко друштво и не Схме прописе да схвата 
сувише круто, као догме.

Судија. не може да не примени један законски пропис ако 
исти постоји, јер би тиме кршио законитост. Друг Тито и други 
наши руководиоци упућују на строгу примену закона и на по 
штовање законитости.

Судови имају значајну и чак суверену улогу код тумачења 
и примене закона. Др Михајло Константиновић, професор Прав- 
ног факултета у Београду једном је на докторантском курсу по- 
ставио питање: „Ко има суверену власт код нас?" Један докто- 
рант је одговорио: Савезна скупштина, друти је одговорио; Пред- 
седник Републике, a професор Константиновић је рекао: „Ја ми- 
слим да највишу власт има Врховни суд Југославије, јер без об- 
зира какав је закон донела Савезна народна скупштина и Пред- 
седник републике му дао санкцију, важно је како је тај закон 
протумачио и применио Врховни суд Југославије, чија се одлука 
не може побијати". Тада још нису постојали уставни судови.

Основни извор права је закон. Али поред закона и наведени 
подзаконски правни акти могу садржати законске, правне про- 
писе, па су и ти акти извори права. Поједини подзаконски правни 
акти, на пример, уредбе по форми нису закони али по садржини 
могу имати не само чисто законске одредбе него чак и уставне од- 
редбе. Ово због тога што је наш послератни друштвени разви- 
так ишао тако брзо да скупштине (савезна и републичка) нису 
могле да стигну да те односе регулишу законима за чију је при- 
прему и доношиве потребно више времена. Али су народне скуп- 
штине накнадно одобравале ове подзаконске правне акте и на 
тај начин одклањале ове формалне недостатке.

Поред закона и подзаконских правних аката и обичајно пра- 
во је извор права. Није спорно да правна правила, која се приме- 
њују a која раније нису постојала као законске норме, пред- 
стављају обичајно право. Али је спорно да ли правна правила пи- 
саног закоиа, која су изгубила правну улогу као законске норме, 
a која се примењују као правна правила грађанског права, пред- 
стављају обичајно право. Мислим, да и ова правна правила треба 
сматрати као обичајно право без обзира што су некад биле за-



конске норме, јер се сада не примењују као законске норме већ 
као садашње обичајно право.

Посебна врста обичаја, које законодавац предвиђа да се као 
правни обичаји узимају у обзир јесу узансе у привредном праву.

Поред општих извора права, закона и подзаконских аката, 
који су општи извори права за, све области права, узансе и трго- 
вински обичаји су веома важни псжебни извори привредног пра- 
ва, a нарочито у области трговине и занатства.

Ови правни обичаји су скртљени у Општнм узансама за про- 
мет робом, које је донела Главна државна арбитража 1954. год. 
Опште узансе доноси и Врховни привредни суд Југославије a по- 
себне узансе доноси привредна комора.

Могу се применити и посебне узансе које нису кодификоване, 
али њихово постојање мора да докаже странка која тврди да 
таква узанса постоји.

Поред узанса посебан и допунски извор привредног права 
чине трговински обичаји. Затим обавезни закључци привредне 
коморе су такође извори привредног права. Постоје и др\ти оби- 
чаји који се од суда морају узети у обзир као правно релативни 
код решавања појединих конкретних спорних питања.

Револуционарне промене у нашем друштву на место старих 
обичаја и обичајног права стварају ново обичајно право. Ово је 
нарочито случај код оних односа који раније нису постојали, на 
пример, у производњи и код нових стамбених односа.

Да би правилно применио закон, судија мора исти да про 
тумачи тако да би пронашао праву вољу законодавчеву и да про- 
нађе онај законски пропис који одговара и који се може да при- 
мени на одговарајући конкретни случај. Ако одговарајући за- 
конски пропис који би се могао применити на конкретни сдучај 
не може да пронађе нити има обичајног права, треба да пресуди 
тако као да је законодавац, да се стави у улогу законодавца. Y 
том случају судија ствара нову судску праксу која је извор 
права.

Y теорији се судска пракса код нас не признаје као извор 
права. Теорија признаје само да устаљена судска пракса ствара 
један судски обичај, који није обавезан за судове, али га судови 
примењују, јер се код судова ствара свест да тај обичај треба 
примењивати. Ово са гледишта теорнје није извор права, јер су- 
дови нису обавезни, нису дужни да примењују овај судски обичај 
тј. судску праксу. Међутим, теорија признаје да судска пракса 
коју примењују судови односно судски обичаји како примену 
судске праксе назива теорија личи на извор права, да је врло 
слична извору права.

Судска пракса је по теорији извор права када су судови по 
закону обавезни да судску праксу примењују. Такав је случај био 
у римском праву са сенатским одлукама „Сенатус Консултум", 
које су судови били дужни да примењују. Такав случај није са 
нашом судском праксом. Али, и теорија признаје да судови код 
нас при.мењују судску праксу као извор права и да је она фак- 
тички извор права.



Судија код нас има велику слободу код тумачења наших за- 
конских прописа и примене истих као и примене правних правила 
граБанског права, примене обичајног права и примене станови- 
шта која је заузела судска пракса. Ово је нужно и  потребно због 
тога што су због тековина Народно ослободилачке борбе многи 
друштвени односи каренито измењени и што револуција још 
није завршена већ друштвени развитак иде напред и то тако 
брзо, да не само да предратни законски прописи и правна rrpa- 
вила законских прописа који су изгубили законску снагу не 
могу судији да послуже за ослонац ради решавања спорних пи- 
тања код нових др\чптвених односа већ су и поједини послератни 
законски прописи превазиђени, те је нужло да се судија стави 
у улшу законодавца и да доноси одлуке имајући у виду смернице 
нашег социјалистичког развихка, учвршћење социјалистичке де- 
мократије, радничког права самоуправљања и расподеле презиа 
раду.

Професор Гамс каже да наша судска пракса има креативан, 
стваралачки карактер. Због тога је код нас судска пракса извор 
права.

Аруг Ранковић у свом познатом Реферату на IV Пленуму 
ЦККПЈ од 3. јуна 1951. год., одајући признање нашем судству ре- 
као је да су судови у грађанском правосуђу у низу питања ствара- 
лачки примењивали стара правна правила на нове односе, реша- 
вали проблеме саглаено новим друштвеним тековинама и уноси- 
ли нове поставке које су доводиле до изједначења мужа и жене 
у брачнОхМ праву, код наслеђивања и у породичном праву. Зар ту 
судови својим одлукама нису стварали ново право. Зар ту судска 
пракса није била извор права.

Познато је да ни до данас још немамо нови грађански зако 
ник ни закон о облигацији и да још има области које нису регу- 
лисане законима и због разноврсности животне праксе и самог 
развоја живота који увек ствара нове облике, судови су прину- 
ђени да примешују бивша правна правила грађанског права уко 
лико се могу применити и нова становишта која је заузимала 
наша судска пракса.

Иако судови нису дужни да примењују судску праксу, нити 
су нижи судови дужни да примењују односно усвајају правна 
схватања виших судова изражена у одлукама випшх судова, 
правна схватања виших судова имају пресудан значај на одлуке 
нижих судова. Судија нижег суда не само да верује у правилност 
схватања вишег суда, негу и њему није свеједно да ли ће његова 
нова одлука бити од вишег суда потврђена или укинута и због 
тога нижи судови усвајају и примењују судску праксу односно 
становишта која су у својим одлукама заузели виши судови.

Y Врховном суду Југославије, када у једном одељењу, кривич- 
ном, грађанском или управном, поједина већа доносе различите 
одлуке по појединм спорним питањима, сазива се седница оде- 
лења. Правна схватања усвојена на седници судског оделења оба- 
везна су за сва већа тога оделења.
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Када председник Врховног суда Југославије утврди да је у 
важним питањима примене права судска пракса неуједначена, 
или да поводом примене закона треба заузети одређено станови- 
ште, он сазива проширену општу седницу Врховног суда Југо- 
славије коју сачињавају: председник и све судије Врховног суда 
Југославије и представници републичких врховних судова.

На тој седници се може донети начелно мишљење о питању 
које је стављено на дневни ред. Таквих начелних мишљења врхов- 
ног суда има више. Иако закон не каже да су ова начелна ми- 
шљења обавезна за судове, судови ова начелна мишљења при- 
мењују и она утичу на формирање судске праксе. Виши судови 
препоручују нижим судовима да се држе начелних мишлзења 
брховног суда Југославије. Ако се не држе, зна се шта ће бити. 
Одлуке ће бити укинуте.

Обзиром на напред изнето судска пракса код нас не само да 
је извор права, иего има и огроман значај. Она омогућава судо- 
вима да користећи исту попуне празнину у недостатку позитив- 
них законских прописа.

Због велике важности судске праксе Закон о судовима ставља 
у дужност врховним судовима да воде евиденцију судске праксе, 
a Врховном суду Југославије ставља у дужност да објављује ва- 
жније одлуке врховних судова. Стога Врховни суд Југославије 
и Врховни привредни суд објављују збирке одлука врховних 
судова.

И нижи судови воде евиденцију судске праксе и у својим 
билтенима објављују важније одлуке значајне за судску праксу.

Сем судова и правни часописи и дневна штампа, „Борба" и 
„Политика" и други дневни и недељни листови објављују значајне 
одлуке из судске праксе.

Ово све показује колики значај код нас има судска пракса, 
јер се то све чини ради коришћења судске праксе као извора 
права.

Иако одлуке виших судова нису обавезне за ниже судове оне 
се примењују као да су обавезне. На тај начин правна схватања 
изражена у одлукама виших судова постају извор права. Код 
узанса то је још јасније јер су оне у суштини извор права.

Врховни суд Југославије и Врховни привредни суд имају 
контролу над суђењем нижих судова. Одлуке Врховног суда Ју- 
гославије, на пример, да жена има право да наследи мужа, iipe 
доношења Закона о наслеђивању, да се право својине на непо 
кретности стиче одржајем за 20 година, да сопственик опасне 
ствари одговара за штету по принципу објективне одговорности, 
да се даје накнада у новцу за неимовинску штету итд. су несум- 
њиво извор права. Заузето становиште Главне државне арбитра- 
же пре доношења Закона о застарелости потраживања, да потра- 
живање између предузећа застарева за годину дана је такође из- 
вор права.

Није само у области брачног и породичног права и у области 
накнаде штете, као и у привреди, него и код радних односа и по 
себно у стамбеној области, судска пракса као извор права се ко  
ристи и има велики значај.
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Y стамбеном праву, на пример, на који се све начин може 
стећи и изгубити станарско право, шта је одговарајући стан и ну- 
жни смештај, која су сустанарска права итд. судске одлуке су ве- 
ома тражене и коришћене као извор права.

Стога после закона као примарног извора права, судска прак- 
са као супсидијарни извор права има не много мањи правни 
значај.

Војислав Вулићевић

МЕДИЦИНСКО БИОЛОШКА СРЕДСТВА 
V ПАТЕРНИТЕТСКИМ СПОРОВИМА

Патернитетски спорови (спорови за утврђивање ванбрачног 
очи)1Ства) су у нас прилично бројни с обзиром на пораст броја 
ванбрачне деце и пораст броја разведених бракова. Сваке године 
код нас се рађа 35.000 до 40.000 ванбрачне деце. што чини 8 до 9% 
од укупног броја рођене деце.

Спорова за утврђивање ванбрачног очинства има око 3.000 
годишње, a спорова за оспоравање брачног очинства око 500. Ка- 
рактеристично је да свега око 9% ванбрачне деце покреће спор 
за утврђивање свога очинстаа.

Y патернитетским споровима је доскора било веома тешко 
утврдити материјалну истину. Y стари.м законодавствима која су 
дозвољавала истраживање ванбрачног очинства, као отац детета 
је сматрано лице које је са мајком детета имало полне односе у 
периоду од 180 до 300 дана пре рођења детета.

Сам чин полних односа је веома тешко доказати. Ово се до 
казивало помоћу исказа сведока, писама, писмених докумената, 
индиција и у недостатку других доказа, саслушањем странака. 
При саслушању странака у већини случајева суд је поклањао 
веру исказу мајке (начедо virgini creditur).

Ова доказна средства бида су прилично непоуздана пошто 
се на основу њих најчешће долазило само до индиција да је било 
полних односа H3i\ieby мајке и презумтивног оца. Међутим и 
доказана чињеница постојања полних односа између мајке и 
презумтпвног ода не .мора значити да је туженик отац детета, 
пошто је мајка могла да има полне односе и са другим муш- 
карцима.

Ycлeд тешкоћа око утврђивања материјалне истине у патер- 
нитетским споровима, многа су законодавства као Code civile, 
законодавства донета под његовим утицајем и Српски Грађански 
Законик забрањивали истраживање ванбрачног очинства и оте- 
жавали истраживање ванбрачног очинства.

Друга пак законодавства (Не.мачко, Мађарско и Француско), 
после 1912. год. забрањивала су истраживање ванбрачног очин-
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ства Y случајевима кад се доказало да je мајка имала полне 
односе са више мушкараца у време зачећа детета (тзв. exceptio 
plurium concubenicum). Међутим од почетка 20 века почињу се 
у патернитетским споровима примењивати медицинско-биолошка 
доказна средства која су увелико одакшала изналал.ење мате- 
ријалне истине. Прва медицинско-биодошка доказна средства 
која су ушла у судску праксу била су одређивање времена зачећа 
детета и утврђивање способности за опдодњу презумтивног оца. 
Одређивањем вреЈиена зачећа медицинским путем скраћиван је 
дотадашњи законски период зачећа од 120 дана.

Прве крвне групе пронађене су 1900. год., a закони наслеђи- 
вања крвних група утв1рђени су 1908. год. Као доказно средство 
анадиза крви yiUiVa је у нашу судску праксу и праксу осталих 
зема.\>а у периоду између два рата.

Антрополошко вештачење примењено је као доказно сред- 
ство први пут у Аустрији 1926. год., a у Немачкој следеће године. 
Y нашој судској пракси и пракси већине земаља ово доказно 
средство прил1ењује се после II светског рата. Y САД је у овом 
временском периоду нашао примену и полиграф, тј. сасдушање 
странака путем по.\играфа.

Тако су код нас и у свету у патернитетским споровима сада 
у употреби следећа медицинскобиолошка средства:

1) анализа крви
2) антроподошко вештачење
3) одређивање времена зачећа
4) утврђивање способности за оплодњу презумтивног оца
5) подиграфска провера саслушањем странака (засада само 

У САД).
1) Анализа крви је најчешће примењивано доказно средство 

у патернитеским споровима. Наша судска пракса захтева изво- 
beiBe овог доказа у сваком патернитетском спору. Неизвођење 
овог доказа је раздог за поништење поступка (Рев. 184/58 и Рев. 
555/64)

Најгдавније крвне групе и фактори су следећи: АОВ систем 
(искључивање очинства у 15Vo случајева), MNSs (искл>учивање 
очинства у l7^/o случајева), Rh фактори са врло ведиким бројем 
подгрупа. Овоме треба додати и ново откривене крвно-групне си- 
стеме које служе у испитивању очинства као што еу Lutheran, 
Kell, Duffy, Kidd и др. По Bessis-y данас се са сигурношћу може 
доказати 1296 крвних група и фактора, a треба имати у виду 
да се овај број из дана у дан повећава.

Аукић, Аитричин и Јовановић у својим радовима износе да 
се према подацима из иностратне литературе са сигурношћу ис- 
кључује очинство у 62̂ /о случајева. Међутим ни ови подаци нису 
дефинитивни, јер се откривањем нових крвно-групних система, 
проценат искључења очинства повећава.
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2) Антрополошко вештачење је добило свој значај кад је 
наука почела да утврђује начин наслеђивања многих телесних 
особина. Ове тековине науке примењене су као доказно средство 
у споравима за утврђивање порекла детета у Аустрији 1926. 
год., a потом и у другим земљама, па и у нас. Телесне особине које 
се наслеђују, упоређују се код детета, мајке и презумтивног оца, 
па на бази подударности, односно различитости, ових особина, 
суд даје мишљење да ли се очинство извесног лица искључује, 
потврђује, чини вероватним, или се пак не може дати никакав 
суд о томе. По Кеитер-у на основу антрополошког вештачења 
може се дати са сигурношћу оцена да ли је неко лице отац детета 
у 33*/о сл\д1ајева. Методи који се примењују приликом антропо 
лошког вештачења су: упоређивање површинских телесних осо 
бина мајке, детета и претпостављеног оца, рентгенско фотогра- 
фисање кичменог стуба, антропометриска мерења и тест горчине 
(утврђено је да је осетлзивост на горчину наследна, a такође су 
утврђени и начини н>еног наслеђивања).

Y нашој пракси постоје велике разлике у начину извођења 
антрополског вештачења. Ово вештачење често врше неструч- 
њаци-с^шкари и вајари који не познају законе генетике. И међу 
стручним установама које врше ово вештачење, постоје велике 
разлике у погледу примене антрополошких метода. Тако Завод 
за Судску медицину у Београду врши само упоређење површних 
телесних особина. Овај Завод не даје анализе на основу којих би 
се евентуално искључило очинство тулсеншса. Међутим, Завод за 
Антропохметрију у Љубљани врши све обимне антрополошке ана- 
лизе и даје налазе у којима се искључује, односно потврђује очин- 
ство. Пошто је налаз знатно сигурнији кад се изврше сви облици 
вештачења, то сматрамо да би се у сваком патернитеском спору 
требало обавезно извести сви облици антрополошког вештачења.

Антрополошко вештачење је отежано у случајевима кад се 
ради о сасвим малом детету, јер се наследне особине изражавају 
обично кад дете налуни 3 године. Тада долазе до изражаја не само 
антрополошке особине детета, него се тада завршава и форми- 
рање крвногрупних система. Стога наша судска пракса дозво- 
љава обнову поступка ако је спор завршен irpe него што је дете 
навршило 3 године (одлука Врх. суда Словеније Гл^-503/62).

Код антрополошког вештачења поставља се питање вредно 
сти овог доказа, односно да ли се може искључити очинство ту- 
женика само на основу антрополошког налаза или је потребно да 
се овај налаз поткрепи другим налазима. По старијем схватању 
очинство презумтивног оца није се могло искључити само на 
основу антрополошког налаза, већ је било потребно да се овај 
налаз допуни са другим налазима. Међутим ово схватање је по 
сле другог светског рата напуштено. Тако Аустријски и Немачки 
судови од rrpe 15 година сматрају да се очинство може искљу- 
чити на основу антрополошког налаза и онда кад остали докази 
не искључују очинство туженика.

Y нашој судској пракси постоје оба схватања. Y старијој суд- 
ској пракси сматра се да антрополошки налаз пружа само подат- 
ке који указују на већу или мању вероватноћу да је тужени отац
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детета и да се антрополошки налаз не може узети као стручан 
доказ. Међутим наша новија судска пракса сматра да је антро- 
полошки налаз довољан разлог за искључење очинства и у слу- 
чајевима кад остали изведени докази не искључују могућност 
очинства туженика.

Y вези антрополошког вештачења и анализе крви поставља 
се питање да ли се на ово вештачење могу упутити као сведоци 
лица која су са мајком имала односе у време зачећа. To је било 
могуће по раније укинутом чл. 26. ОЗРД. Сада је по том питању 
наша судска пракса неуједначена, мада преовлаћује мишљење да 
се овака лица упућују на антрополошки преглед.

3) Одрећивање времена зачећа детета: По старил! законо- 
давствима као време зачећа детета сматрало се време измећу 
180. и 300. дана пре рођења. детета. Ово је време одређивано на 
основу предпоставке о најдужој и најкраћој- трудноћи. Међутим, 
савремена наука је омогућила да много прецизније одреди време 
зачећа детета. При овоме су могућа два метода за одређивање 
времена зачећа детета. Утврђивање времена зачећа на основу 
плодних и неплодних дана, рачунајући од задње менструације 
пре зачећа детета (Knaus-Oginova теорија), и одређивање вре- 
мена зачећа на основу података о физичким особинама ново ро- 
ђеног детета (тзв. одређивање стушва зрелости детета). По 
Knaus-Oginovoj теорији жена је способна за оплођење само у 
времену између 12. и 16. дана од наступања менструације. Међу- 
тим, пошто од овог правила има много одступања и пошто мајка 
не мора дати увек тачан податак о времену наступања последње 
менструације пре зачећа, то примена овог метода није препоруч- 
љива. Ипак у знатном броју случајева наши судови прихватају 
овакав начин времена зачећа.

Приликом одређивања времена зачећа на основу ступња зре- 
лости детета посматрају се расположиви подаци о времену р о  
ђења детета, његовој величини и тежини, боји коже, степену око- 
штавања костију итд. у време рођења, па се на основу свих тих 
података даје суд о могућем времену зачећа. При томе се обичио 
одређује као време зачећа период од месец дана. Овај метод је 
много сигурнији од Knaus-Oginove теорије, па овај начин одре- 
ђивања времена зачећа врше и наши заводи за судску медицину.

4) Утврћивање неспособности за оплоћење презумтивног оца: 
Презумтивни отац је неспособан за оплођење ако има органских 
оштећења полних органа и ако његова сперма нема способности 
за оплођење. To су случајеви непостојања живих оплодних ћелија 
у сперми (азоспермија), као и кад су оплодне ћелије мртве (не- 
кроспермија). Већина научника сматра да постоји неспособност 
за оплођење и кад у сперми не.ма довољан број оплодних ће.л.ија 
(некроспермија).

Сматра се да у нормалном ејакулату треба да има око 120 
милиона живих сперматозоида. V случају да њихов број спадне 
испод 60 милиона сматра се да постоји неспособност за оплођење. 
Неспособност за оплођење постоји и у случајевима кад број мрт-
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вих, патолошких или непокретних сперматоуоида прелази 20“/о 
од укупног броја спермија (астеноспермија).

Старија схватања су сматрала да олигоспермија и астено- 
спермија не искључује могућност зачећа и да могућност зачећа 
постоји и кад се у сперми налази макар и један живи спермато 
зоид. Међутим у последње време и ово схватање је одбачено.

V нашој судској пракси јављају се оба схватања зависно од 
мишљења вештака који учествују у спору. С обзиром на садашн>е 
стање науке требало би јаку олигоспермију и астеноспермнју 
сматрати као неспособност за оплођење.

5) Проверавање саслушања странака полиграфом: Често се 
дешава да сва напред наведена доказна средства не пружају до- 
Бољно могућности за утврђивање матреијалне истине. V таквим 
случајевима приступа се саслушању странака. Притоме је уоби- 
чајено у нашој и страној судској пракси да се поклони потпуна 
вера исказу мајке. Доскора није постојало средство на основу 
кога би се могло поверовати саслушању странака. Међутим од- 
скора се у САД проверавају искази странака путем полиграфа.

Још прилично давно запажено је да се код човека који не 
говори истину јављају извесне физиолошке промене као што су: 
убрзање пулса, дисања, повећање крвног притиска итд. За реги- 
страцију ових појава употребљава се нарочити апарат звани по 
лиграф.

Т. Марковић износи да се у САД уве.\ико примењује поли- 
граф у споровима за доказивање односно искључивање очинства. 
Свјетски познати полиграфски стручњак Американац J. Реид обја- 
вио је анализу 312 случајева оспораваног очинства где је у спору 
примењено полиграфско испитивање. Осумњичени су према сво- 
јим тврђењима подељени у три категорије и то: а) мушкарци који 
оспоравају било који контакт са женом која их терети, б) му- 
шкарци који оспоравају сексуални контакт у периоду концепције 
и в) мушкарци који признају сексуални контакт у доба концеп- 
ције, али у исто време истичу приговор да је жена у то време 
имала сексуалне контакте и с другам мушкарцима.

Према тако разврстаним категоријама, извршен је избор ме- 
тоде и технике испитиварва. Од 312 испитиваних случајева у 95®/о 
се дошло до жељеног резултата, у 4®/о полиграфско испитивање 
није допринело разјашње1ву спора, a у 1®/о полиграфско испити- 
вање је изазвало забуну.

Међутим полиграфско испитивање се не може применити у 
свим споровима. За ово су непогодне особе које су нервно бо- 
лесне, деца, старци, неуротичари, лица која имају повишен крвни 
притисак, као и ретке особе које у потпуности владају својим 
реакцијама.

Код нас се засад полиграф примењује само експериментално 
у кривичним поступци.ма. Међути.м нема разлога да се полиграф 
не ггримени и у патернитским споровима. Сматрамо да би се при- 
меном полиграфа добило још једно доказно средство у патер- 
нитским споровима које би допринело бољем решењу овог спора.
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ЗАКЛ ј УЧАК

Кад се изведу у потпуности сва медицинско-биолошка вешта- 
чења, вероватноћа изналажења материјалне истине у патернит- 
ским споровима износи преко 90“/с‘. Нажалост код нас се не врше 
у већем броју случајева сва ова вештачења. Стога сматрамо да би 
у свим патернитетским споровима требало (у сваком понаособ) 
у потпуности извршити сва медицинскобиолошка испитивања, 
a нарочито анализу крви и антрополошко вештачење.

Предраг Јовановић 
Богданка Черкез 

др Владимир Литричин
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ОДГОВОРНОСТ ПОШТЕ 3A НАКНАДУ ШТЕТЕ*

Пренос поштанских пошњвака (писама, дописница, тиско- 
вина, новина, часописа. отисака за слепе, робних огледа, послов- 
них папира, фонопост пошиљака, груписаних пошиљака, аеро- 
грама, малих пакета, вредносних писама, пакета и упутница) и 
телеграфских и телефонских саопштења у јавном унутрашњем 
и међународном саобраћају, врше предузећа поштанског, теле- 
графског и телефонског саобраћаја (пошта). Пословни и други 
односи између радних и друштвених организација, државних орн 
гана и установа, грађанскоправних и физичких лица, одвијају

* При изради OBor рада користио сам се чланком Стевана П. Ш пано- 
вића: „Материјална одговорност поште за пренас писама и  правио схватање 
неких судова” (Стручни часопис „ПТТ” бр. 6/63) и Недел>ка Попаре: „Од- 
гаворност ПТТ предузећа (поште) за писмоносне поигшБке, поштанске п а -  
кете и поштанске упутнице” <Стручни часооис „ПТТ” бр. 3/65).
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ce претежно посредством поште, преко њених оројних и разно 
врсних услуга. Из овога се види од каквог је значаја за целокупну 
друштвену заједницу и за сваког појединца посебно, питање пра- 
вилног и уредног функционисања поштанског, телеграфског и те- 
лефонског саобраћаја.

Пошта је дужна, разуме се у границама својих могућности, 
да задовољи потребе готово неограниченог броја корисника ње- 
них услуга. He може бити сумње у то да је жеља поште да кори- 
сницима њених услуга пружи што брже и што јефтиније услуге. 
Због тога је и цео систем рада и пословања поште подешен тако 
да се пружање услуга може вршити на начин који ће бити и ква- 
литетан и приступачан кориснику, како у погледу утрошка вре- 
мена око предаје и.ш пријема пошиљке, тако и у погледу пла- 
ћања накнаде за добијену услугу-

Масовно коришћење поштанским саобраћајем има за после- 
дицу веома велики број поштанских услуга. Разумљиво је да тако 
велики број поштанских услуга није могуће извршити, a да при- 
том не дође до неких грешака у вршењу ових услуга. Грешке могу 
бити прсузроковане како од стране поште, тако и од стране ко  
рисника њених услуга. Ове грешке могу бити врло разноврсне, 
али су најчешће ове: птт саопштење може бити к р и в о  усме-  
р е н о, тј. може услед кривице на страни поште, да саопштење 
не доспе у место које је хтео и одредио његов пошиљалац, већ у 
неко друго место; птт саопштење може бити и з о п а ч е н о ,  тј. 
текст саопштења може бити делимично или цео измењен; птт по- 
шиљке могу бити, поред кривог усмерења, још и сасвим или дели- 
мично о ш т е ћ е н е ,  и з г у б љ е н е ,  у к р а д е н е  или на неки 
други начин уништене. Поред тога, саопштење односно пошиљка, 
може бити уручена примаоцу са мањим или већим з a к a ш њ е- 
њ ем. I

Но, без обзира на то, да ли се ради о кривом усмерешу, изо- 
пачењу текста, оштећењу, губл.ењу, крађи или закашњелом уру- 
чењу пошиљке односно саопштења, корисник птт услуга, ако на- 
CTVBH нека од наведених околности, може претрпети мању или 
већу штету. Висина овако настале штете зависна је од врсте по- 
шиљке односно саопштења и од судбине која је задесила пошиљ- 
ку односно саопштење, те понекад достиже суму од више десе- 
тина хиљада динара. Сасвим је разумљиво да корисник птт услуга 
који је претрпео одређену штету, жели да ту штету и накнади 
од поште. До накнаде штете корисника птт услуга врло често 
долази мирним путем. До мирног регулисања међусобних односа 
између непосредно заинтересованих страна, долази само онда 
када наступе одређене околности.

Међутим, има, и то не мали број, случајева када до штете 
дође на страни корисника птт ycAvra, али ипак не дође и до нак- 
наде ове штете од стране поште. Y оваквим случајевихча имамо 
две стране са потпуно различитим интересима: корисника птт 
услуга, који као оштећена страна жели да буде обештећен, и по 
шту, K oia, мада је у крајњој линији крива за насталу штету, жели 
да се ослободи одговорности за накнаду ове штете, полазећи од 
одрећених птт прописа по којима она није дужна да увек и у
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сваком случаЈу накнади штету коЈу претрпи корисник њених 
услуга. Y оваквим случајевима корисник птт услуга принуђен је 
да своје право остварује путем суда.

Y моменту предаје пошиљке пошти, односно саопштења, из- 
међу поште и пошиљаоца створен је уговорни однос. Из овог уго- 
ворног односа произилази за пошиљаоца обавеза на плаћање од- 
ређене поштарине и право да се с пошиљком односно саопште- 
њем поступи на начин како је он то сам одредио, односно право 
на накнаду евентуално претрпеле штете која би могла наступити 
ако пошта у свему не поступи при преносу пошиљке односно са- 
општења како је то пошиљалац одредио, a за пошту право на на- 
плату одрећене поштарине за услугу и обавеза да пошиљку ад- 
носно саопштење пренесе на начин како је то пошиљалац од- 
редио, односно да изврши услуту за коју се пошиљалац опреде- 
лио, a ако пренос не изврши на начин како је то пошиљалац од- 
редио, још и обавеза на накнаду евентуално претрпљене штете 
пошиљаоцу.

Одговорност за штету причињену кориснику птт услуга по 
вредом уговора о преносу пошиљака је уговорна одговорност. 
Због тога питање одговорности поште за накнаду штете представ- 
ља свакако централно питање у односима измећу поште и кори- 
сника њених услуга. Савремена пракса испуњена је случајевима 
неједнаког решавања питања накнаде штете коју корисници птт 
услуга траже од поште. Основни разлог ове разноликости лежи 
свакако у недостатку једног прописа који би отклонио битна 
размимоилажења у вези одговорности поште за накнаду штете.

При разматрању питања одговорности поште за накнаду ште- 
те због неизвршења или неуредног извршења уговора о преносу 
поишљака, телеграфских и телефонских саопштења, мора се по- 
лазити од принципа објективне одговорности. За принцип објек- 
тивне одгоБорности за накнаду штете, потребно је да постоји 
узрочна веза између одређене чињенице и настале штете. При 
решавању овог питања, сматрамо да се не би могло поћи од другог 
принципа. Међутим, извесна одступања која се по1ављују у по- 
гледу одговорности поште, о чему ће бити више речи, по нагаем 
мишљењу, нису у супротности са истакнутим принципом објек- 
тивне одговорности.

Поставља се питање, да ли је пошта дужна да увек накнади 
штету коју претрпи корисник њених услуга због грешке у врше- 
њу ових услута и ако је дужка у ком износу треба да накнади ту 
штету.

Питање одговорности поште за накнаду штете корисницима 
њених услута, представља важно и воло деликатно питање, које 
општим прописима није регулисано. Кад год се расправља питање 
одговорности поште за накнаду штете, истовремено се расправ- 
ља и питање висине накнаде те штете, тј. да ли пошта одговара 
за стварно насталу штету, без икаквог ограничења у погледу 
висине штете, или пак она одговара у висини унапред одређеног 
износа.

Пре него што би покушали да дамо одговор на ово питање, 
морамо истаћи да не постоје општи прописи који регулишу ову
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материју. Односи између поште и корисника њених услуга, a у 
првом реду питање одговорности поште за накнаду штете, тре- 
бали су бити регулисани савезним прописима. Тако у члану 19. 
Закона о организацији Југословенских пошта, телеграфа и теле- 
фона (Сл. лист ФНРЈ бр. 50/60 и 16/61 и СФРЈ бр. 52/64 и 14/65), 
одређено је да се „ . . .  међусобна права и обавезе птт предузећа 
и корисника птт услуга уређују посебним законом". Међутнм, 
до сада посебни закон није донет.

Шта се из цитиране законске одредбе може закључити? 
Пре свега, да међусобна права и обавезе поште и корисника ње- 
них услуга, нису регулисани позитивним прописрша, већ да то тек 
предстоји. Аруго, ова одредба упућује на п о с е б н е  прописе 
којима ће се регулисати међусобни односи поште и корисника 
њених услуга. Треће, да се питање међусобних односа између 
поште и корисника њених услуга не може решавати применом 
општих имовинскоправних прописа.

Међутим, неки сматрају да пошта одговара за накнаду штете 
по општим прописима имовинског права. Они притом полазе од 
одређених законских прописа по којима је пошта радна opra- 
низација, a радне организације, сходно одредбама чл. 69. Устава 
СФРЈ и чл. 94. Основног закона о радним односима, одговарају 
за штету коју њихови радници проузрокују другима вршећи сво 
ју радну дужност. Према томе, закључују они, питање накнаде 
штете коју проузрокује пошта, решено је на исти начин као и 
у случају кад штету проузрокује било која друга радна органи- 
зација. Тако на пример, Др. Карло Ковач у свом чланку „Одго- 
ворности поште за штету насталу услед погрешно испоручених 
телеграма" (Гласник Адвокатске коморе АПВ бр. 1. и 2. из 1963. 
године), каже, да је настојање поште, „ . . .  да ризик због евенту- 
алног неефикасног функционисања поште пребаци на странку 
која се служи услугом поште у супротности са прописима који 
регулишу питање одговорности за радње других: државе за рад- 
ње службених лица, правних лица за своје органе и послодавца 
за раднике и службенике. Није ли настојање поште у супротности 
са принципом Ubi emolumentum ibi onus esse debet? Ko има 
користи од неке делатности, мора да сноси и евентуалне штете и 
ризике, који из те делатности произлазе".

Слично становиште заступа и Др. Драгош Денковић у члаи- 
ку „Да ли пошта одговара за штету по посебним или општнм 
правили.ма одговорности (Анали Правног факултета у Београду 
— јануар-март 1964).

Поменути аутори, и .многи остали који заступају исто или 
слично становиште, често истичу да пошта има монополистички 
положај у преносу поштанских пошиљака односно телеграфских 
и телефонских саопштења, те да она овакав свој положај кори- 
сти у циљу ослобађања од одговрности за накнаду штете корис- 
ници.ма њених услуга, који се у односу на пошту због оваквог 
положаја поште ,налазе у беспомоћном положају. Због тога су 
они мишљења да је у пословању поште основно начело неодго- 
ворност поште, за накнаду штете. Ван сваке је сумње да су оваква 
мишљења последица и неразумевања и непознавања веома бога-
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тог асортимана шт услуга и веома велике разлике између ових 
услуга. Мећутим, као што ћемо то покушати напред да дета̂ \>но 
изложимо, можемо са сигурношћу тврдити да су у погледу од- 
говорнсх;ти поште за накнаду штете, заступљени сви елементи iipa- 
вилне расподеле одговорности за случај неизвршења или неуред- 
ног извршења уговора о преносу поштанских пошиљака и теле- 
графских и телефонских саопштења. Y даљем излагахБу о одго- 
ворности поште за накнаду штете видећемо да се о неодговорно- 
сти поште за накнаду штете практично не може ни говорити као 
о последици монопола поште у преносу поштанских пошиљака 
и телеграфских и телефонских саопштења. Напротив, видећемо 
да је извесна неодговорност односно ограничена одговорнсх:т по  
ште за накнаду штете, последица једног посебног начина посло- 
вања поште, који са своје стране и условљава овај једино могући 
начин регулисања одговорности поште за накнаду штете.

По нашем мишљењу, не може се прихватити становиште, по 
коме је материја за коју се одређује да ће бити регулисана посеб- 
ним законом, дакле специјалним законом, већ регулисана цитира- 
ним одредбама чл. 69. Устава СФРЈ и чл. 94. ОЗРО. Ако се сматра 
да је питање адговрности поште за накнаду штете регулисано 
цитирани-м одредбама Устава СФРЈ и ОЗРО, онда се поставља 
питање, из којих разлога би се члано.м 19. ЗЈПТТ, одређивале да 
ће се за регулисање ове материје донети посебни закон. Какву 
би сврху имала онда оваква законска одредба. ЗЈПТТ (измене 
и допуне) донет је псх;ле доношења Устава СФРЈ и ОЗРО. Да је 
законодавац сматрао да је та материја регулисана већ раније 
донетим прописима, онда сигурно не би имао никаквог разлога 
да одређује да ће ово питање бити регулисано посебним законом. 
Ван сваке је сумње да је законодавац тако поступио због тога 
што та материја није регулисана позитивним прописима и због 
тога што се цитиране одредбе Устава СФРЈ и ОЗРО, не могу при- 
менити на пошту. Питање одговорности поште за накнаду штете 
је такво питање које захтева посебно регулисање, јер је испуњено 
специфичностима карактеристичним само за делатност поште и 
оно се не може подвести под цитиране одредбе Устава СФРЈ и 
ОЗРО, нити се пак тим одредбама оно може регулисати, већ је за 
iBeroBO регулисање потребно доношење посебног закона.

Према томе, јасно је да питање одговрности поште за нак- 
наду штете корисницима њених услута, није регулисано пози- 
тивним прописима и дасе цитиране одредбе Устава СФРЈ и ОЗРО, 
осим у начелу не могу примењивати у случајевима када се рас- 
правља питање одговрности поште за накнаду штете.

Пошто смо видели да питање одговорности поште за накна- 
ду штете није регулисано позитивним прописима, потребно је да 
видимо на који начин се онда може и има регулисати та одговор- 
ност до доношења посебних прописа. Суд неће моћи одбити да 
донесе одређену одлуку у вези са одговорношћу попгге за накнаду 
штете, изговарајући се непостојањем прописа који регулишу ту 
материју. Пошта стално врши услуге и вршећи те услуге понекад 
проузрокује штету кориснику њених услуга, о којој судови мо- 
рају решавати ако им се оштећена страна у вези тога обрати.
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Према томе, питање одговорности поште за накнаду штете 
стоји као проблем чије решење намеће животна потреба и непре- 
кидно функционисање поштанског саобраћаја. Због тога решење 
овог питања није се могло одлагати до доношења посебних 
прописа који ће регулисати ову материју. Случајеви из свако 
дневне праксе и интереси правне сигурности и поште и корисника 
њених услуга, наметали су потребу да се привремено ово питање 
морало решавати на одређени начин.

По нашем мишљењу нема другог избора, него се определити 
или да се питање одговорности поште за накнаду штете решава 
по општим правилима о накнади штете имовинског права или 
по правним правилима.

Ми с-матрамо да је немогуће искључити примену правних 
правила о одговрнасти поште за накнаду штете. Напротив, до 
доношења посебних прописа за регулисање ове материје, једино 
је и могуће примењивати правна правила која су садржана у бив- 
mCiM Закону о пошти, телеграфу и телефону из 1931. године (За- 
кон о пошти).

Међутим, има становишта по којима је закон о пошги изгу- 
био важност правног прописа сходно одредбама Закона о неваж- 
ности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за 
време непријатељске акупације.

Неусаглашеност ставова у погледу одговорности поште за 
накнаду штете у многоме је допринела и судска пракса, која није 
јединствена при решавању овог питања. Мада преовладавају су- 
дови који својим одлукама одбијају тужбене захтеве корисника 
птт услуга да им пошта накнади штету коју им је проузроковала 
вршећи птт услуге, нису ретки случајеви да поједини судови удо- 
волЈавају оваквим тужбеним захтевима и обавезују пошту на 
накнаду штете. Судска пракса појединих судова у толикој мери 
је колебљива, да нису ретки случајеви да исти суд у потпуно 
идентичним случајевима, заузима потпуно различите ставове, па 
тако у једном случају усваја тужбени захтев који.м се обавезује 
пошта на накнаду штете, a у другом, исто таквом, случају одбија 
тужиоца са тужбеним захтевом.

He постоји ниједан оправдани разлог због којега се правна 
прави.л.а не би могла примењивати до доношења позитивних про 
писа. Сматрамо да није могуће прихватити приговоре који се обич- 
но стављају против примене правних правила. Правна правила 
су правне норме бивше Југославије које се употребљавају као 
узор за решавање одређених случајева, сходно Закону о неваж- 
ности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године, уколи- 
ко нису у супротности с начелима права нове Југославије. Они 
који сматрају да нема места примени правних правила, истичу 
као основни разлог да се правна правила не могу примењивати, 
јер су она у супротности с начелима одговрности истакнутим у 
чл. 69. Устава СФРЈ и чл. 94. ОЗРО.

Пре свега, правна правила предвиђају одговрност поште за 
накнаду штете, која представља праву меру одговорности поште 
обзиром на посебне услове рада и пословања поште. Према томе, 
примењивање одредаба бившег Закона о пошти у складу је са
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одредбама чл. 4. Закона о неважности правних прописа донетих 
пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације. 
Надаље сматрамо да примена правних правила, до доношења по 
себних законских прописа, није у супротности са одредбама чл. 
69. Устава СФРЈ, чл. 94. ОЗРО и чл. 2. ЗОЈПТТ.

Погледајмо укратко како питање одговорности поште за 
накнаду штете регулише бивши Закон о пошти.

Према одредбама овог закона, закључењем уговора о пре- 
носу птт пошиљака односно саопштења, пошта преузима на себе 
обавезу да ће пошиљку односно саопштење за време преноса 
чувати и да ће је уручити примаоцу. Сигурно је да оваква обавеза 
поште у начелу намеће и одговорност повзте за судбину пошиљке 
односно саогаптења. Међутим, да ли ће доћи до одговорности 
поште у случају неиспуњења или неуредног испуњења уговора 
о преносу пошиљке односно саопштења, зависи искључиво од 
самог попшљаоца пошиљке односно саопштења. Ово првенствено 
због тога, што пошилзаоцу стоји на расположењу избор руковања 
пошиљком односно саопштењем, који ће пошта морати да лри- 
мени приликом преноса пошиљке односно саотлтења. Тако на 
пример, за пошиљке у унутрашњем саобраћају, према одредбама 
бившег закона, пошта накнађује штету и то:

За обичне пошиљке не даје никакву накнаду; за изгубљене 
препоручене пошиљке, даје износ који је унапред одређен; за 
губитак, умањење или оштећење садржине вредносних писама 
и пакета, надокнађује се обична вредност по месту и времену 
предаје; за пошиљке с означено.м вредношћу, накнада штете не 
може бити већа од вредности означене на самој пошиљци, a за 
пошиљке без означене вредности, висина накнаде одређује се 
унапред правилником поште; за поштанске упутнице, накнађује 
износ који је означен на самој упутници.

Међутим, пошта не одговара за изгубљену добит и за после- 
дице неблаговремене отпреме и уручења, као ни за штету која 
би проистекла због саме природе садржине пошиљке илп коју је 
проузроковао сам пошиљалац.

Полазећи од богатог асортимана поштанских услуга и њи- 
хових битних карактеристика, које пружају изванредне могућно 
сти пошиљаоцима да потпуно заштите своје интересе, уколико 
они то желе, сматрамо да бивши Закон о пошти, питахве одговор- 
ности поште за накнаду штете, не поставља на начин који би у 
својој сушини у било чему одударао од нашег правног система 
и да се, према томе, истакнута начела одговорности поште могу 
примењивати као правна правила до доношерва посебних прописа.

Решење које би пошло од тога, по коме би се унапред знала 
висина одговорности поште за накнаду штете, по нашем мишље- 
њу било би најприхватљивије. Ово, поред осталог, и због тога што 
при закључењу уговора о преносу поштанских пошиљака и пошта 
и корисник поштанских услуга, унапред знају у какав уговорни 
однос улазе, тј. знају права и обавезе из тако закљученог утовора, 
a нарочито права и обавезе за случај неизвршења или неуредног 
извршења уговора о преносу.
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Мислимо да се не може сматрати да одудара од нашег прав- 
ног система да пошта не одговара за губитак ^ичне поштанске 
пошиљке и евентуално претрпљену штету пошиљаоца такве по* 
шиљке, као и да ограничено одговара за све остале врсте пош- 
танских пошиљака, као што су: препоручена писма, вредносна 
писма, пакети, телеграми и др.

Сматрамо да неодговорност паште за обичне поштанске по 
шиљке и ограничена одговорност за све евидентиране поштанске 
пошиљке, не представља одступање од принципа објективне одго- 
ворности за накнаду штете и од обавезе које проистичу из уго 
вора о преносу поштанских пошиљака и телехрафских и теле- 
фонских саопштења. Како се код поштанских услуга ради о по- 
стојању више врста услуга, неопходно је потребно претходно 
утврдити шта чини суштину уговора о преносу поштанских по- 
шиљака и телеграфских и телефонских саошптења, какве су мо 
гућности корисника птт услуга у избору врсте поштанских услуга 
и каква су права и обавезе једне и друге стране у оваквом уго 
ворном односу. Према томе, одговорност поште за неизвршење 
или неуредно извршење утовора о преносу поштанских поши- 
љака зависи од тога о каквој врсти пошиљке се ради. Није исто 
и неће бити на исти начин постављена одговорност поште за 
неизвршење или неуредно извршење уговора о преносу обичне 
повЈтанске пошиљке, препорученог писма, вредносног писма, по 
штанске упутнице или пакета.

Садашњи однос између поште и корисника њених услуга ре- 
гулисан је на основу основних одредаба о вршењу услуга у пош- 
танском саобраћају (Основне одредбе), које је на основу чл. 93. 
тачка 2. ЗОЈПТТ, донео 1964. године Управни одбор Заједнице 
Југословенских пошта, телеграфа и телефона и Правилника о 
вршењу услуга у телеграфском саобраћају (Правилник) који је 
на основу чл. 89. тачка 1. став 1. ЗОЈПТТ донела 1965. године 
Скупштина Заједнице Југословенских пошта, телеграфа и те- 
лефона.

Основне одредбе и одредбе Правилника немају за свој основ 
неки сада важећи пропис, већ се они заснивају на одредбама бив- 
шег Закона о пошти.

Полазећи од свега напред изложеног, тј. да се одредбе бив- 
шег Закона о пошти могу привремено примењивати као правна 
правила при решавању спорних питања, пошта је кроз Основне 
одредбе и Правилник, утврдила одговарајући поступак у вези са 
накнадом штете корисника њених услуга. Ван сваке је сумње да 
ове одредбе представљају одговарајућу попуну празнине нашег 
правног система која се осећа недостатком посебних прописа, 
чиме се ствара правна сигурност и поште и корисника њених 
услуга.

Многи заступају становиште да Основне одредбе и Правилник- 
нису прописи са снагом закона који би могли обвезивати корис- 
нике птт услуга; да ове прописе није донео орган надлежан за 
доношење прописа, већ их је донела сама пошта и да им због 
Tora недостаје ауторитет прописа иза којег стоји сила принуде
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и санкције; да ови интерни поштански прописи нису оојављени 
Y оквиру савезних прописа; да на њих није дата потребна саглас- 
ност надлежног државног органа; да се ради о прописима који 
се односе на лица ван поште, да се дејство ових прописа не може 
протезати и на лица ван поште, те цитирани прмзписи не могу 
производити никакво правно дејство. Дакле, кажу они, ради се 
о интерним поштанеким прописима, који се не могу изједначити 
са законом, јер пошта није законодавац и не припадају јој права 
која припадају законодавцу, с тога пошта нема право да своје 
унутрашње техничке прописе намеће корисницима њених услуга. 
Осим тога, овим прописима се приговара још и то да је пошта 
с њима обезбедила само сопствене интересе, ставивши тиме у 
неравноправан положај кориснике њених услуга.

Предга томе ,веле заступници оваквог становишта, бивпш 
Закон о пошти, не мол<е се примењивати обзиром на одредбе За- 
кона о неважности прописа донетих пре 6. априла 1941. године и 
за време непријатељске окупације, нови прописи нису још доне- 
ти, Основне одредбе и Правилник нису прописи са снагом закона 
који би могли обвезивати кориснике птт услуга и не могу произ- 
водити никакво правно дејство, па питање одговрности поште за 
накнаду штете треба регулисати по општим правним начелима 
који важе за повреду утоврног односа. Неизвршење уговора о 
преносу од стране поште, има као правну последицу одговорност 
поште која се састоји у обавези поште да накнади штету проуз- 
роковану повредом уговора. Свако друго становиште, по њиховом 
мишљењу, било би у супротности и с правним начелима одговор- 
ности за причињену штету и са социјалистичким принципима уго 
ворних обавеза и одговорности због њихове повреде. Ако се не 
би прихватила оваква одговорност поште за накнаду штете, зак- 
ључују они, долазило би до неоснованог обогаћења поште на 
штету корисника њсних услуга.

Мишљења смо да се овакво становиште не може прихватнти. 
Специфични услови рада и пословања поште, намећу потребу 
nocTojaiBa посебног правног режима који ће регулисати односе 
измећу поште и корисника њених услуга, поред осталог, на начин 
који ће у извесним случајевима искључивати одговорност пошге 
за проузроковану штету, у неким случајевима ће одговрност по- 
uiTe ограничавати, док ће у појединим случајевима пошта сносити 
пуну материјалну одговорност за проузроковану штету.

Принцип материјалне неодговрности поште постоји у случа- 
јевима неиспуњења уговора од стране поште о преносу обичних 
поштанских поцшљака. Овог принципа се неопходно потребно 
држати, поред осталог, због тога што у случају преноса обичних 
поштанскш: пошиљака недостају битне чињенице из којих се 
може на несумњив начин утврдити да је дошло до закључења 
уговора о преносу ових пошиљака, обзиром на начин предаје 
ових пошиљака пошти и на начин руковања овим пошиљкама.

Принцип ограничене одговорности поште постоји у оним 
случајевима када пошта одговара за неиспуњење уговора о пре-
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носу, унапред одређеним износом, a примењивао би се код не- 
испуњења уговора о преносу препоручених пошиљака.

Принцип пуне одговорности поште постоји у случају не 
извршења уговора о преносу вредносних писама, пакета и упут- 
ница. Y свим оваквим случајевијиа пошта.ће одговарати попгиљао- 
цу до висине означене вредности.

Сваки од ових принципа биће посебно обрађен. Ови принци- 
пи су детаљно разраћени и у интерним поштанским прописима и 
чине основу интерних поштанских прописа којима се регулишу 
ОД1ЈОСП поште и корисника њених услуга.

Овакво становиште заузео је и Врховни суд Народне Репуб- 
лике Хрватске своји.м решењем Гж. бр. 1567/54 од 12. октобра 
1954. године у којему, поред осталог, каже: „Док се не донесу 
пос(ј6 ни  савезни прописи о одговрности предузећа у саставу За- 
јединде Југословенских пошта, телеграфа и телефона према ко- 
рнсницима поштанско-телеграфских услуга и односима тих ко- 
рисника пре.ма птт предузећима, регулира се одговрност предузе- 
ћа према правним правилима садржаним у бившем Закону о 
пошти, од 16. VII 1931. године."

Врховни привредни суд је још одређенији у вези овог питања, 
па у својој пресуди П-бр. 61/63-6 од 14. VI 1963. године, поред 
осталог, каже:

„Међутим, греше кад с.матрају да је самим позивањем на 
овај начелни став могуће искључити сваку примену посебних 
правила о одговрности птт предузећа за накнаду штете. Одговор- 
ност привредннх организација диференцира се, наиме, како у 
погледу претпоставака тако и у погледу обима накнађивања штете 
према разним критеријумима — у зависности од тога да ли се 
ради о штети нанетој повредом уговора (уговорна одговорност) 
нли и.мовинскоправним деликтом (вануговрна одговорност), a у 
оквиру уговорне одговрности у зависности од врсте уговора који 
је поврећен, .међусобно права и обавезе из уговора не подударају 
се код свих врста уговора.

Кад је реч о правима и обавезама из уговора о преносу пош- 
таиских пошиљака, ваља указати на одредбе члана 19. већ цити- 
раиог Закона о организацији Југословенских пошта, телеграфа и 
гелефона који.ма се „међусобно право и обавезе птт преду.зећа и 
корисника птт услуга уређују посебним савезним законом'*. Овај 
по.зитивни законски пропис упућује дакле на посебне прописе о 
прави.ма и обавезама птт предузећа и корисника птт услуга, што 
зиачи да законодавац полази од оцене да се са.мом применом 
општих имовинскоправних прописа питања међусобних односа 
птт предузећа н корисника птт услуга не могу правилно регулн- 
сати. При томе се очито имају у виду посебни прописи којп су 
детер.минисани специфичностима птт услуга.

Ти посебни позитивни пропнси до сада нису још донети.
Будући да тужилац у парници о којој је реч остварује против 

птт предузећа захтев за накнаду штете због губитка писмоносне 
поши.\>ке коју је предао туженом птт предузећу, a ово од њега



примило ради преноса адресатима, потребно је да се оцени да ли 
се до доношења позитивних прописа на које упућује члан 19 ци- 
тираног закона могу примењивати правна правила коју' су, у 
погледу одговорности за губитак тих пошиљака, било садржано 
у Закону о пошти, (члана 4. Закона о неважности правних про- 
писа донетих 6. априла 1941. године и за време непријатељске 
окупације).

Према тим правилима, закључењу уговора о преносу писмо- 
носних пошил>ака (међу које спадају и тисковине, a међу њима 
и часописи) пошта преузима обавезу да ће пошиљку чувати за 
време преноса и да ће је предати означеном примаоцу. Из обавезе 
поште да чува пошиљку произлазило би у начелу и њена одговор- 
ност за губитак, повреду (оробљење.м), смањење или недостатак 
садржине пошиљке. Но, кориснику птт услуга стоји на распола- 
гању да бира начин руковања који ће пошта бити дужна да при- 
мени у вези са пошиљком; писмоносну поишљку хможе да преда 
као обичну (некњижену) пошиљку, или као књижену пошиљку, 
н то било као препоручену пошиљку било као вредносно писмо. 
Од тога његова избора зависи какве је мере птт предузеће дужио 
да примени при руковању пошиљком: обичне писмоносне пошиљ- 
ке су оне за које се не даје никаква потврда о пријему (лист пре- 
даје није потврда о пријему, већ се издаје само ради обрачуна- 
вања наплаћене поштарине) и не траже се никакве потврде при 
испоруци, о преносу тих пошиљака не води се посебна евиденција. 
Препоручена пошиљка је она писмоносна пошиљка без означене 
вредности, које се при пријему*, отпреми и испоруци књижи, о 
којој се у току преноса води евиденција, док је вредносно писмо 
књижена писмоносна пошил>ка на којој је означена вредност, 
која се при пријему, отпреми и испоруци књижи, a о којој се у 
току преноса води нарочита евиденција.

V зависности од начина руковања пошиљком, правна пра- 
вила уређују и питаиве одговорности птт предузећа за случај да 
се пошиљка при преносу изгуби или оштети, односно да се њена 
садржина смањи илн нестане. Птт предузеће не даје никакву нак- 
наду за обичне писмоносне пошиљке; за изгубдене препоручене 
пошиљке даје накнаду у ограниченом обиму, док за губитак, ума- 
њене или оштећење садржине вредносних писама накнађује обич- 
ну вредност по месту и времену предаје с тим да накнада не Л10- 
же бити већа од означене вредности.

Нема разлога да се ова правна правила која одговорност птт 
предузећа диферениирају према врсти поштанске услуге коју к о  
рисиик жели да користи, односно према начину руковања које 
је птт предузеће дунжо да примени с обзиром на врсту пошиљке 
коју је одабрао корисник, не примењују и даље до доношења 
нових позитивних посебних прописа. Приговори који се износе 
против примене тих правних правила не могу се прихватити.

He стоји прнговор да се птт предузеће искоришћавањем свога 
фактичког монополског положаја (у погледу правног монопола 
в. одредбу члана 21. Закона о организацији Југословенских по- 
шта, те.\еграфа и те.\ефона) ослобађа од одговорности .за неиз-
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вршење уговорне обавезе на штету беспомоћног корисника по 
штанских услута. Као што је речено, ако корисник писмоносну 
пошиљку преда ради преноса са захтевом да се њоме рукује као 
са књиженом пошиљком и означи вредност пошиљке, птт преду- 
зеће дужно је да му накнади стварну вредност. До корисника 
стоји дакле избор хоће ли да дође у ситуацију да може птт пре- 
дузеће чинити одговрним за сву стварну штету која би му настала 
губитком или оштећењем пошиљке. Потребно је само да осим 
обичне поштарине и таксе за препоручено руковање и хежину 
плати и поштарину по вредности. Ако се корисник задовољава 
одговрношћу птт предузећа до лимитираног износа штете, пла- 
тиће осим обичне поштарине само таксу за препоручено руковање 
по тежини. Тек ако не жели да плати додатак за књижену попшљ- 
ку по тежини и додатак по вредности пошиљке, тј. ако не жели 
да плати више но обичну поштарину птт предузеће неће бити 
одговорно за губитак пошиљке".

Било коју пошиљку пошиљалац може предати пошти као: 
обичну писмоносну пошиљку; препоручено писмо; вредносно пи- 
смо и поштански пакет, a саопштење као разну врсту телеграма. 
Од опредељења пошиљаоца зависи какве ће мере предузети пошта 
при руковању овим пошиљкама односно саопштењима. Исто та- 
ко, зависно од избора врсте услуте, одређује се и питање одговор- 
носги поште за случај неиспуњења или неуредног испуње^ва уго- 
вора о преносу пошиљке односно саопштења. ‘

Сматрамо да се у случају поште заиста ради о уговору по 
пристанку или атхезионом уговору, што се свакако јавл>а као 
последица посебног положаја поште. Корисник птт услуга налази 
се у ситуацији да прихвати или не прихвати „ан блок“ услове 
уговора које је пошта унапред одредила.

Код овог уговора, као што је познато, једна уговорна страна 
(у овом случају пошта) једнострано унапред одређује скоро све 
услове уговора, a друга страна (у овом случају корисник птт услу- 
га) прихвата те услове без могућности да их мења. Уговор се 
сматра закљученим кад једна од страна прихвати генералну пону- 
ду, која се најчешће јавља у виду општих услова под којима 
понудилац нуди закљ^гчење уговора. Општи услови чине садржи- 
ну уговора ако су другој страни били познати у тренутку закљу- 
чења уговра. Међутим, сматра се да су општи сулови били позна- 
ти другој страни ако су јој пре закључења уговора били предати, 
или су били објављ.ени на прописани или уобичајени начин. Оп- 
шти услови, као генерална понуда, сматрају се правилима. Уговор 
по приступу може садржавати и посебне одредбе о којима су се 
уговорне стране сагласиле, у којем случају ће важити посебне 
одредбе.

Ми с.матрамо да се не претиви облигационом праву да једна 
уговорна страна (пошта) намеће обавезу другој уговорној страни 
(кориснику птт услуга) да предузима нарочите мере опреза при 
вршењу избора поштанске услуге којом ће се корисник послу- 
жити приликом предаје пошти своје пошиљке или саопштења.
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Из раније изложеног видели смо да пошта пружа веома ши- 
рок избор својих услута, које, већ према томе, за коју од њих 
се корисник птт услуга определио, пружају мању или већу гаран- 
цију кориснику птт услуга да ће његова пошиљка, односно саоп- 
штење, постићи жељени циљ, односно ако ra не постигне да ли ће 
и ако хоће, у којој мери ће бити обештећен за случај да је због 
тога претрпео штету.

(Наставиће се)
Душан Краљевић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Странка која је примила аванс за  
одређену сврху не може исти упо- 
требити за подмирен.е свога потра- 
живања. (Пресуда Врх. пр. суда, Сл. 
број 329/66—3 од 31. III 1966.)

Тужилац је  поднео тужбу за  на- 
плату одређеног потраж1шања irpe- 
ма туженом a туж ени је ставио у 
П11>ебај своје протупотраЈживање са 
наслова датог на необрачунатог а- 
ванса наводећи да је престала по- 
треба за дал>им држаи>ем аванса па 
да је тужилац могао да се из пре- 
осталог аванса намири за утужено  
потражршање.

Првостепени суд је одбио овај при- 
говор туженог јер је нашао да  међу 
странкама није још извршен обра- 
чун, па је стога удовољио сниженом  
тужбвном захтеву и  тужеиог обаве- 
зао на плаћање камата доцње као 
и парничних трошкова.

Ову пресуду је  потврдио друтосте- 
пени суд поводом ж албе туженог из 
следећих разлога;

„Првостепени суд је  лравилно Ha- 
m ao да је  туж ени ставио тужиоцу на 
располагање износ за тачно одре- 
ђену сврху, и да тужилац није мо- 
гао, докле год пооао због којег је 
туж ени полож ло аванс н е буде о- 
кончан, употребити тај износ за дру- 
ге сврхе. У конкретном случају без 
обзира да ли је посао због којег је 
туж ени положио аванс окончан или 
не, на туж еном леж и одговорност 
што је дошло до спора и етога је 
тужвни дуж ан  да тужиоцу ншшади 
трошкове поступка, a с ofewpoM да 
је  био у доцши дуж ан је да  плати и 
камате. Тужилац је два пута телек- 
сом упозорио туженог да му исплати 
дуг и опоменуо да ће у  противном

поднети тужбу. Туж ени је  био ду- 
ж ан да као добар прив1)едник одго- 
вори туж иоцу на телекс и одобри 
употребу аванса за исплату утуж е- 
ног псуграживања, поготово што о -  
брачун међу странкама по правном 
послу због нојег је аванс дозаачен  
тужиоцу није окончан. Како он то 
није учинио дуж ан  је да сноси ш те- 
тне последице.”

Подстанари и заш тићени подста- 
нари нису овлашћени користити се 
правом прече куповине из чл. 39. 
Закона о својини на деловима згра- 
да. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 151/966).

I. ст. пресуда је уважила тужбени  
захтев. На улож ену ж албу ВСС је  
ж албу уважио, I. ст. пресуду пр>еи- 
начио и туж бени захте® одбио, a из  
разлога:

Ни обичан подстанар ки заш тиће- 
ни подстанар нису носиоци еганар- 
ског права па услед тога нису овла- 
шћени користити се пречим правом 
кутгоЕине спорног стана, a no чл. 39. 
Закона о свсцјини на деловима зрра- 
да, јер то npaiBo искључиво припада 
носиоцима станарског гфава. Како  
су тужиоци само подстанари то они 
не мову да се иористе чл. 39. цит. 
закона, па је туж бу валуало одбити.

Синдикална подруж вица није ду -  
ж на да плаћа ауторски хонорар за  
коришћење музике механичким пу- 
тем (радио, грамофон, телевизор итд.) 
у својим друштвеним просторијама. 
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 184/966).
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i. ст. суд је одбио тужбу тужиоца 
против Синд. подружнице ради на- 
плате ауторског хонорара за кори- 
шћење музике механичким путем у 
друштвеним простаријама. Тужилац  
је уложио жалбу, која је као не-  
основана одбијена, a из разлога:

По т. VI. Општег упутства о ау- 
торским хонорарима за приказивање 
и извођеше књижевних и згметнлч- 
ких дела од 10. априла 1952. године, 
a које је још увак на снази, иако је 
прописано на оонону б. Закона о 
заштити ауторских права, ауторски 
хснорар се плаћа за употруебу музи- 
ке механ>1чким nyre.\i (радио, грамо- 
фон итд.) у угоститељским радња- 
ма, трговинама и слкчним објекти- 
ма. Дакле, ауторски хонарар се пла- 
ћа у локалима у којима се врши не- 
ка привредна делатност, у  које ло- 
кале не могу да се урачунају дру- 
штвене просторије Оиндикалне по- 
дружнице, па је зато ваљало жалбу  
одбити.

Након упуштања у  расправљање 
тј. након подизања тужбе, тужилац  
не може мењати вредност предмета 
спора. (ВСС Од. НС. бр. Гж. 271/966).

I. ст. решен>ем је одбијен захтев  
тужиоца да се смањи вр>едност спора 
са ст. дин. 5,000.000.—  на ст. дин. 
50.000.—. Уложена жалба је у том 
делу неоснова«а, a из разлога:

Ако су тужиоци у  тужби означи- 
ли вредност предмета спора, a у гш- 
тању је неновчани захтев, онда они 
зишо не могу сшјзити вредност за 
одмеравак.е таксе, имаоући у  виду 
чл. 17. Закона о судским таксама (у 
смислу чл. 14. 1И  39. ЗПП) и чл. 24. 
ЗОСТ. Наиме, чл. 24. ЗОСТ пропису- 
је да се као вредност спора, ради на- 
плате таксе, у  предметима ради у- 
тврђивања да постоји или не посто- 
ји неко право или правни однос, као 
вредност узи.ма она коју је  тужилац  
означмо, a ак.о Hiije онда најмаша 
вредност од 30.000 ст. динара. По- 
lUTO су тужиоци у  тужби означили 
као зредност спора 5,000.000 ст. дин. 
они ту вредност више не могу ме- 
њати — смањивати.

Рудиик који испоручи потрбшачу 
неактивирани рударски експлозив 
заједно са угл»ем па услед потрошње 
уг.'Ба настане експлозија онда руд- 
ник одговара за причин>ену штету. 
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 486/966).

Против I. ст. пресуде којом је ту- 
ж ба делимично уважена поднео је 
туЈкени рудник жалбу. Ж алба је са- 
мо делимично уважвна, и месечна 
рента смањена, док је у  осталом де- 
лу, одбијеиа, a из разлога;

Није основан део жалбе туж еш ж а  
да он није крив за насталу експло- 
зију и да ничЈгм није доказана њего- 
ва кривица. Наиме, утврђено је да 
је тужитељица имала свега 2 тчже 
угља, које су јој излифертаване ди- 
ректно из вагова, да је настала, ка- 
да је грејала са тим угл>ем, експло- 
зија таквог интензитета која искљу- 
чују сваку помисао на експлозију  
нагомилаких гасова, него упућује ва 
то да је баш у угљу се налазећи ру- 
дарски експлозив, који «и је  био ак- 
тивиран, екоплодирао и нанео туж и- 
тељици телесне повреде, тешке при- 
роде. Ако се у самом руднику не вр- 
-ши дшол>ан вадзор магуће је лако 
да HeaKTMBi-ipaH експлозив остане 
помешан csa иокопаним угЈвем, што 
je овде био слзгчај.

Када се јединственим праввим по- 
слом отуђују некретнине двојице 
власника a означи само једна про- 
дајна цена, онда је уговор ваљан у 
смислу члана 9. Закона о промету 
земљишта и зграда и цене појединих 
делова — парцела су одредиве у та- 
ко јединственој цени. (ВСС Од. НС. 
бр. Гж. 506/966).

I. ст. пресудом је уваж ен тужбени  
захтев. Туж ени су уложили жалбу  
која је одбијена, a из разлага;

I. ст. суд је правилно утврдио да 
уговор има све елементе које npo- 
писује чл. 9. Закана о промету зем- 
л>ишта и зграда. Наиме, без обзира 
на то што је куповна цена одређена 
у  једном износу за обе некр>етнине, 
она је доволјНо одређена, a у  тако 
одређеној цени одредива ,ie и  цанн за 
поједине парцеле тј. делове некрет- 
нине.
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Из КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се сви адвокати да 1. јула 1966. доспева ис- 
плата трећег квартала чланарине, која износи нових динара 48,— 
за тромесечје, односно 16.— н. динара за сваки месец.

2. Позивају се сви адвокати дужници да уплате све своје 
обавезе према Комори, као и Р/о допринос, те доставе извештај 
о бруто промету за прво полугодиште 1966. године.

3. Извештавају се сви чланови Фонда посмртнине да је пре- 
минуо др Мрата Филипон, пенз. адвокат из Вршца, па се позивају 
да уплате по 6.— нов. динара на име доприноса Фоиду посмрт- 
нине — Уједно за смртни случај др Драгомира Вујића, пенз. адв 
из Панчева, треба уплатити 10.— н. дин. јер је смрт наступила 
20. маја 1966. године.

4. Све уплате се врше на текући рачун: Адвокатска комора 
у АПВ број 657-8-419.

Књиговодство Коморе

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГЛАСНИКА"

Извештавамо све наше претплатнике и читаоце да ће број 
„Гласника" за август 1966. изаћи, можда, са мањим закашњењем, 
услед годишњег одмора уредника.

Yредништво „Гласника"

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик ад- 
воката, Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ, са- 
гласили да постоје услови за опис, то се на основу чл. 93. т. 4, 87. 
т, 3, 13. т. 1—7, 16. и 23, те чл. 6. и 7. Статута АК у АПВ, уписују 
се у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ, са даном 22. јун 
1966. године, a решењима, и то:

102/966. Перић Веселин, у Новом Саду.
159/966. Делибашић Борђе, у Врбасу.
167/966. Вучинић Светислав, у Зрењанину.
168/966. Рапајић Милан, у Новом Саду.
173/966. Козодеровић Владимир, у Со.мбору.
175/966. Јовановић Миодраг, у Инђији.
176/966. Тркља Данило, у Бајмоку.

Адвокатска комора у АПВ



ИЗ СЕДНИЦЕ Y0 АК Y АПВ

На седници Y npasH or одбора АК у АПВ која је одржана дана 
21. јуна 1966. године, донесена су следећа решења:

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

2. Одлучено је да се у III кварталу покрене дисциплинсј и̂ по  
ступак против свих чланова који нису измирили обавезе из I квар- 
тала 1966. године.

3. Саслушан је извештај др Тоше Ишпановића о стању пре- 
говора за закључење новог Y roB opa о соц. осигурању адвоката 
и дате су инструкције за даље преговоре.

4. Решењем бр. 171/966. брише се из именика адвоката АК у 
АПВ због пензионисања Ведрински Борђе, адвокат из Сомбора са 
I. јулом 1966. године, за преузиматеља његове адв. канц. рдређује 
се Синђелић Јован. адв. из Сомбора, док Ведрински Борђе задр- 
жава чланство у Фонду посмртиине.

5. На основу чл. 65—67, чл. 93. т. 4, чл. 13. т. 1—7, и чл. 23. 
ЗОА, те чл. 6. и 9. Статута АК у АПВ уписују се у именик адв. 
припр. на адв. припр. вежби, почев од 21. јуна 1966. године, и то 
решењима:

а) 172/966. Грујић Душан код адв. др Варади' Јосипа, Зре- 
њанин,

б) 174/966. Киселички Живко, код адв. Јовановић Милана, 
Нови Сад,

в) 177/966. Недељковић Радован, код Миљковић Живојина, 
Панчево.

6. Решење.м бр. 150/966. оболелом Аопушина Петру, адв. из 
Новог Сада, одређен је за привр. заменика Каракашевић Милош, 
адв. из Новог Сада.

7. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и оста- 
лим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и  власник: Адвокатока комо- 
ра у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Сдговорни уредник: 
Бг>тић Милорад, адвокат, Нови Сад, НаркЈдких Х ероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годжиња претплата 20 нових динара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Штампа „Будућност”, Нови Сад
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