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Ш  DUBIO PRO LABORATORE

Објављена у „Гласнику Адвокатске коморе у АП Војводини’' 
бр. 1/67 од јануара 1967. године, одлука Врховног суда Србије 
— Одељење у Ново.м Саду Гзз бр 44/966 дошла је у право време 
да покаже и докаже нашим судовима да у радним споровима, a 
нарочито у споровима поводом искључења радника из радне за- 
једнице, треба тумачити прописе и правити претпоставке у ко- 
рист радника. После ступања на снагу Основног закона о радним 
односи.ма, који је односе радник-радна организација поставио на 
базу самоуправљања и равноправности свих чланова радне за- 
једнице, наши нижи судови опште надлежности (општински и 
окружни) су у споровима поводом искључења радника из радне 
заједнице по чл. 88. (или по чл. 91. ст. 2. пречишћеног текста) 
Основног закона о радним односи.ма заузимали погрешно стано 
виште да суду није дужност да се упушта у испитивање и утвр- 
ђивање истинитости разлога са којих је дошло до искључења, већ 
да му је задатак да испита и утврди да ли је радна организација, 
доносећи одлуку о искључењу радника из радне заједнице, повре- 
дила поступак законом или општим актом утврђени. „Ако радник 
сматра да је  о искључењу из радне заједнице повређен утврђени 
поступак односно његово право, може се против такве одлуке да 
покрене радни спор” —  стоји у чл. 91. ст. 2. Основног закона о 
радним односима (пречишћени текст), што је одговарало чл. 88. 
ст. 2. првобитног текста тога закона. Ти судови су речи „односио 
његово право” из цитираног прописа тумачили —  не као матери- 
јално право радника из радног односа, већ као пркЈцесно овлаш- 
ћење у поступку поводо.м иск.ЛЈучења из радне заједнице који се 
водио код његове радне организације. При томе су те речи узима- 
.\и саме за себе, једнострано, без везе са осталим прописима, a 
нарочито без везе са духо.м и смислом Основног закона о радним 
одноима. Да су са.мо тај лем („односно његово право” ) довели 
у везу са чл. 120. ст. 1. првобитног текста, односно са чл. 124. ст. 1. 
пречишћеног текста Основног закона- о радним односима, сигурно 
је да би увидели да је законодавац мислио на пуно право радни- 
ка из радног односа, тј. и на материјално и на процесуално пра- 
во. Сматрамо да ће бити од општег правног интереса да наведе- 
ну одлуку нашег врховног суда, управо њен извод, овде изнесе-
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MO. Taj ИЗВОД гласи: „Јавни тужилац АПВ поднео је  захтев за заш- 
титу законитости против пресуда нижих судова. Захтев је ува- 
жен, a из разлога: —  Када се одлука радке заједнице о искл>\'ме- 
њу радника из исте заснива на чл. 88. Основног закона о радни.м 
односима (првобнтни текст —  при.медба лисца овог чланка), дуж- 
ност је суда да испита, у току поступка, све чињенице на којима 
се заснива одлука о искљмчењу, тј. да утврди истикитост тих 
чињеница. Како нижи судови нису овако поступилп, то је захтев 
за заштиту законитости уважен.”

Одређена, правилна и децидирана, цитирана одлука Врховног 
суда Србије —  Одељење у Ново.м Саду има велики правни зна- 
чај и, верује.мо, биће поздрављена од свих оних који у Основном 
закону о радни.м односима, и поред свих његових недоречености, 
гледају снажну полугу за развој и стварање социјалистичких од- 
носа у нашој земљи и .моћно средство за остваривање и заштиту 
ирава радника у радно.м односу, ка раду и у вези са радом.

Када је реч о погрешно.м становишту наших нижих судова 
које исправља цитнрана одлука, .мисли.мо да није на од.мет да ов- 
де подсетимо да су наши судови за дуго вре.мена заузи.мали no- 
грешно становнште и v' односу на отказне радне спорове из укк- 
нутог Закона о радним односи.ма. Наиме, и тамо су судови с.ма- 
трали да нису дужни да се упуштају у разлоге за отказ радног 
односа, већ да су дужни да испитају фор.малну законитост реше- 
ња о отказу радног односа, тј. да ли је радна организација реше- 
ње о отказу доне.ла у складу са одговарајућим прописима, по над- 
лежним органима и у одређеиим роковима. Овако погрешно ста- 
новиште правдало се ти.ме да је радна организација са.мостална 
у питањима отказа радног односа и да може отказати тај однос 
са било кога разлога, те да суд није овлашћен да се меша у уну- 
трашње односе радне организације и надлежности њених органа. 
\ погледу истинитости чињеница на којима се заснива отказ рад- 
иог односа, насупрот начели.ма чл. 7. и 8. Закона о парничном 
поступку, који се примен.ује у радни.м спорови.ма, судови су на 
излол ени начин правп.\и претпоставке у корист руководства рад- 
не организације, јер-су неупуштање.м у испитивање истинитости 
разлога за отказ мора.ли на штету радника претпостављати да су 
ти разло.зи истинити. Требало је да прође дуго времена спрово- 
ђења такве негативне праксе, па да се на крају од стране наших 
врховних судова увиди да је та и таква пракса погрешна и да 
пов.лађује бирократију и са.мовољу у радној организацији, те да 
јој се стане на пут и зауз.ме становиште у корист радника —  да 
се у радном спору поводом отказа радног одкоса мора испитива- 
ти истинитост чињеипца и разлога на који.ма се заснива решење 
о његово.м отказу. Ово исправно становиште заузето је негде уочи 
доношења Основног закона о радни.м односима, a то значи —  мочи 
укидања Закона о радни.м односи.ма из 1961. године. To је стано- 
виште, уверени смо, и инспирисало Основни закон о радни.м од- 
носи.ада и оно се налази у његовнм идejни.vI основама, па је .зато 
требало да његов дух и с.мисао, након ступања на снагу Основног 
закона о радним односи.ма, иадахну наше ниже судове да у но-



BOM радном cnopY у вези са искључењем радника из радне зајед- 
нице заузму становиште да се мора испитивати и утврђивати чи- 
њеница на којима се заснива одлука о искључењу радника из рад- 
не заједнице.

Y  радном спору, који води против своје радне организаци- 
је, радник се налази у тешкој ситуацији у погледу доказивања, 
јер —  насупрот начелу једнакости странака —  радна организа- 
ција је у бољем положају него он у смислу тога што против њега 
ставља своју администрацију, своју персоналну службу, те и своје 
раднике који, на жалост, из страха за свој радни однос, у много 
случајева морају исказивати онако како иде у прилог радно ј ор- 
ганизацији, без обзира на истину и правичност. Све док процес. 
самоуправл>ања, у своме развоју ,не савлада стару психологију од- 
ношења радне организације према раднику као према најамни- 
ку, биће потербно да судови у радном спору указују све дужне 
обзире раднику, полазећи са гледишта да је он, готово се може ре- 
ћи, по духу и смислу радног законодавства стављен под заштпту 
наше социјалистичке државе, те да суд, као државни орган, ibe- 
му који у радном спору остварује или заштићује право из радног 
односа пружи сву могућу закониту помоћ. Такво поступање судо- 
ва не би било противно начелу самоуправности радне организа- 
дије, јер се самоуправљање мора развијати на бази уставности и 
законитости, тј. у њиним границама и у циљу изградње соцпја- 
,VH3Ma, па је судовима и дужност да пазе да се самоуправљање не 
практикује против уставности и законитости. Судови ову CBojv 
функцију највише могу вршити поводом радних спорова, у који- 
ма се радници као тужиоци обраћају за заштиту у случајевима 
правних сукоба између њих и њихове радне заједнице.

Заштита коју суд пружа раднику у радном спору не иде н 
не сме да иде на штету радне организације, јер он треба да буде 
објективан фактор у односу ка странке и да се руководи по наче- 
лу из чл. 5. ЗПП —  да свакој странци пружи „могућност да се из- 
јасни о захтевима и наводима противне странке” , као и да спрозе- 
де непристасан поступак доказивања и да донесе непристрасну 
одлуку. Ми сматрамо да се заштита коју је суд дужан пружити 
раднику у радном спору креће у два правца; 1) у тумачењу про- 
писа по којима решава радни спор и 2) у  претпоставкама којима 
се мора прибегавати у погледу сумњивих чињеница и околности 
које се могу појавити приликом утврђивања чињеничног статва 
(praesumptiones homines vel facti —  или, како их ми називамо, 
судијске претпоставке). Y  оба случаја суд мора полазити од духа 
и смисла скупа прописа ко је примењује, увек имајући у виду поз- 
нату изреку римском права: Scire leges non est earum verba tenero, 
sed vim ac potestatem. Ta заштита иде само y корист истине и 
правичности.

Y погледу тумачења прописа Основни закон о радним односи- 
лш, у чл. 16. и свога првобитног и свога пречишћеног текста, иста- 
као је критеријум за интерпретацију прописа. „Изражавајући ос- 
новна начела о односима између радника по основу удруженог 
рада са средствима у друштвеној својини, начела овог закона, за-



једно са начелима Vc-тава, основ су за тумачење одредаба зако- 
на, статута и општих аката р радним односима” —  каже се у то- 
ме пропису. Начела поменутог закона изражена су у њему од 1. 
до закључно 17. члана. Y  чл. 14. и првобитног и пречишћеног тек- 
ста тога закона истакнута је дужност судова да пруже заштиту 
раднику у радном спору: „Радницима се обезбеђује судска за- 
штита у остваривању права на раду и по основу рада у радним 
организацијама, по поступку утврђеном законом” . Ми подвлачимо 
речи. „по поступку утврђено.м законом” , јер сматрамо да је зако- 
нодавац тиме нарочито хтео да заштити радника у радном спо- 
ру и да ту заштиту не доводи у зависност од општих аката радне 
организације, аката који треба да буду у складу са законом, али 
који, на жалост, могу да буду у супротности или раскораку са 
законом. Да су наши нижи судови водили више рачуна о чл. 1. и 
2. Основног закона о радним односима, као и о дужности да заш- 
титу раднику у радном спору пружају по поступку утврђеном за- 
коном, не би дошло до негативне праксе да се у спору поводом 
искључења радника из радне заједнице не упуштају у испитава- 
ње истинитости чињеница и разлога на којима се заснива одлука 
о томе искључењу. Начела Устава СФРЈ, на која се наслањају 
начела из Основног закона о радиим односима, истакнута су у 
глави I I  и I I I  тога највишег и основног нор^чативног акта наше 
социјалистичке заједнице, од чл. 6. до закључно чл. 70. Из свих 
тих начела провејава дух заштите радног човека, дух заштите 
радника као члана радне заједнице и као носиоца права и дуж- 
ности из радног односа. Наравно, у наведенИлМ начелима истак- 
нут је дух, односно општи правац тумачења прописа по којима се 
решава радни спор  ̂ док је техника тога тумачења препуштена 
општим засадама теорије, социологије и филозофије права.

Као што се у погледу тумачења прописа ослања на дух и сми- 
сао закона, тако исто суд који решава радни спор има да се у 
постављању правних претпоставки у току утврђивања релевант- 
ног чињеничног стања руководи и инспирише духом и смислом 
уставних и законских начела. При томе се мора нарочито пазити 
на моралне корективе, тако да се свакој странци онемогући да 
се у спору користи разлози.ма и чењеницама које је  сама скри- 
вила (nemo suam turpitudinem allegare potest). Y  радним споро- 
ви.ма често долази до изражаја појава да се радне организације 
против радника као тужиоца служе разлозима и чењеницама 
које су саме скривиле, било намерно или из немарности. На при- 
мер, против радника који тражи исплату свог неисплаћеног лич- 
ног дохотка радна организација се позива на своју књиговод- 
ствену документацију и користи непотпуност те документације, 
неисправност књижења и друге могућне пропусте. С обзиром да 
радник као тужилац и радна организација као тужена нису у 
једнакој ситуацији у односу на могућности доказивања, важно 
је било указати на наведени морални коректив у судовању. Но, 
у  доказном поступку долази се до ситуација у којима је немо- 
гућно, или скопчано са велики.м тешкоћа.ма, утврдити неку чи- 
њеницу од које зависи право, односно до ситуација у којима су



ce разлози за постојање или непостојање неке релевантне чиње- 
нице поставили тако да се може извести закључак да та чиње- 
ница постоји са исто толико основа као што се може извести зак- 
ључак да та чињеница не постоји. To су ситуације неизвесности 
и сумње које суд мора пребр>одити, јер је дужан да одлучи и чи- 
њенично и правно о предмету спора, о тужбеном захтеву. Y  так- 
вим случајевима судија је овлашћен да прибегне примени за- 
конске претпоставке ако она постоји, односно да постави судиј- 
ску претпоставку ако законска не постоји. Пошто је по Уставу 
и по Основном закону о радним односима дужан да пружа заш- 
титу раднику у радном спору на бази законитости и правич- 
ности, судија који решава радни спор овлашћен је да, у сл.^^а- 
јевима где постоји независност или сумња у погледу чињеница 
од којих зависи угрожено право, постави претпоставку у ко- 
рист раднЈЈка као тужиоца у радном спору. To у ствари значи —  
да тамо где су разлози за и против постојања релевантне чиње- 
нице или околности подједнаки одлучи у корист радника, или, 
пак, да празнину у чињеничном стању попуни или сумњу откло- 
ни према мерилу id qoud plerumque fit, према ономе што се 
најчешће догађа у таквом реду ствари, опет у корист радника. 
Ова претпоставка је, с обзиром на конкретан случај, судијска 
претпоставка, те тиме подлежи обарању од стране радне орга- 
низације, што значи да је она оборљива. По духу и смислу ус- 
тавних и законских начела на које смо указали у овом напису, 
може се закључити да у законским идејним основима стоји је- 
дна општа, мотивациона претпоставка да се v радним спорови- 
ма, у случајевима где се чињенично стање мора утврћивати по- 
моћу тих правних конструкција, праве конклузије у  корист те- 
зе радника. To значи да се закључује по вероватноћи и да неза- 
довољна странка има право да то закључивање обара протудо- 
казима. Тежња је судовања да се дође до истине и да се на ос- 
нову истине реши радни спор, али ако је до истине тешко или 
немогућно доћи, уместо ње се поставља вероватноћа, с тИхМ да 
је случај подложан проверавању у законом одређеном врејмену 
и под тамо означеним условима.

Y  кривичном правосуђу постоји, у погледу сумњивих чиње- 
ница, могућност и овлашћење суда да такве чињенице третира 
под углом интереса оптуженог лица, да постави, дакле, хтретпо- 
ставку у корист тога липа. To је онај стари коитеријум који 
потиче још из рихмског права: In dubio pro reo (y  сумњи за оп- 
туженога). Овим се критеријумом суд може служити само у 
односу на релевантне чињенице и околности при утврђивању 
чињеничног стања. —  Грађанско право пуно је законских прет- 
поставки, a судија је овлашћен да у парницама у погледу чиње- 
ница и околности поставља оборљиве претпоставке које нису на- 
ведене у закону. Међутим, у идејним основама прописа по који- 
ма се регулишу патернитетске парнице лежи претпоставка у 
корист детета, a такође за судију постоји овлашћење да постав- 
ља и природне, судијске претпоставке у корист детета. Од закон- 
ских претпоставки из те области правних односа наводимо: прет-



поставу брачног очинства (Pater is est quod nuptiae demonstrant), 
претпоставку ванбрачног очинства (Pater is est quod coitus de
monstrant), претпоставку да ce дете родило y часу који је нај- 
повољнији за његов статус (Omni meliore momento), претпостав- 
ку да се у сумњи закључује у корист детета (In  dubio pro infan
te) итд. Ове смо примере навели у цил>у да се покаже да у пра- 
ву постоји и потреба и тежња да се извесни ред лица стави под 
нарочиту заштиту закона, те се ради тога, поред претпоставкп 
које се у законихма статирају, пружа могућност онима који за- 
коне прИхМењују да у корист тих дица, под одређеним услови.ма, 
постављају природне претпоставке.

На целом плану правних одкоса праве се претпоставке, хмо- 
тивационе, законске и судијске, па се то чини и у области рад- 
них односа, у области радног права, утолико пре што је радни 
однос основни и најважнији однос у социјалистичком друштве- 
иом поретку. Према томе, у радном праву постоји овалшћење 
за судију који решава радни спор да у корист радника у одређе- 
ним приликама постави природну претпоставку. По аналогији 
на претпоставку из кривичног права: In dubio pro reo, или на 
претпоставки из патернитетских односа: In dubio pro infante, —  
ми y радном праву означавамо могућност постављања претпо- 
ставки у корист радника форхмулохм: In dubio pro laboratore (у  
сумњи за радника).

Ар ДУШАН РАДОМАН

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ 
(Приказ и при.медбе)

Г. А. је писмени купопродајним уговором од 17 )'уна 1964. 
године од П. П. и П. М. купио стамбену зграду. Ускоро посде то- 
га ie VMpo. Наследили су ra тужени: брачни друг Г. О. и ћерка 
Г. С.

Тужиоци Г. Р. и Г. В, родитељи купца Г. А. тврдили су у 
тужби да је уговором о купопродаји —  према погодби са куп- 
цем —  требало да се њима обезбеди право доживотног станова- 
ња у једној соби купљене зграде. Пошто таква клаузула у купо- 
продајни уговор није унета, предложили су суду да пресудо.м 
утврди да је пропуштено уношење у купопродајни уговор одред- 
бе о томе да они на основу њега стичу право доживотног стано- 
вања у једној соби.

Тај тужбени захтев је првостепени суд, Општински суд у 
Новој Црњи, пресудОхМ бр. П. 165/65 од 6 октобра 1965. године 
усвојио.

Аругостепени суд је усвојио жалбу тужених, првостепену 
пресуду преиначио и тужбени захтев одбио. Тај суд је, наиме.



гледишта да трећа лшја —  тј. лица која нису уговорне странке 
— не могу с успехом тражити измену или допуну уговора (Пре- 
суда Окружног суда у Зрењанину бр. Гж. 1221/65 од 17 децембра 
1965. године).

Усвајајући захтев за заштиту законитости, Одељење Врхов- 
ног суда Србије у Новом Саду је пресудом бр. Гзз. 27/66 од 17 
новембра 1966. године пресуду другостепеног суда преиначило и 
потврдило првостепену пресуду.

Зани.мл>ива је аргументација Одељења Врховног суда. Пола- 
зећи од тога као да се у конкретном случају ради о за- 
хтеву ради издавања дела заједнички.м радом чланова домаћин- 
ства стечене имовине, у пресуди се каже:

„Погрешно ie правно схватање другостепеног суда, пре- 
ма коме је неоснован захтев тужилаца да h .vi се призна до- 
животно право становања у једној соби спорне куће због 
тога што тужиоци нису учесници, тј. уговарајуће странке у 
купопродајно.ад уговору од 17 јуна 1964 го.?̂ ,ине који је зак- 
ључен из.међу сина тужилаца, сада пок. Г. А. као купца с 
једне стране и П. П. и П. М. као продавца с друге стране, 
јер по становишту овог суда, ако се средствима од заједкич- 
ког рада лица која живе и раде у сродничкој еконо.мској 
заједници сагласно њихово.м споразу.чу куповино.м прибави 
одређена непокретност за заједницу, не може купац тако 
прибављену непокретност за себе присвојити, тј. не може јз  
присвојити онај ч.лан који је у своје име као купац закл>\ - 
чио уговор о куповини и продаји. И овај суд прихвата чи- 
њенично стање утврђено од стране првостепеног суда, a 
наиме, да је између парничннх странака односно између 
тужилаца и пок. Г. А. закључен усмени споразум који ie 
KacHHie сачињен у писменом облику, о томе да ће тужиоци 
имати на једној соби доживотно право становања. Због тога 
овај суд налази да је захтев тужилаца да се утврди право 
тужилаца на становање у једној соби спорне зграде осно- 
ван, па је преиначио П степену пресуду Окружног суда у 
Зрењанину тако што је жа.л б̂у тужених против првостепене 
пресуде одбио и потврдио првостепену пресуду у делу где 
је тај тужбени захтев тужилаца усвојен.

Иначе, право стаиовања је врста личне службености 
употребе стана, и то таква која се односи на употребу про- 
стори1а за становање за своје личне потребе или за потребе 
своје породице. Ова врста службеностн постоји као ннсти- 
тут имовинског права. Др\то је пита1ве реализације овог 
права од стране тужилаца у које се овај суд не упуглта, 
јер тужилац није ни поставио захтев у том с.мислу. Ово пи- 
тање ће се регулисати пре.ма одредба.ча Закона о ста.чбеним 
односима, које регулишу те односе.”

Наведени аргу.менти Одељења Врховног суда не правдају ње- 
гову одлуку. За такву одлуку, у оста.\ом, не могу се ни наћи ва- 
љани аргу.менти. Тако бар ја .мислим. Основ тог .мог .\1!1Ш.л>ења 
налазим у следећем излагању.



a) —  Тужиоци су тражили утврћење пропуштања да им се 
купопродајним уговором од 17 јуна 1964. године обезбеди сти- 
цање права доживотног становања у једној соби купљене зграде. 
Према одредби става 1 члана 175 ЗПП, тужилац у тужби може 
тражити да суд само утврди постојање односно непостојање неког 
права или правног односа или истинитост односно неистинитос 
неке исправе. Y  датом случају се не ради о томе. Тужиоци иису 
тражили утврђење њиховог права доживотног становања. Већ: 
утврђење пропуштања да се у уговор унесе клаузула о том њихо- 
6 0М праву. Тражили су, дакле, утврђење: чињенице. По одредби 
члана 175 ЗПП, утврђење чињеница изреком пресуде није дозво- 
љено. Ако тужилац ипак тражи, суд је такву тужбу дужан да од- 
баци из службене дужности. Осим случајева, наравно, у  којиЈиа 
је законом дозвољено или наређено суду да и о таквим захтеви- 
ма мериторно одлучи (на пример: члан 223 Закона о наслеђи- 
вању).

Y  конкретном случају, међутим, другостепени суд —  и поред 
реченога —  није погрешио кад првостепену пресуду није укинуо 
и тужбу одбацио. To стога што је најпре требало испитати актив- 
ну легитимацију тужилаца, па тек онда прећи на испитизање 
дозвољености односно основаности тужбеног захтева. Да је ре 
дослед овакве активности другостепеног суда био измењен, онда 
би то било идентично оваквом начину бројања: 2, 1,3, 4, итд.

Одељење Врховног суда, међутим, није повело рачуна о врсти 
постављеног тужбеног захтева. Ако је већ било гледишта да су 
тужиоци легитимисани за вођење ове парницс, онда је требало 
испитати да ли је тужбени захтев дозвољен с обзиром на одрел- 
бу члана 175 ЗПП. A то није учињено. Због тог промашаја огла- 
шена је законитом првостепена пресуда којом је —  противно 
одредби члана 175 ЗПП —  утврђена чињеница.

Из тога што је занемарен постављени тужбени захтев, про- 
истекла је још једна грешка. Ево о че.му се ради. YroBop о ку- 
попродаји од 17 јуна 1964. године закључен је из.међу Г. А. као 
купца те П. П. и П. М. као продавца. Њи.ме је, дакле, заснован 
II уређен тај њихов узајамни грађанскоправни однос. Због тога 
се поставља питање; да ли је суд у објективном позитивном пра- 
ву имао овлашћења да у исправу којом је фиксиран тај правни 
однос пресудом уметне још неку клаузулу, поврх оних које су 
сами хтели да унесу, —  ако у парници у којој је пресуда донесе- 
на нису учествовале све уговорне странке? Другим речима; да 
ли је суд био овлашћен да употпуњује садржину уговора пресу- 
дом донетом у парници у којој нису учествовали продавци П. П. 
и П. М. По свој прилици; није. Но и поред тога, пресудом Оде- 
лења врховног суда је измењен уговор о купопродаји, мада су 
парници нису учествовали све уговорне странке. Испало је тако 
да је суд задро у позитивним правом гарантовану аутоно.миј^’ 
грађана. Y  аутономију грађана да уговоре о грађанскоправним 
односима сами закључују. Онако како хоће и желе. Наравно, у 
границама закона.

8



б ) —  Правно правило о стицању имовине заједничким ра- 
дом чланова домаћинства на дати случај се није могло приме- 
нити. Није зато што тужиоци нису тражили да се издвоји и да 
им се преда неки део имовине. Они су тражили нешто друго. 
Тражили су утврћење пропуштања да се у купопродаЈни уговор 
од 17 јуна 1964. године „унесе одредба да тужилац Г. Р. стиче 
право становања на једној соби” . Због тога и нема логичне везе 
између депласираног позивања на споменуто правно правило и 
даљег резоновања суда. Позивајући се на утврђење првостепеног 
суда према коме су се тужиоци споразумели са својим сином 
Г. А. да им се у згради о којој је реч обезбеди доживотно право 
становања, Одељење Врховног суда вели да „због тога . . . налази 
да је захтев тужилаца да се утврди право тужилаца на становање 
у једној соби спорне зграде основан” . Основаност тужбеног зах- 
тева се, дакле, не изводи из правног правила о заједничком сти- 
цању, већ из споразума. И при овој аргументацији Одељење 
Врховног суда заборавља да тужиоци нису тражили утврћење 
њиховог права доживотног становања. Већ: нешто друго, што је 
овде већ много пута цитирано.

в) —  Мора се нешто рећи и о стварној легитимацији парни- 
чних странака, или —  материјалноправним термином речено — 
о њиховом правном односу.

Contractus legem facit inter partes. V овој паромији нагласак 
није само на legem facit, већ и на: inter partes. YroBop о купопро- 
даји од 17 јуна 1964. године закључен је између Г. А. те П. П. и 
П. М. По томе, он је створио права и обавезе са:ио за њих; за 
уговораче. За трећа лица, за она која нису уговорне странке, 
правни однос заснован тим уговором је res inter alios acta. Ту- 
ђа ствар. Taj угорор за трећа лица није засновао никаква права, 
пикакве обавезе. И зато трећа лица тај уговор не могу изменнти. 
Саобразно реченоме, ни тужиоци нису овлашћени на тражење 
допуне уговора од 17 јуна 1964. године. Једноставно зато што 
иису уговорне странке.

По истом резону:
Ако се Г. А. обавезао на то да тужиоцима обезбеди право 

доживотног становања, онда су они овлашћени да од његових 
наследника траже испуњење те обавезе. Решење пробле.ма је, 
дакле, сасвим једноставно. Са.мо је тужбени захтев требало по- 
десити према материјалноправном овлашћењу.

г) —  Службеност права становања је институт стварног 
права. Y овом правном домену примењујемо правна правила која 
су била на снази до 6 априла 1941. године, уколико нису против- 
на ЈЈашем позитивноправном поретку и уколико животни од- 
носи те врсте нису уређени позитивним законом СФРЈ —  ч.\ан 
4 Закона о неважности правних прописа донетих пре 6 априла 
1941 године и за време непријатељске окупације („Службени 
лист ФНРЈ” , бр. 86 из 1946. године).

Законо.ч о стамбеним односима који је донет 1959. године 
(„Службени лист ФНРЈ” , бр. 16 од 22 априла 1959. године) уре-



ћени су сви правни односи који се тичу коришћења стана. Због 
тога правна правила која се тичу службености права становања 
више немају снагу позитивног права.

Да закључим:
Због тога што тужбени захтев ниЈе постављен адекватно ма- 

теријалноправном овлашћењу, три судске инстанције поломишс 
копља да би се добио резултат који је раван —  нули. Jep тиме 
што је утврђено пропуштање да се у купопродајни уговор од 17 
јуна 1964 године унесе одредба о томе да тужиоии стичу дожи- 
вотно право становања у једној соби зграде, они, т\’жиоци, iracv 
добили ништа. Изрека пресуде је недоношче које животвим 
дахом никад крикнути неће.

OpecTiije Путник

НЕКИ ПРОБЛЕМИ СУДСКЕ ПРАКСЕ Y  ВЕЗИ РАСКИДАЊА 
СУВААСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ( I I )

Престанак сувласничке заједнице

Свакодневна животна пракса показује, да сувласничка за- 
једница у већини случајева престаје вансудским путем на начин 
утврђен споразумом странака. Код овакве деобе дозвољен је 
сваки начин који је физички могућ и правко допуштен. Најчеш- 
ће је то уговор о физичкој деоби непокретности или купопрода ј- 
ии уговор којим један од сувласника откупљује делове осталих 
сувласника или пак сувласници заједничку ствар отуђују трећем 
лицу. Y вези с тим треба нагласити, да је и за уговор о физичкој 
деоби непокретности (земљишта и зграда) у смислу чл. 9 Закона 
о промету земљишта и зграда такође потоебна писмена форма, 
јер у противном уговор не производи кикакво правно дејство. 
Такав закључак произилази из чл. 12 истог закона по коме се 
одредбе овог закона о куповини и продаји примењују и на друге 
правне послове са накнадом закључене у сврху стицања зем 
љишта и зграда. Како се и уговором о деоби одређено земљиште 
или зграда преноси на појединог сувласника у његову искључи- 
ву својину, што у суштини представља отуђење сувдасничког 
дела, то је и за такво отуђење по чл. 9 цихт. закона потребан 
писмени уговор. На овакав начин извршена деоба заједничке 
ствари према посебном правилу имовинског права може се поби- 
јати у строгом законском року од 3 године. Овај рок разумљиво 
важи само за оне сувласнике који су учествовади у деоби, док 
за остале спроведена деоба нема никаквог правног дејства п за 
i-bHx и даље правно постоји сувласничка заједница.

Међутим, поставља се питање да ли и без споразума сувла- 
сника може доћи до промене у величини сувласничких делова
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ГЈојелиних сувласника и као последица тога до престанка сувла- 
сиичке заједнице предажењем заједничке ствари у искључнву 
својину једног од сувласника по правном основу одржаја нли 
путем грађења на сувласничком земљишту.

По иитању, да ди међу сувласницима може бити одржаја 
предратна судска пракса је била колебљива у погледу заузима- 
ња одређеног становишта и коначно је ипак преовлада[ло митлље- 
ње, које је прихваћено и у послератној судској пракси, да ]е 
одржај могућ. He постоји ни једно правидо имовииског права 
које би забрањивало такав одржај и према томе, један сувласник 
може путем одржаја стећи сувласнички део другог сувласника 
под истим предпоставкама и условима под којима се ипаче 
одржајем може стећи нека ствар. Из овога се може даље закљу- 
чити, да и за одржај међу сувласницима једнако важи правило 
нмовинског права по коме је својину ствари могуће стећи посе- 
довањем кроз законом одређено време. Y  том случају поседник 
није дужан доказивати законити начин стицања, већ се такав 
предпоставља, док на противној страни лежи терет доказивања 
кесавесности поседа.

И по питању стицања својине грађењем од једног сувласни- 
ка на заједничком земљишту предратна судска пракса је мењала 
став. Прво је било прихваћено становиште, које је у погледу 
сувласника искључивало могућност стицања својине грађењем 
на сувласничком земљишту. Аргументи за ово становиште сво- 
дили су се на то, да код такве градње нема туђе ствари, па се ни 
деловање сувласника-градитеља не може сматрати као деловање 
према трећем лицу, K o ie  је нужно везано за појам „туђа ствар” . 
Због тога се код таквог сувласника искл.учују савесност н он 
градећи на сувдасничком земљишту ништа није стицао само за 
себе, већ је наступао као пуномоћник осталих сувласника (пар. 
837 ОГЗ). Њему би само припадало право, да по обрачуну тражк 
трошкове за извршена корисна улагања на заједничкој ствари. 
Затим је дошло у судској пракси до афирмације сасвим супрот- 
ног становишта по коме је сувласник —  градитељ могао стећи 
искључиво право својине на сувласничком земљишту на коме је 
подигао зграду, ако је то учинио за себе и својом посебном нмо- 
вином, те ако су за то знали остали сувласници, a грађењу се 
нису противили. Ово становиште подази од тога, да као што су- 
власник може одржајем стећи сувласничке делове осталих сув- 
ласника, тако исто према правилихма имовинског права нема 
никакве сметн,е, да сувласник грађењем стекне искључиву сво- 
јину сувласничког зСхМљишта на којем је подигао зграду. Нарав- 
но, да за то треба да постоје потребне предпоставке предвиђене 
правилима имовинског права за примеку овог института тј. ла је 
зграду подигао за себе и из својих посебних средстава, a осталк 
сувдасници и поред знања о градњи да се истој нису противилп.

Изложено правило имовинког права о стицању својине гра- 
ђењблМ прихваћено је и у нашем правном систему, али не као 
апсодутно правило. Наиме, усвојено је начСх\о и правно правило 
да зграда остаје власнику земљишта ка коме је саграђена, ако
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je градитељ поступао несавесно, али је у нашем законодавству 
то начело по којем зграда дели правну судбину земљишта 
(superficies solo cedit) модифицирано само утолико, што стран- 
ке супротно том начелу могу уговорити, да се земљиште пре- 
носи у својину купца, a да продавац задржава својину на згради 
(чл. 6. ст. 1 Закона о промету земљишта и зграда).

Ако међу сувласницима не дође до деобе вансудским путем 
онда на основу споразума заснованог на једногласности свих уче- 
сника, могу остваривати развргнуће заједнице и у ванпарничном 
поступку код суда путем добровољне процене и јавне прода1е 
заједничких ствари (пар. 219 и др. ВП). Иначе, према правилима 
имовинског права сваки сувласник има право на деобу заједнич- 
ке ствари у поступку код суда без обзцра колики је његов сувла- 
снички удео и без обзира на евентуално противљене већине. За 
право сувласника на деобу је карактеристично то, да оно не за- 
старева и да се деоба судским путем може тражити у свако лоба 
осим V време када би то било штетно по остале сувласнике. Сто- 
ra би уговор којим се сувласник заувек одриче права на деобу 
као супротан основним уставним и правним начелима нашег 
друштвеног поретка био без правне важности, али ако се угово- 
ром сувласник одрекао од тог права само на одређено време, 
онда мислим, да би такав уговор обавезивао странке (види и чл. 
147 ЗОН).

Овде треба истаћи и то, да је према правилима имовинског 
права потпуно искључено право на деобу сувласништва у погле- 
ду службености, граничних (међашких) знакова и исправа по- 
требних ради заједничке употребе.

Y случају када се ради о заједници која се састоји од више 
ствари (на пример група парцела), поставља се питање да ли ]е 
дозвољено развргнуће заједннце само у погледу поједине ствари, 
те да ли се код таквог захтева једног од сувласника, ако се оста- 
ли сувласници истОхМ противе, уопште ради о деоби заједничке 
ствари или је само у питању важкија промена ствари. Наиме, да 
би сувласник који поставља такав захтев за деобу, то могао V4H- 
нити само уз одговарајуће обезбеђење осталих сувласника од 
евентуалне будуће штете (пар. 834 ОГЗ), односно да због тога 
против осталих сувласннка може тражити иступање из заједнице 
деобом целе заједничке ствари. Насупрот овом питању може се 
истаћи уједно и као одговор становиште, да нема правила имо- 
вннског права које би забрањивало да се тражи раскидање за 
једнице и деоба само поједине од сувласничких ствари. Прп то- 
.ме се полази од тога, да је сваки сувласкик неограничени власник 
свог идеалног дела н да му се стога у принципу мора признати 
право да тражи, не само деобу својих заједничких ствари, већ 
и деобу само неких од тих заједничких ствари. Међутим, одмах 
се поставља и питање да ли је дозвољавање такве деобе економ- 
ски, a самим тим и правно оправдано односно да ли је иста као 
таква сама по себи штетна по целокупну заједницу. Свакако да 
у појединим случајевима таква деоба може да буде штетна по 
заједничке интересе сувласника и зато држим, да суд то треба
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да цени у сваком конкретном случају. Ако нађе, да је предложе 
на деоба само у погледу поједине од заједничких ствари штетна 
по сувласничку заједницу, онда у том случају може ускратитн 
захт^ану деобу. He треба посебно истицати, да се суд обзиром 
на начело диспозиције странака не би по службеној дужности 
могао упуштати у оцену овог питања, већ само ако постоји про- 
тивљење ма којег од сувласника подкрепљено доказима, да је 
деоба само неке од заједничких ствари заиста штетна за целу 
заједницу.

Као што је већ напред речено сваки сувласник може судскљм 
путем тражити деобу сувласничке заједнице, али одмах треба 
нагласити, да је према правилима имовинског права примарна 
физичка деоба, a само у случају недељивости сувласничког об- 
јекта могуће је извршити деобу путем јавне продаје и поделом 
постигнуте куповином (цивилна деоба), која је негација матерп- 
јалне (физичке) деобе. Из овога следи, да је право сваког су 
власника да тражи у првом реду физичку деобу, a тек у друго.м 
реду цивилну деобу. Овом правилу одговара и постављање за- 
хтева којим се примарно тражи физичка деоба ако је могућа, 
a тек супсидијарно цивилна када физичка деоба не би била cnpo- 
водљива. Уколико је физичка деоба немогућа, онда нема места 
успешном противљењу сувласника цивилној деоби као једино! 
деобној алтернативи.

Међутим, ако се ради о захтеву за физичку деобу зграде, a 
исту није могуће у природи поделити обзиром на регулацршни 
план места (види прописе Закона о урбанистичком и регионал- 
ном просторном планирању. —  Сл. гласник СРС бр. 30/65) или 
због тога, што се према техничко-комуналним прописима не би 
у деоби добила ни она минимална фронтална ширина код ново- 
насталих делова зграде као посебних грађевинских целина, (5нда 
сам мишљења да би у таквом случају требало размотрити мо- 
гућност раскидања сувласничке заједнице путем претварања v 
етажну својину. Сувласници и нначе могу тражити, да се њихово 
идеално сувласништво претвори у етажну својину, a за то је 
потребан посебан споразум сувласника или одлука суда, ако је 
таква реализација уопште могућа обзиром на величину зграде, 
број и распоред просторија (чл. 49 Закона о својини на посебним 
деловима зграда). Претварање идеалног сувласништва у етажну 
својину у суштини представља један специфичан облик физичког 
начина деобе, па зато сматрам, да по правилима имовинског 
права нСхМа сметње за спровођење физичке деобе на такв начин 
у ванпарничном поступку, али остаје отворено и за дискусиј\' 
питање, да ли суд о томе може одлучити у поступку за развргну- 
ће сувласничке заједнице и када не би постојао изричит захтев 
странке у том правцу, обзиром на когентне прописе Закона о 
својини на посебним деловима зграда.

Све напред речено упућује на закључак, да се једна ствар 
може делити само физички или само цивилно, a не и на један 
и други начин заједно. Због тога и судска одлука може гласити

13



за физичку деобу или само за цивилну, a не за обе ове деобе 
заједно. Тиме се уствари задатак суда своди на решавање пи- 
тања о развргнућу заједнице и о начину деобе, a даље је ствар 
извршног суда да се дозвољена деоба и реализује. Код доношења 
одлуке о деоби суд није везан за то да ли један деобничар при- 
стаје на деобни предлог другог или не пристаје, јер управо баш 
зато што странке нису сагласне о начину деобе има о томе да 
одлучи суд.

Када је постављен захтев за деобу, онда је суд имао спро 
вести тако, да сваки сувласник-деобничар добије у име свог дела 
онолико у количини и вредности колико то одговара величини 
његовог сувласничког дела. При томе ће суди водити рачуна да 
таква деоба такође буде економски оправдана и сврсисходна. 
Због тога је на пример могуће да се код земљишта деоба извршк 
на такав начин да се евентуална мање значајна разлика у повр- 
шини коју није могуће подмирити у природи, надокнади у новцу 
или пак конституисањем разних службености на појединим де- 
ловима.

Поред физичке и цивилне деобе у пракси се само изузетно 
дозвољава деоба исплатом и деоба по еквиваленту.

Када сувласништво настане спајањем или спецификацијом 
ствари, a повраћај у пређашње стање није могућ, онда ће се на 
захтев овлашћене странке деоба таквог сувласништва извршити 
исплатом, али ће се у случа ју да нема таквог захтева деоба спро- 
вести по општим правилима имовинског права. Судска пракса 
је регистровала и такве случајеве деобе путем исплате једних 
деобничара од стране других када је заједнкчке непокретности 
било немогуће физички поделити, нпти изложити јавној продаји 
без знатног умањења њихове вредкости. Слична солуција је пред- 
виђена и у тезама за Закон о ванпарничном пост^шку (види 
чл. 152 и сл.).

Није ретка појава; да се сувласничка заједница састоји од 
више ствари (на пример инвентар, група парцела и сл.), па је у 
случају деобе таквог сувласништва суд овлашћен и по мом мнш- 
љењу чак обавезан да проведе деобу по еквнваленту. To значи. 
да се сваком сувласнику додељују у део поједине ствари, које 
по вредности укупно одговарају његовом аликвотном делу. До- 
звољава се и исплата у новцу ако настане извесна мања разлика 
у вредности, али ако би дошла у питање надокнада веће вред- 
ности, онда држим да је за то потребан пристанак свих су- 
власника.

Има и таквих случајева, да се код деобе по еквиваленту 
поставља и захтев за алтернативну исплату вредности ствари које 
по деобном предлогу треба да припадну у власништво деобни- 
чару-предлагачу. Правна правила имовинског права такву мо- 
гућност деобе не пpeдвиђajv, сем у случају споразума странака. 
Ако таквог споразума нема, онда би суд алтернативно поставл>ен 
захтев морао одбацити, јер он уствари по својој основи пред-
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ставља захтев за накнаду штете, који се не може алтернативно 
постављати са за]хтевом за предају ствари из другог правног 
основа, овде деобе, већ се може остваривати само у парничном 
поступку.

Ток судсгсог поступка за раскидање 
сувласничке заједнице

За раскидање сувласничке заједнице примарно је стварно 
надлежан суд у ванпарничном поступку, али тај поступак ни1е 
официозан, већ контенциозан тј. спада међу спорне поступке 
о диспозитивним имовинским правима, па га стога суд не може 
иницирати без предлога странака, већ се такав предлог има под- 
нети ванпарничном суду. Начело диспозиције странака обаве- 
зује суд и у материјално-правном погледу, јер се без приговора 
странке не може упуштати у утврђивање чињекице, дали се 
раскидање сувласничке заједнице захтева у невреме или на штету 
осталих сувласника (пар. 830 ОГЗ), већ је за утврђивање мате- 
ријално-правног стања у том правцу везан за предлог странака.

Предлог за развргнуће сувласничке затеднице се подноси 
месном надлежном општинском суду на чијем се подручју на- 
лази заједничка ствар односно имовина, a ако се иста на\азп 
на подручју више општинских судова, онда странка има право 
оптирања и може предлог поднети ма којем од тих судова, ади 
то право избора престаје достављањем преддога осталим сувлао- 
ницихма. За подношење захтева ради раскидања сувдасничке за- 
једнице активно је легитимисан сваки сувласник, али то није 
условљено и тиме, да сувласник мора бнти и физички супоседник 
заједничке ствари, пошто ће деобо.м добити посед реалног .'„еда 
који му припада. Шта све треба да садржи такав предлог наве- 
дено је у правном правилу из пар. 269 ВП и стога се у излагањс 
0 томе нећу упуштати.

Да би суд у ванпарничнОхМ поступку .могао хМериторно да 
расправља и оддучи о деоби заједничке ствари и имовине према 
правном правилу ванпарничног поступка из пар. 267 ВП не сме 
између сувласника бити спора:

1. о предмету деобе и о обиму заједничке ствари или у по- 
гледу активе и пасиве, и

2. о праву сувласништва појединих сувласника или о веди- 
чини њихових yACx\a.

ЧихМ суд у поступку деобе установи да постоји приговор ма 
ког од сувласника којим се оспорава једна од напред поменутих 
чињеница, a то оспоравање се не може уклонити споразумОхМ 
учесника, дужан је да странку са њеним захтевом за деобу 
упути на парницу, јер о насталом спору може само да одлучује 
парнични суд (пар. 268 ВП). Ово оспоравање треба да је довољно 
образложено, како би суд могао исто правилно да цени и оква- 
лификује, која је од појиенутих чињеница спорна међу сувлас- 
ницима или се пак ради само о оспоравању, које нема никаквш 
утицаја на ток деобнот поступка. Y  пракси се обично тако не
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поступа, већ се судови задовољавају изјавом странке којом се 
без навођења икакве аргументације врши такво оспоравање и 
само на основу тога донесе решење о упућивању предлагача на 
парницу са захтевом за деобу. Карактеристична је појава, да 
оваквом оспоравању најчешће прибегава сувласник, који се на- 
лази у поседу заједничког добра, a у већини случајева са циљем 
шиканирања сувласника-предлагача, пошто му је у интересу да 
деобни поступак брзо не заврши, како би се што дуже задржао 
у поседу. Таква погрешна пракса у ствари се заснива на толе- 
рисању злоупотребе процесних права од странака и доводи до 
тога, да се често непотребно предлагач упућује са захтевом за 
нагодили и заједницу фактички раскинули поделивши између 
ванпарничног поступка.

Нису ретки ни такви случајеви у пракси, да се захтева раски- 
дање сувласничке заједнице која се састоји од непокретностн 
уписаних у више зк. уложака, пошто се налазе на подручју 
неколико катастарских општина. Ако међу сувласницима дође 
до спора о оним чињеницама, које спречавају деобу у ванпар- 
пичном поступку, само у погледу непокретности из једног улошка 
или чак само једне парцеле из тог улошка, онда сматрам, да \' 
таквом случају суд не треба да упућује странку са захтевом за 
деобу на парницу у погледу свих заједничких непокретностн, 
веВ само оних о којима је настао спор. Овакав закл>учак логнчно 
следи из већ у овом излагању истакнутог става, да је према 
правилима имовинског права дозвољена и парцијелна деоба за- 
једничких ствари.

Изложене чињенице које према правном правилу из пар. 267 
ВП несму бити оспорене у поступку деобе представл>а1у тачно 
одређене појмове који се у судској поакси често погрешно схва- 
тају и тумаче, па зато сматрам, да би бар неке од тих пормова 
и то оне са аспекта судске праксе најсложеније, требало об- 
јаснити.

Тако, ако се у ванпарничном поступку за деобу заједничккх 
непокретности истакне приговор, да су се сувласници већ раније 
нагодили и заједницу фактички раскинули поделивши измеБу 
себе сувласничке непокретности у природи, те да су ступили у 
посед сваки свог дела, тада међу сувласницима посто]и сувлас- 
ништво и због тога не би било места развргнућу заједнице ван- 
парничним путем, јер не сме бити спорно шта се има делити 
као заједничка ствар и колика је та ствар. Са становишта судске 
праксе спорно је, да ли има места таквом приговору, ако је 
међу сувласницима извршена фактичка деоба непокретности пре- 
ма усменом споразуму обзиром да у смислу чл. 9 и 12 Закона о 
промету землзишта и зграда уговор о деоби непокретности мора 
бити писмен. Свакодневна животна пракса потврђује појаву, да 
се деоба непокретности у доста случајева реализује баш на о  
снову усменог споразума, па у вези с тим ваља указати на ста- 
новиште заузето у пресуди ВСЈ Рев. бр. 1253/64 од 16. II. 1965- 
год. објављеној у збирци судских одлука —  књига Х/1 стр 53 
по коме се „деобничар након усмено уговорене и стварно извр-
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шене деоое непокретности, не може позивати на недостатак пи- 
смене форме и само због тога тражити деобу изнова” .

Најчешће се у пракси општинских судова погрешно схвата 
ппјам активе и пасиве. Само потраживан.а односко дуговања за- 
једничког дпбра, које се деобом има развргнути, подразумевају 
се под његовом активом и пасивом, a не и међусобна потражи- 
вања по јединих сувласника, па макар она произлазила из управ- 
љања или употребе заједничке ствари. Ова потраживања уопште 
иемају никаквог утицаја на поступак за раскидање заједнице, јер 
ие увећавају нити умањују вредност заједничког добра, као што 
јс то случај код активе и пасиве, нити имају утицаја на величину 
дела појединих сувласника. Иста представљају самосталне имо 
винскоправне захтеве сувласника, које они могу остваривати у 
парници, a која не може имати никаквог утицаја на ток деобног 
поступка, као ни овај поступак на ток те парнице. И поред тога 
потраживања ове врсте често се истичу као раздог за приговор, 
да сувласнику повериоцу за вредност тог потраживања припада 
сразмерно већи сувласнички део на заједничкој ствари. Услед 
истицања оваквог приговора, по мом мишљењу, не настаје међд 
сувласницима спор у погледу величине сувласкичког дела одос- 
ног сувласника, јер се ради о његовом самоталном имовинско- 
правнОхМ захтеву, који нема никаквог значаја за провођење деоб- 
иог поступка, већ се независно од тог поступка може оствари 
вати у парници.

И поред тога, што је суд у ванпарничком поступку првен 
ствено стварно надлежан за спровођење деобе сувласништза, 
мало пре наведено процесно правило ванпарничног поступка 
јасно упућује, да тиме није апсолутно искључен парнични по 
ступак за раскидање заједнице, јер уствари суд у ванпарничнољ 
поступку само претходно утврђује да ли постоје предпоставке 
за парнични поступак. Зато, ако се већ у тужби тврди, да је са 
туженом страном безуспешно покушано вансудско поравнање 
ради деобе заједничких непокретности и да је код тога тужи- 
лачкој страни оспорено право сувласништва, a те тврдње се v 
парници покажу као тачне, не би се могло истицати у жалби, 
да је пресуда донета битном повредом одредаба парничног по 
ступка из чл. 343 ст. 1 ЗПП у вези пар. 268 ВП само зато, што ie 
предпоставке за парницу суд утврдио у самој парници, a чг v 
ванпарничном поступку. Y  случају, да предпоставке за парницу 
нису постојале, јер је деобу било могуће спровести по правилчма 
ванпарничног поступка, онда држим, да би суд ирименом чл. 18 
ЗПП требао да обустави парнични поступак. Примери из судске 
праксе указују, да судови ретко када тако поступају, али се и 
због тог пропуста ке може узети да постоји битна повреда од- 
редаба парничног поступка из чл. 343 ст. 1 ЗПП. Овакав одговор 
следи из Tora, што питање односа парничног и ванпарничног 
поступка није питање надлежности у оном смислу, како је то 
било постављено прописима бив. југословенског грађанског пар- 
ничног поступка. Стога суд не би могао одбацити тужбу caMi;. 
због тога, што решавање ствари спада у ванпарнични поступак.
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нити je оправдана да се из истог разлога укида одлука којом 
је иначе о захтеву спора пресуђено правилном применом матерк- 
јалног права. Сем тога треба имати у виду и то, да поменути 
разлог није ни предвиђен међу разлозима из чл. 342 ЗПП збсг 
којих се жалбом може побијати пресуда. Свакако се тиме не 
може оправдати пракса избегавања примене чл. 18 ЗПП у оним 
случајевима када нису постојале законом предвиђене процесне 
сметње, да се о захтеву за деобу одлучи у ванпарничном посгуп- 
ку, јер је таква пракса очигледно штетна по интересе странака, 
иошто је ванпарнични поступак знатно јефинији од парничног,

Уколико је међу сувласницима закључен уговор о начину 
раскидања сувласничке заједнице, онда се захтев за извршење 
таквог уговора не може поставити у ванпарничном поступку, 
као' захтев за деобу, јер правна правила из пар. 276 ВП и сл. 
и.мају у виду раскидање још неразвргнуте заједнице за Koie ie 
првенствено надлежак суд у ванпарничном поступку. Стога се 
захтев за испуњење уговора о деоби ,може поставити и оствари- 
Тлати само у парничном поступку.

Исто тако не спада у ванпарнични поступка ни решавање 
по захтеву за утврђење, да је деоба међу сувласницима већ ра- 
иије у природи спроведена и да се судском одлуком само кон- 
статује постојеће стање према извршеној деоби. Такав захтев 
може само бити предмет тужбе за утврђивање у смислу чл. 175 
ЗПП, али ако се само тражи утврђење, да је деоба између су- 
власника извршена, онда би то представљало захтев за утврђење 
једне чињенице и таква тужба не би била допуштена. Стога ]е 
потребно да се тражи и утврђење оног, што је у деоби странкама 
припало у део, али би у том сдучају тужба била допуштена уко 
лико тужилац докаже постојање правног интереса за подношење 
такве тужбе.

Капред је изнето, да су у поступку деобе активно и пасивно 
легитихмисани само сувласници заједничке ствари, па се с тим 
у вези поставља питање да ли у такав поступак треба повући и 
ванкњижне фактичке сувласнике непокретности, ако није дошло 
до преноса делова појединих ранијих сувласника. Ово питање 
посебно заслужује пажњу због тога, што је предратна судска 
пракса чврсто стајала на становишту, да се развргнуће заједнпце 
на непокретностима може тражити само од земљишнокњижних 
сувласника, јер је ОГЗ номинално признавао само власништво 
уписано у земљишној књизи. Но, већ тада је у оваквим случа- 
јевима одступљено од тог става утолико, да се у деобни поступак 
имају повући и ванкњижни фактички сувласници. Такав став 
свакако је био оправдан и у свему је одговарао правилу имо- 
винског права по коме се сукцесору зк. власника који Је у п о  
седу непокретности, признаје јаче право од зк. власника ко1и 
му је ствар отуђио. Наиме, односни ванкњижни власник би успео 
у власничкој парници против зк. власника, a такође и против 
трећег лица коЈе би ту ствар стекло од зк. власника мала фиде. 
V такБој ситуацији уписано зк. власништво је без икакве вред- 
ности за зк. власника и са тим формално уписаним власничким
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правом се не може користити односно он га може поново оту 
5ити, али наравно уз ризик одговорности за штетне последице 
које из тога настану.

He треба посебно истицати, да је данас неодрживо стано- 
вишге по коме само земљишнокњижни сувдасници могу бити 
активно легитимисани за хтев за судску деобу сувдасничке не- 
покретности, јер је ноторно постојеће несдагање између стања
Y земљишним књигама и фактичког стања у природи у поједиппм 
катарским општинама узедо такве размере, да је то у судској 
пракси довело до потпуне афирмације института ванкњижпо! 
Еласништва, a тиме уједно и ванкњижног сувдасништва. Због то- 
га и ванкњижни сувдасници под истим усдовима као и земљиш- 
нокњижни сувласници, могу тражити раскидање сувдасничке 
заједнице у ванпарничном поступку. Таква концепција је при- 
хваћена и у тезама за Закон о ванпарничном поступку, па се 
зато у чл. 147 ст. ових теза међу исправама за доказ сувласништ- 
ва које се придажу преддогу за деобу, поред извода из земљиш- 
них књига и тапија предвиђа и уверење општине о својини (види 
и чл. 23 Закона о промету земљишта и зграда).

Ради расправљања о захтеву за деобу суд у ванпарничном 
псступку одређује рочиште на које је дужан да позове све су- 
вдаснике, као и оне имаоце права сдужбености и других ствар- 
них права, a који по правилима имовинског права могу тражити, 
да се њихова стварно-правна овлашћење на непокретностима по 
вученим у деобу узму у обзир и оддучи како ће се иста вршити 
после деобе. Одмах треба напоменути, да суд обзиром на начело 
диспозиције странака није обавезан по службеној дужности о 
томе да оддучује, већ само на захтев носидаца тих права. Овде 
се поставља као спорно и питање, да ли суд чини битну повреду 
поступка, ако та дица усдед пропуста суда не учествују у деоб- 
ном поступку. Код тога се не сме изгубити из вида оно начедо 
имовинког права по коме деоба не може ићи на штету трећих 
лица и да се стога сва њима припадајућа права службеностн, за- 
логе и друга стварна права могу извршавати после деобе исто 
онако као и пре деобе. Тиме је уједно и потпуно одговорено на 
напред постављено питање.

Исто тако, суд је на преддог ма ког сувласника дужан на 
рочиште да позове и друга лица која могу имати интереса за 
учествовање у деобном поступку, као на пример повериоце чија 
потраживања нису обезбеђена хипотеком. За раздику од кма- 
лаца сЈварних права, суд ће права тих других лица узети у обз1гр
V одлуци о деоби само у том сдучају, ако се о тим правима међу 
учесницима постигне споразум, који се мора констатовати у суд- 
ском записнику.

Када је постављен захтев за физичку деобу, онда суд мора 
поћи од начеда, да је сагдасност учесника од првенственог зна- 
чаја за такав начин деобе и зато је потребно, да суд претходно 
утврди захтеве и жел>е једне и друге странке. Ако међу њима не 
постоји потпуна сагдасност иди чак ни извесна бдижа подудар- 
пост воља односно када су учесници несдожни, тада није до-
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вољно, да суд изврши процену сувласничке непокретности и да 
само на основу процене донесе 0ДЈ\уку о деоби одређивањем 
физичких делова које добијају поједини сувласници у власни- 
штво, искључиво прел1а номиналној обрачунској вредности њи- 
ховог идеалног дела. Код физичке деобе мора се имати у вид\, 
да на сам начин проведења деобе у сваком конкретном случају 
утичу и разни други моменти економске природе, као што cv 
положај и близина земљишта, култура, извршене мелиорације 
итд. За оцену свих тих момената суд не располаже са потребним 
стручним знањем, па је crora дужан да саслуша вештака (чл. 
239 ЗПП). Узима}ући све те чињенице у обзир и мишљење веш- 
така суд по слободној оцени доноси одлуку о деоби.

Нису ретки случајеви, да је немогуће спровести физичку део- 
бу земљишта без обезбеђења нужног пролаза за деобу издвоје- 
не делове земљишта. Поводом тога се поставља питање, да лн 
ie у таквој ситуацији дозвољено оснивање службености пута 
(пролаза) на терет суседног земл>ишта у власништву трећег лица 
или је само у питању узајамна обавеза сувласника, да по потреби 
обезбеде пролаз сваком делу земљишта, које је деобом припало 
у самовласништво појединим сувласницима и то искључиво пре- 
ко својих делова. На ово питање очигледно треба одговорити 
прихватањем ове друге алтернативе, јер би успостављање новог 
lepexa на штету суседа —  трећег лица само због тога, што би 
после деобе за неки издвојени део био повољнији прилаз преко 
земљишта суседа, било у супротности са начелом имовинског 
права, да „деоба ма каквог заједничког добра не може трећем 
бити од штете” . Ово начело, како је већ речено, важи и за трећа 
лица-имаоце стварних права, што значи, да њихово право за- 
логе, службености и други терети остају на снази у погледч 
свих делова издвојених деобом, као што је било пре деобе, осим 
ако у току поступка споразумом учесника то ни]е другачије 
регулисано. Изузетак је дозвољен када је у питању земљишна 
службеност, a иста се врши само на одређеном материјалном 
делу неке непокретности, па се у случају деобе она сужава само 
на тај део, док престаје у погледу осталих делова. На пример, ако 
је таква службеност вршена само на једној страни земљишта, 
a исто је на том делу издвојено у посебан део, онда ће службе- 
ност остати само на том делу земљишта. Као што деоба не може 
В1КОДИТИ трећем лицу, исто тако не може ићи ни на штету самих 
сувласника. Сва права која су им неподељено припадала на за- 
једннчкој непокретности пре деобе, такође им неподељено прп- 
падају и после извршене деобе (на пример право службености v 
корист заједничке непокретности).

Понекад се дешава и то, да се тек код увиђаја на лицу места 
уз с\'деловање вештака констатује, да је заједничка ствар фи- 
зички недељива или да је није могуће делити без знатног ума- 
њења вредности. Ако предлагач није и супсидијарно поставио за- 
хтев за цивилну деобу, онда нема никакве процесне сметње, да 
накнадно измени захтев односно да у парничном поступку пре- 
иначи захтев у погледу начина деобе предлагањем деобе судсЈсо.м
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продајом заједничке ствари. Мислим за овакво преиначење, да 
Hi'iie потребан пристанак тужене стране у смислу чл. 178 ст. 2 
ЗПП, обзиром на правило имовинског права да сваки од деоб- 
ничара има право на предлагање начина деобе, a посебно на 
оно правило по коме се заједничка ствар има нераздељено издо- 
жити судској продаји, ако то само и један деобинчар затражи 
(actio duplex). Из овога следи, да се захтев за раскидање сувлас- 
ничке заједнице путем цивилне деобе може и накнадно псста- 
вити, јер сам начин раскидања заједнице у суштини није битан 
део захтева у том смислу, да се не би могао мењати.

Судска одлука о деоби и њено извршење

Странке се у току поступка могу споразумети у погледу 
начина деобе и о томе закључити поравнање, које се има унети 
у судски записник сходно одредбаама чл. 310 1 311 ЗПП. При 
тс>ме странке споразумом могу утврдити сваки начин деобе, ко1и 
је фнзички остварљив и правно дозвољен, a не морају се ни 
придржавати сразмера својих аликвотних делова.

'Ако се поступак не оконча поравнањем странака у погледу 
начина деобе заједничке ствари, онда након проведеног постдпка 
о захтеву за деобу решава суд својом одлуком коју доносп v 
облику решења у ванпарничном поступку односно пресуде у 
парници. Та одлука мора да садржи тачно означене податке за 
непокретности повучене у деобу са утврђењем какав је сразмер 
деобничара на заједничкој ствари тј. колики су им идеални 
делови и да ли ће се деоба обавити физички или путем судске 
продаје. При томе се може расправити и о економичности пред- 
ложене деобе, ако је било приговора странака у том правцу. 
Поред тога одлука мора да садржи и изреку о трошковима по- 
ступка.

Y  случају да се деоба врши физички у одлуци треба одре- 
beHO навести физичке делове (на пример поједине парцеле са 
површином) које сваки од деобничара доби ја у самовласништво, 
као и све оно што сваки од њих треба да учини ради реадиза- 
ције деобе (на пример доплата разлике у вредности сувласничког 
дела). Такође одлука треба да садржи и изреку о захтеву других 
учесника у вези припадајући им стварних права и терета, уко- 
лико су биле испуњене потребне процесне и .материтално-правне 
предпоставке за узимање у обзир тих захтева у деобном поступ- 
ку (пар. 273 ВП).

Кад се заједница непокретности има развргнути судском 
иродајом онда није потребно, да се у самој одлуци наведе да 
ли ће се продаја обавити по правилима ванпарничног поступка 
валсећим за добровољну продају (пар. 219 и др. ВП) или пак по 
правилима извршног поступка, која се односе на принудну јавну 
продају. Исто тако није потребно, да се у одлуци изриче на који 
начии ће се вршити стварна права других лица на односним не- 
покретостима после деобе. To питање се има расправити тек у
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извршном поступку приликом састављања дражбених услова у 
којима мора тачно бити одређено на који ће начин право служ- 
бености и друта стварна права трећих лица бити обезбеђена, 
и после деобе.

Изрека одлуке о трошковима деобног поступка треба да се 
темељи на начелу ванпарничног поступка, да трошкове има да 
сноси она странка у чијем интересу је поступак спроведен. Како 
се раскидање заједнице спроводи у корист свих сувласника, те обе 
странке (предлагач и противник) треба да носе сразмерно вели- 
чини својих делова оне трошкове који су скопчани са раскида- 
н>ем заједнице, јер се ти трошкови сматрају заједничким (на при- 
мер трошкови предлога за деобу који обухвата и потребне при- 
логе као што су зк. извод, нацрт, затим трошкови судског уви- 
ђаја, вештачења и др.)- Што се тиче осталих трошкова, ко]и 
се не могу сматрати заједничким, свака је странка дужна да 
сноси своје трошкове —  на пример заступање по адвокату (пар. 
20 ВП и 839 ОГЗ). Питање парничних трошкова који нису зајед- 
нички, решава се у складу са одредбама чл. 143. ЗПП.

На основу закљученог судског поравнања или правоснажне 
судске одлуке ванпарничног односно парничног суда свака стран- 
ка (сувласник може тражити да се у извршном поступку спро- 
веде извршно раскидање сувлсаничке заједнице ( juditium dup
lex).

Ако је у одлуци суда утврђен само сразмер идеалних сувлас- 
ничких делова и одређено, да се деоба непокретности има извр- 
шити физички, онда и таква одлука представља ваљан извршни 
наслов, да се на основу њега у извршном поступку спроведе 
физичка деоба у природи применом одговарајућих правида имо 
винског права о којима је  већ било говора у току досадашњег 
излагања. Y  случају да је у извршном насдову већ расправљено 
о економичности и оправданости предложене деобе, не би се у 
нзвршном поступку суд могао поново упуштати у оцену да ди 
је у датом сдучају физичка деоба економски штетна по сувдас- 
ннчку заједницу.

И за раскидање за једнице физичком деобом у извршном по- 
ступку важе правида ванпарничног поступка, па стога суд у 
предњем случају може у извршном поступку дати да се по веш- 
таку сачини деобни нацрт, као и да се изврши процена непокре!- 
ности. Без обзира да ли су странке тиме задовољне иди не, суд 
доноси решење којим се коначно утврђује деоба (пар. 305 ст. 2 
НП). Y  овом извршном решењу такође мора бити на адекватан 
начин садржано све оно што је предвиђено у правном правнду 
ванпарничног поступка из пар, 273. ВП. Посде правоснажности 
тог решења на дицу места суд јасно и непроменљиво означава 
међе појединих дедова, зависно од различитости подожаја — 
стубовима, међашким камењем иди кочевима у које треба урезати 
одговарајуће знаке, како би се избегла евентуадна превара и за- 
бдуда. Yjeднo суд врши и предају тих дедова у физички посед 
сваком деобничару коме су припали у самовдасништву и одре- 
ђује земљишно-књижни упис подељених непокретности односно
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спровођење промене v катастарској евиденцији, ако су биле у 
питању непокретности у ванкњижном сувласништву.

Y пракси су доста ретки случајеви, да се извршење физичке 
деобе непокретности спроводи на основу извршног наслова ко- 
јим је  само утврђен сразмер сувласничких делова и одређено, 
да се деоба врши физички, пошто по правилу суд у ванпарнич- 
ном поступку већ тачно одређује и физичке делове, које доби 
јају поједини сувласници и одлучује о захтевима ималаца ствар- 
них права у погледу вршења њихових права после деобе. Стога 
у пракси општинских судова и не постоје неки значајнији проб- 
леми код спровођења извршења у таквим предметима, јер се 
извршење уствари своди на означаванве међа и предају у фи- 
зички посед делова издвојених деобом уз подједно одређивање 
уписа у земљишшним књигама односно катастру. Међутим, при- 
мери из судске праксе потврђују, да се погрешно поступа код 
извршења решења којим је одређено раскидање заједнице суд- 
ском продајом сувласничких непокретности.

Већ је раније истакнуто, да код деобе непокретности суд- 
ском продајом није битно, да у изреци извршног наслова буде 
наведено, да ли ће се иста спровести путем добровољне или при- 
нудне продаје.

Поводом предлога за извршење деобе судском продајом, ко- 
ји узгред речено у већини случајева одмах садржи и захтев за 
спровођење принудне јавне продаје, судови по правилу дозво- 
љавају такво извршење. Прп томе губе из вида правно правило 
ванпарничног поступка (пар. 274 ВП). Према овом правилу, ка- 
да се деоба непокретности има извршити судском продајом, a 
учесници се не споразуму, да се продаја проведе по правним пра- 
вилима која важе за ванпарнички потупак (пар. 219 и сл. ВП), 
у том случају ће се продаја дозво^шти и извршити по правилнхма 
извршног поступка, која важе за принудну јавну продају. Због 
овог пропуста судови одлЈах дозљавају извршење путем принуд- 
не јавне продаје уместо да се претходно приступи саслушању 
странака у напред реченом смислу и ако дође до споразума, да се 
поступак у датој извршној ствари проведе по правилима ван- 
парничног поступка (пар. 219— 230 ВП), a уколико се споразум 
не постигне, онда применом правних правила извршног поступка 
(пар. 107—207 ИП).

Овај проблем судске праксе указује на појаву неправилног 
поступања општинских судова у решавању извршних предмета 
ове врсте, јер се спровоћење извршења путем добровољне продаје 
битно раликује од извршења принудном јавном продајом. Тако 
се код добровољне продаје њеном реализацијом преносе на куп- 
ца непокретности заједно са теретима, док то није случај код 
принудне јавне продаје, већ се терети подмирују из постигнуте 
куповне цене. Затим је код добровољне продаје могуће одустатн 
од продаје и после одржане дражбе, a ко принудне дражбе, 
самом дражбом је извршена продаја. И најзад, код добровољнз 
продаје заједничка ствар се не може продати по нижој цени од 
оне утврђене проценом, док је код принудне продаје то могуће
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Овоме треба додати и то, да на судској дражби која се спроводи 
ради деобе непокретности сваки сувласник може купити такву 
непокретност.

И на крају желим да истакнем, да су овде третирани проб- 
леми судске праксе јасни и да не заслужују ширу дискусију, али 
ипак држим да било корисно, када би се о неким, од тих проб- 
лема значајнијим, чула и друга мишљења.

Јован А. Јерковић

ПОСРЕДНИЧКА ПРОВИЗША V ПРАКСИ НАШИХ 
ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Најважније право посредника је право на провизију. To 
право припада посреднику и у случају да није уговорено, дакле 
по самом закону или месном обичају. Провизију плаћа она стра- 
на која се на то уговором обавезала. Ако то није уговорено, пла- 
тиће је онај комитент како то предвиђа месни обичај. Ако такав 
обичај не постоји, провизију плаћају обе стране и то по пола.

Судска пракса једнодушна је у схаватању да испуњење уго- 
вора, које закључују комитенти, односно комитенти са трећим ли- 
цима, није услов за остваривање права на посредничку прови- 
зију. Y  овом погледу нема никакве разлике између наше пред- 
ратне судске праксе и судске праксе после ослобођења. Y  Јед- 
ној предратној судској одлуци, ово правно становиште је изра- 
жено овако „Чим мешетар дојави принципалу буд писмено буд 
усмено која је вољна и кадра уговор склопити, те чим странке 
посао заиста склопе, извршио је мешетар налог, сврха је његове 
дјелатности постигнута. Споредно је, да ли су странке и након 
склопљене погодбе, тј. након међусобно изражена, консенса, упо- 
требила услуге мешетара. До њихове је тек воље, хоће ли се 
посредником и у даљем току пословања служити или не, меше- 
тар нема утјецаја на ту њихову одлуку, па стога је и његова 
зарада од тога независна.” Исти суд је ово схватање изразио и 
у сажетијем облику: „Мешетарова је делатност исцрпљена тиме 
што је странку, која му је подјелила налог саставио са проту- 
странком. Склопе ли тако састављене странке погодбу, припада 
мешетару провизија, ма даље не суделовао код склапања по- 
годбе.” Обе одлуке су цитиране из дела Вилима Винтера —  
„Трговачки тумач законском у чланку X X X V III.” Потпуно ис- 
то правно становиште заступа и Касациони суд у Новом Саду, 
тј. да „грошичарина припада посреднику код коначно закључе- 
ног правног посла и онда, ако уговорне странке касније сторни- 
рају исти посао.”

Наша послератна судска пракса заступа исто мишлзсње. Та- 
ко Врховни привредни суд то формулише на следећи начин:
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,,Реализација уговора, закључених посредништвом посредничке 
организације, није услов за остварење права на посредничкд 
накнаду.” (Пресуда Врховног привредног суда Сл. бр. 341/62 од 
11. X. 1962 r.).

Приликом раз.матрања овог питања, потребно је да се освр- 
немо на још једну .чогућу ситуацију: да ли посреднику припа- 
да провизија ако до испуњења уговора није дошло његовом 
кривицом. На ово питање може се дати само негативан одго- 
вор. To је природно, јер се за кривицу одговара, па би то било 
неспојиво са плаћањем провизије.

Судска пракса, међутим, није јединствена у питању да лн 
посредничка организација или трговинска агенција, и.мају право 
да из истог посла наплате заступничку провизију од једне уго- 
ворне стране и посредничку од друге. На то питање Окружни 
привредни суд у Новом Саду одговорио је потврдно, јер „сматра 
да тужилац као агенција има право да наплати провизију од 
продавца у чије име је потписао уговор и од купца за посредо- 
вање код куповине, тим пре т то  су налогодавци, дајући писмене 
налоге посебно са тужитељем као агенцијом склопили уговор о 
провизији. (Пресуда П бр. 1139/63 од 17. V II. 1963 г.). Супротно 
становиште заступа Врховни привредни суд, тј. „ако је посред 
ник приликом закључивања уговора, био пуномоћник једне од 
уговорних страна нема права на посредничку провизију од дру- 
ге уговорне стране” . (Пресуда П. бр. 138/62 од 7. V. 1962 г.).

Аруго становиште је, по нашем мишљењу, правилно и мо- 
же се успешно бранити. Пре свега, трговачки агент у свом по- 
словању чува интересе једне странке н то оне коју заступа, док 
посредник мора подједнако и неутрално да води рачуна о ин- 
тересима обеју странака. Ово упућује и на логичан закључак да 
се посредничка организација и не сме потавити као заступник 
једне уговорне стране и истовремено у сво јству посредника дру- 
ге уговорене страие. Та двојака улога у једном истом послу, не 
би била допуштена, с обзиром да посредиичка организација или 
агенција не би могле испунити једну од својих основних дужнос- 
ти да у свом пословању поступају савесно и брижљиво.

Судска пракса, такође, није једнодушна ни у схватању да 
ли посредничка провизија зависи од упнса посла, у коме је ме- 
шетар посредовао, у мешетарски дневник и од издавања меше- 
тарског листа. О то.ме постоје два супротна става. С једне стра- 
ие, постоји пресуда Вишег привредног суда у Ново.м Саду у ко- 
јој је заступљено схватање да је упис посла у .мешетарски днев- 
ник и издавање мешетарског листа (обавест о посредовању) од 
стране посредничке организације, битан услов за остварење пра- 
ва на провизију. (Пресуда П. бр. 240/62 од 25. V. 1962 r.). Врхов- 
ни привредни суд, напротив, налази да посреднику припада пра- 
во на провизију без обзира да ли је водио .мешетарски дневник 
и да ли је издао обавест о посредовању, јер је „посредничко 
предузеће извршило добијени налог чим су странке које је оно 
довело у везу, закључиле посао ради кога су. доведене у везу и
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тада му припада право на провизију.” (Решење Сл. бр. 1540^62 
ОА 17. V II. 1962 г.).

Правно схватање заступљено у пресуди Вишег привредног 
суда у Новом Саду је погрешно и не може издржати критик\. 
Ако се пође од неоспорне чињенице да пуноважност посла не 
зависи од вођења мешетарског дневника и од издавања меше- 
тарског листа, нема оправдања лишити мешетара права на про- 
визију само зато што није уписао посао у дневник и што није 
издао обавест о посредовању.

YroBop о посредовању, је неформалан уговор, па пнсмени 
облик није услов за пуноважност уговора и наплату провизије. 
О томе је Виши привредни суд у Београду заузео правни став 
да „писмени облик није услов за ваљаност уговора зак.^^учеисг 
преко посредничке агенције." (Решење Сл. бр. 547/56 од 30. IV. 
1965) To значи да ни уговори које склапају ко.митенти или ко- 
митент са трећим лицем преко посредничке организације, не мо- 
ра да буде закључен у писменом облику, па, дакле, фор.ма нема 
утицаја на право мешетара на провизију.

За наплату посредничке провизије није од значаја да ли се 
предмет посла преноси уз накнаду или бестеретно. V том смислу 
се изјаснио Окружни привредни суд у Новом Саду, a наиме 
,,да посреднику припада провизија према вредности предмета, 
без обзира да ли се предмет купује за готов новац или се бес- 
теретно преноси (Пресуда П. бр. 270/62 од 20. II. 1962 r.). Овс 
схватање је правилно, али уједно намеће једно питање и то ко 
је дужан платити посредничку провизију за случај да странке 
нису ништа уговориле. Решење овог питања није 1ел\ноставно, 
јер месних обичаја о томе још не.ма. Ипак било би правилно 
да провизију плати она страна која нешто бесплатно стиче.

Опште узансе за промет робом предвиђају и могућност сук- 
сесивне испоруке робе. Како се у том случају има плаћати про- 
визија ако странке ништа посебно не уговоре. Сматрамо да се 
провизија има плаћати с обзиром на износ цене са зваку испо- 
руку. На исти начин треба решити и питање и у случају ако ie 
закључен уговор о продаји са отплатом на рате, у коме се купац 
обавезује да цену исплати у извесном броју једнаких рата.

Ако је посао ради кога је мешетар посредовао закључен под 
суспензивним услово.м, провизија се може захтевати тек пошто 
услов буде испуњен. Правно дејство уговора склоп.лзеног под од- 
ложним условом, не настчпа све док се услов не испуни и за 
све то време не може се тражнти испуњење посла. Условно ов- 
лашћено лице према то.че, не може ни судски.м путем захтева- 
ти непосредно испуњење посла. Стога из саме природе овог по- 
сла произилази да посредник стиче право на награду у завис- 
кости од испуњења односно неиспуњења одложног услова. Ако, 
дакле, услов уопште не наступи, посао ће бити без правног зна- 
чаја и дејства, те посредник губи право на провизију. Може се 
слободно рећи да ово питање није спорно ни у теорији ни у CVA- 
ској пракси. Арукчија је ситуација ако са.ч комитект пропусти 
неку радњу и тиме онемогући наступање одложног услова. Та-
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да, оез оозира што суспензивни услов није наступио, посредни- 
ку припада награда за извршену услугу.

Послови робног пролмета се, лсто тако, могу закључити и под 
раскидним условом. Раскидки услов, ако наступи, води ка v k h - 
дању права, a лице овлашћено под тлм условом лма за све вре- 
-ме до наступања услова пуловажно право, којлм може распола- 
]'атл, јер ако се услов оствари гаси се л његово право. Tpaja}bc 
тога права је, пре.ма томе, неизвесно. Ако је. купац прлбавио 
својину под расклднлм условом, та својлна Је потпуна и може 
с њом слободно раслолагатл. To управо упућује на закључак да 
посредник стлче право на провлзлју у тренутку закључења по- 
сла његовим посредовањем, јер је посао од самог почетка пуло- 
важан.

Условно овлашћено ллце не може подлћи тужбу са циљем 
непосредног испуњења посла. Но то нлје увек случај, јер могу 
да наступе и такве околности које доводе у плтање остварењс 
условног права. Управо зато нека права допуштају условно ов- 
лашћеном лицу да поднесе тужбу и захтева оддуку за случа] 
испуњења усдова. Ако са тужбенлм захтевом успе, ово лице ћо 
имати одлуку, па може тражлтл лспуњење или обезбеђење. Ово 
има особиту важлост за случај стечаја обавезног лица. To сва- 
како важи и за посредника у погледу његовог права на прови- 
зију ако је отворен стечај над комлтентом.

Треба размотрити право посреднлка на провизију у случају 
закључења посла са роком. Рок може блтл, као и услов, од- 
ложан или расклдан. Овако закључени послови изазивају пи- 
тање; да ли и од када посредллк стиче право на провлзију. Пра- 
вилно решење лзлскује узимање у обзлр свлх окодности. При 
томе не сме се гублтл лз влда да правнл пословл закљученл 
под раскидним роком значе да овлашћено лице пуноважно сти- 
че право одмах, a да то право престаје по протеку (испуњењу) 
рока. Насупрот томе, члм се одложнл рок испуни, тачније чим 
он наступи, тог лстог момента настаје пуноважно право. Узи- 
мајући све то у обзир, налазимо да се право на провизију сти- 
че у послу са одложним роком члм рок ластупл, a кад је реч 
о раскидном року —  одмах, полазећл од критерлјума кад се мо- 
же захтеватл испуњење ословлог посла.

У вези са правом на провизлју, не могу се млмоићл још лва 
питања: прво, како стојл ствар са провлзлјом ако странке саме 
без услуге посреднлка лзврше новацлју уговора, л друго, која 
се вредност посла узима за мерлло прлллком одређивања висл- 
не провизије —  она која је првоблтно уговорена илл друга, коју 
су странке незавлсно од посреднлка, споразумно снизиле. Задржа- 
ћемо се, најпре, ла првом питању. Познато је да се новацијом 
једна облигација гаси и настаје нова обдигација —  врши се за- 
мена једног уговора друглм уговоро.м. Штс се тиче питања пре- 
•ча чему се одређује право на провлзлју и њена влсина у овом 
случају, мишљења смо да то треба чинлти према првобитло за- 
кљученом послу, полазећи од члњенице да је тај посао био пер- 
фектан и да је тиме улога посреднлка лсцрпљена. Иначе, пос-



редник не ои никад оио начисто са сво ји м  правом на провизију, 
a да се и не говори о томе да би биле могуће и разне злоупотребе 
од стране комитената. И не само то. Ако се пође са гледишта 
да посреднику припада провизија и за случај ако саме страпке 
касније раскину уговор, онда му утолико пре награда припада 
према првобитно уговореној цени.

Посредник може захтевати исплату провизије од оба ко- 
митента, ако то није друкчије уговорено, или ако на нешто дру- 
го не упућује месни обичај. Овде искрсава проблем, да ли је то, 
ако провизију плаћају оба комитента, солидарна обавезна, тј. 
да ли се исплата целе провизије може захтевати од једног ко- 
митента и то било кога. На ово питање одговор не може бити 
афирмативан, јер обавеза комитената на плаћање провизије нн- 
је солидарна, већ је то пасивна заједничка облигација и сваки 
од комитената одговара само за свој део дуга. Према томе, пос- 
редник може од комитента захтевати само део провизије који 
на њега отпада, па ризик инсолвентности свакога комитента 
сноси сам посредник.

Велибор Лукић,

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

У упути Окружног суда о могућ- 
иости подношења жалбе против од- 
луке о отварању истраге не може се 
конституисати то право ако није у 
закону изричито предвиђено. (ВСС 
Од. НС бр. Кж. 958/966).

Окружни суд је у своме решен>у 
о отварашу истр-аге ставио упуту 
да се против тог решења може у- 
ложити жалба у року од 3 дана на 
Врховни суд. Уложена жалба је, 
међутим, одбачена, a из разлога:

Одредбом чл. 370. ст. 2. ЗКП изри- 
чита је прогшсано да против решења 
Већа Окр. суда донесеног у току 
извиђаја и истраге није дозвољена 
жалба ако ови.м законом није друк- 
чије одр>еђено. Како у чл. 158. ЗКП, 
на сснову кога је Веће донело по- 
бијано рвшеше, није предвиђено да 
се против таквог решења може изу- 
зетно уложити жалба, то се не мо- 
же ни згЈети да је жалба изузетно 
дозвољена. He може се сматра-та да 
окривљеми има право на жалбу у- 
след тага што је Окружни суд у по- 
бијаном решењу у напомени о жалби 
навео да се протиз решења може у- 
ложити жалба ВСС у року од 3 да-

на, пошто се таквом по,уком не у- 
становл>ава право које по закону 
изричито није пхЈедврфено.

Симулован купопродајни уговор о 
продаји некретнина ве производи 
правно дејство. (ВСС Од. НС бр. 
Гж. 67/966).

I. ст. пресудом је уважен тужбени 
захтев. Уложена жалба ,ie основана, 
I. ст. пресуда укинута, a из раз- 
лога:

I. ст. суд је утврдио да купопро- 
дајни утовор од 13. јуна 1961. не од- 
говара правој вољи странака, јер 
стр.анке нису закл>училе правни по- 
сао купопродаје нити је тужена ис- 
платила кулапродајну цену, већ је 
тужилац некретнине ко.1е су биле 
прс.дметом овог утовора пренео на 
тзгжену да је некако награди што 
he с Њ.ИМ живети и радити у вал- 
брачној заједници. Према тсме, у 
питању је, привидан уговор, који је 
као такав ништав. Ако су тачне чм- 
н>ениде које је утврдио I. ст. суд, 
тада је спорни уговор о купапродаји
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симуловани правни посао који као 
такав не производи правно дејство, 
јер страшске нису хтеле да закључе 
купопродају. Међутим, ако се под 
симуловаиим правним послом у ства- 
ри пршсрива неки други правии по- 
сао, у конкр. случају би то могао 
да буде уговор о поклону, тада би 
према ггравним правилима имовин- 
ског права в,ажио овај други правни 
посао, згколико је јасно изражена 
вол>а странака да се сачини овај 
правни oocaio и ако постоје сви ма- 
теријални и формални услови за 
пуноважиост дисимулованог правног 
посла. Пошто ове чиквенице нису 
разјашњене ваљало је I. ст. пресуду 
укинути.

ри са причињеном штетом тим више, 
што не долазак тужене на расправу 
и лоред уредног позива не може има- 
ги никакав значај да она признаје 
висину накнаде шгете у оном износу, 
како је тужилац навео у тужби. Сем 
тога, не гаостоје подаци о имовинским 
приликама тужене, што је важно, 
кад је у питању накнада неимовин- 
ске штете и подаци о степену теле- 
сног оштећеша тужиоца, као и оста- 
ли подаци, који оу потребии, да би 
суд могао одрвдити износ накнаде 
позивом на чл. 212 ЗПП. —

Ако странка у спору умре посту- 
пак се не прекида ако је стравка u- 
мала пуномоћника. (ВСС Од. НС бр.
Гж. 1391/866).

Против I. ст. пресуде уложила је 
тужена Општина жалбу, која је као 
неоснована одбијена ,а из Јразлога;

НеосноЕ.ано истиче тужена Ошшти- 
на у жалби и тобожшу повреду од- 
редаба ЗПП у вези чињенице да је 
тужени умро у току I. ст. поступка. 
Према одредби чл. 201 тач. 1 ст. 1 
ЗПП суд мора прекинути постутшк 
у случају смрти само онда, ако стран- 
Еа нема пуиомоћника у парници. 
Пошто је пок. у овој парници имао 
пуномоћника, то је I. ст. суд могао 
наставити поступак и окончалги га 
.чериторном одлуком.

За доношење пресуде због изостав- 
ка потребво је воред осталог, да ос- 
аовавост тужбевог захтева вроизла- 
311 из чин>евица наведевих у тужби.
(ВСС од. НС бр. Гж. 1485/966).

Против пресуде због взостанка ту- 
жена је уложила жалбу, која је ос- 
нована, I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога:

За доношење пресуде због изостан- 
ка потребно је поред осталог, да 
основност тужбеног захтева произ- 
лази из чшвеница наведених у туж- 
би (чл. 321 тач. 4 ЗПП). — Из чи- 
њеничних навода у тужби не може 
се основано закл>учити ко је крив 
за настали удес у којем је тужилац 
настрадао, нити се може оценити да 
ли су поставл>ени захтеви у сразме-

Лко вривредва оргавизација није 
крива за васталу 1птету коЈу је пре- 
трвео њев радник ов може да се 
обраћа само на комувални завод за 
соц. осигурање. (ВСС Од. НС. бр. 
Гж. 1503/966).

I. ст. суд је делимично уважио 
тужбени захтев. Обе стране су уло- 
жиле жалбу, па је I. ст. пресуда у- 
кинз'̂ та, a из разлога:

У побијеној пресуди недостају раз- 
лози о одлучним чшвеницама па је 
нападнута пресуда нејасна и нера- 
зу.\1љива. (чл. 343 ст. 2. тач. 11 ЗПП).

Ако оштећени претрпи штету на 
свом радном месту па се утврди да 
прашредна организација није крива 
за насталу штету, онда оштећени не 
.може тражити накнаду од привр. ор- 
гана, него се може обратити само за 
осггваривања права из соц. осигура- 
н>а. Само уколико би се утврдило да 
до привр. орган. има кривице, може 
оштећени да тражи од све накнаду 
штете. Како чињецице нису раш- 
чишћене ваљало је I. ст. пресуду 
укинути.

Еитва је повреда одредаба ЗПП 
ако II ст. суд решавајући о жалби не 
цеви у жалбв понуђене доказе. (ВСС 
Од. НС бр. Гзз. 33/966).

Протагв две сагласне одлуке нижих 
судова уложио је захтев за заштиту 
законитости Јавни тужилац АПВ, 
који је усвојен, ниже пресуде уки- 
нуте, a из р»азлога:

Тужени је у жалби изнео нове до- 
казе који би, ако су тачни, из ос- 
нова измењали чин>енично er.aH»e у- 
тврђено у I. ст. поступку. Међутим, 
II. ст. суд је  мимоишао оцену ових
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доказа, него је жалбу бдбио, чиме 
је извр-шио битну повреду одредаба
зпп.

Погрешан упут суда о правном ле- 
ку не може се ематрати као пропуст 
странке већ као пропуст суда. (ВСС 
Од. НС бр. Гзз. 52/966).

II. ст. суд је преиначио I. ст. 
одлуку, па је тужбу тужитељице од- 
био. Јавнк тужилац је ставио захтев 
за заштиту законитости, који је ува- 
жш, одлука укииута, a из (разлрга: 

Општински суд је у свом реше(њу 
дао упуту о праву на жалбу и озна- 
чио да је рок жалбе 15 дана. Окруж- 
ни суд је својим решењем одбацио 
жалбу налазећи да је иста неблаго- 
времена. ПогреиЈан упут суда о прав- 
ном леку не .може се сматрати као 
пропуот странке већ као пропуст 
суда. Међутим. пропуст суда у 
вези погрешног упута ради ула- 
гања правног лека не може ићи на 
штету странке по питању благовре- 
мености. Ову околност II. ст. суд ни- 
је ценио, што је битна повреда одре- 
даба ЗПП.

изр>адило лице које је доцније било 
вештак у спору, пошто за пројекат 
одговара дројектант, без обзира на 
оснрву чега је радио пројекат.

Погрешно тужени сматра, да је ин- 
веститрр-тужилац-саатам прихвата- 
њем пројекта, одговаран за шегове 
недостатке. Инвеститор гсрихвата 
пројекат глобално у основним реше- 
њима и не може емосити одговор- 
ност ако су извеони дрорачЈШи не- 
тачни. Уколико ,ie штета наступила 
II због TOiia што је лоше израђен 
пројекат, последице сноси пројек- 
тант и у томе делу исжључиво он.”

Штету због лоше израђеног про- 
јеката сноси пројектант и у случају 
ако је пројекат израђен на основу 
скице добијене од другог лвца Врх. 
пр. суд Сл. бр. 1093/66).

Тужени је као пројектант и изво- 
ђач израдио 24 ксмада цистерни за 
силажу пива, али је установљено да 
су радови извођеки веома неквали- 
тетно, те да се цистерне не могу у- 
потребљавати. —

Првостепени суд је туженог оба- 
везао да тужиоцу плати односно вра- 
ти ислтлаћену вредност изведених 
радова. —

Ову је пресуду поводом жалбе ту- 
женог потврдио другостепени суд из- 
међу осталог и са ових разлога:

.,Без зггицаја је што је тужилац 
дао туженом скицу по којој је туже- 
ни израдио ггројекат. Скица нема 
значај пројекта нити се у скици да- 
ју дефинитивна решења и статички 
предрачун. Скица даје само груба, 
површна решења на основу којих 
треба изградити пројекат, и пркЈЈек- 
тант за рђава решења у пр>ојекту. 
који је сам израдио, не .може ое по- 
зивати с уепехом да ш1је одговоран 
за недостатке у ггројекту стога што 
је СЕИцу ггримио од другог лица. Сто- 
га је без утицаја да ли је ту скицу

Изабрани судови нису везани за 
истакнути правни основ тужбе већ 
само за чињенице које је тужилац 
иавео (Вух. пр. суд Сл. бр. 1123/66—3) 

Првостпени суд је рдбио тужбени 
захтев за поништај одлуке Спољно- 
трговинске арбитраже при Савезној 
привредној иомори заснован на од- 
редби тач. 4, 5 и 6. чл. 451. Закона 
о праничном поступку, јер је нашао 
да озЈначеиих повреда у поступку 
изабраног суда није било. —

Поводом жалбе тужиоца дрзггосте- 
пени суд је побијану пресуду потзр- 
,дио из следећих разлога:

„Тужшгац сматра да је изабрани 
суд п1>екорачио храницу ,свога задат- 
ка. Међутим, овај разлог не стоји. 
Та повреда би ггостојала ако би иза- 
брани суд решавао о нечему, што 
није било предмет спора тј. да се 
његова одлука није кретала у грани- 
ца.ча постављеног захтева. У  овом 
случају тужилац је утужио Лит. 
20,000.000 a Спољнотрговинска арби- 
тража је досудила само Лит. 3,618.200. 
При томе је без утицаја околност 
што је изабрани суд осудио тужио- 
ца по другом основу a не по ономе 
како је тужилац у тужби навео. 
Као што је првостепвни суд правил- 
но нашао судови па прдама томе ни 
изабрани судови нису везани за ис- 
такнути правни основ тужбе већ са- 
мо за чињенице које је тужилац на- 
вео. У  овом случају тужил.ац који 
Ћражи поништај пресуде Спол>но- 
трговинске 31>битраже осуђен је на 
основу чињеница које је у својој ту- 
жби навео тужени (који је у спору 
пред изабраним судом биа тужилац). 
Ти.ме што је изабрани суд изменио 
правви основ тужбе није прекора- 
чио границе свога задатка.”
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Странка може одустати од уговора 
у погледу будућих испорука само 
под условима из опште узансе за 
промет робом број 215 (Врх. пр. суд 
Сл. бр. 1622/66—3).

ПрЕОСтепени суд је тужен!ог оба- 
везао да тзгжиоцу плати штеру због 
неиспуњења уговора у погледу бу- 
дућих сукцесивних испорука јер је 
нашао да се свака сукцесивна испо- 
РЈГка робе има оматрати самосталном 
испоруком, те да тужени није Moraio 
одустата од уговора за наредне ис- 
поруке гфе него што су оне доспеле 
и пре него што је тужилац за те и- 
споруке оставио накнадни јхж.

У жалби против ове пресуде је 
тужени истицао да је од будућих 
испорука могао одустати од згговора 
у смислу Ошпте узансе за промет 
робом број 215.—

Друростепеки суд је ов.у жалбу рд- 
био из следећих разлога:

Суд прихвата становиште првосте- 
пеног суда, да тужени није могао да 
одустане од угоовора у делу ноји би 
се односи на испбруку шина за пре- 
тапање, која је испорука доспевала 
после априла, од маја до краја 1965. 
године. Тачно је, каио тужени у 
жалби истиче, да је у смислу Опште 
узансе за промет робом бр. 215, био 
оЕлашћен да одустане од згговора 
и у погледу свих будућих испорука, 
али то само ако су испуњени условЈ-! 
за такав одустанк, a то је да је ту- 
жилац, који је задоцнио са испзгње- 
н>ем доспелог оброка за месец ап- 
рил, поставио з-ахтев за обезбеђење 
да he обавезу у погледу буду^шх об- 
рока на време испунити, a да је ту- 
жилац такво обезбеђење одбио. У 
постутасу, међутим, ничим није утвр- 
ђеио да је тужени поставио такав 
захтев и због тога он није могао ос-

новано одустати од уговора у погле- 
ду оних сукцесивних иопорука ко.1е 
су тек доспевале.”

Накнада штете која обухвата а- 
генцијску провизију може се тра- 
жити само ако је друга уговорна 
странка искључиво одговорва за не- 
испуњење уговора (Врх. пр. суд Сл. 
бр. 1622/66).

Тужилац је у  тужбеном захтеву за 
накнаду штете због неиспуњења ,у- 
говора тражио између осталог и ms- 
hoc плаћен на име провизије посред- 
ничкој атенцији чијим је посредова- 
њем закључен утовор.

ПрВостпени суд је овај део оштет- 
но(г захтева одбио као наоснован јер 
је нашао да тужилац свој захтев за- 
снива на закљученом уговору па да 
је тиме посредно признао агенцији 
право на наплаћену провизију a да 
се овај захтев заонива на посебном 
правном односу између тужиоца и 
посредничке агенције која је ito на- 
лору и за рачун тужиоца обавила 
посредовање. —

Поводом; жалбе тужиоца другосте- 
пени суд је жалбу одбио a пресуду 
првог суда потврдио усвајајући раз- 
логе у истој те посебно додао:

„Суд прихвата становиште првост- 
пеног суда заузето по питашу на- 
кнаде штете која се односи на пла- 
ћену агенцијску провизију, пошто је 
тужилац могао остварити захтев по 
том основу само у случају да је до 
неиспуњења уговора дошло због доц- 
ње туженог и да је тужени искљу- 
чиво одговоран што уговор за чије 
је закључење плаћена провизија ни- 
је испушен.”

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се чланови Фонда посмртнине да је 21. јаиуара 1967. године 
у Загребу преминуо Дамјанов Јакша, пензионисани адвокат, па се позивају 
сви чланови Фсшда посмртнЈ-ше да на текуки рачун Адвокатска комора у 
АПВ бр. 657-8-419 уплате 10 нових динара на име доприноса за смртни 
случај.

Књиговодство Коморе
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На седници Управног одбора АК у АПВ одржаној 29. јануара 1967. 
године доонесена еу следећа решења:

1) Узет је на знање извештај Председника, Ceicperapa и Благајника, 
те референата о раду Коморе, па су образоване неке комисије за проучавање 
и отављање првдлога за 1>ешења појединих питања.

2) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.
3) Решењем бр. 48/67. на предлог Дисцишшнског тужиоца АК у АПВ, 

a на основу чл. 93. тач. 8. и чл. 56. Закона lo адв;окатури обуставлЈа се вршење 
адвакатуре Др Вурдеља Димитрију адвокату из Старе Пазове, до окончања 
дисциплинског поступка. За привременог заменииа одређује се Поп-Митић 
Синиша, адвокат из Старе Пазове.

' 4) Решењем бр. 32/1967. узима се на знан>е да је Имрви Вилмош, адво-
кат из Суботице преселио седиште своје адвокатоке какцеларије са 15. јану- 
аром 1967. године у Нови Кнежевац.

5) Решењем бр. 445/1966. раз1>еш.ава се преузи.мател>а адв. канцеларије 
пок. Ђоке Маиојловића адвокат Миливој Плавшић из Сенте, a за пре- 
узиматеља се одређује адзокат др Шандор Цабафи из Сенте.

7) На оскаву чл. 65, 66, 67,' чл. 93. тач. 4. и чл. 13. тач. 7. те чл. 23. 
Закона о адвокатзфи и чл. 6 и 9. Статута АК  у АПВ уписују се у именик 
авокатских прзшравниха са даном 29 јануар 1967. године a решењима:

а) бр, 39/1967. Марковић Јелисавета на на адв. припр. вежби код Но- 
ваксвић Оливера, адвоката у Новом Саду,

6) бр. 21/67. Ћук СлаБжо на адв. припр. вежби код др Анојчић Сте- 
вана, адвоката у Оџацима,

в) бр. 30/1967. Дулић Ружа на адв. пригхр. вежби код Филиповић Албе, 
адвоката у Суботици,

г) бр. 46/1967. Ралетић Милан на адв. приправничкој вежби код 
Кржл>уш Ивана, адвоката у Новом Саду,

д) бр. 47/1967. Гзгцуња Јован на адв. припр. вежби код Милић Томислава, 
адвоката у Новом Саду.

8) Решењем бр. 31/1967. брише се из именика адвоката А К  у АПВ због 
пензионисања са даном 16. јануар 1967. године др Драгомировић Миливој, 
адвокат из Новог Сада, за преузимателл се oдpieђyje др Петерка Јосип адво- 
кат из Новог Сада, a др ДрагомироврЉ задржава члачство у Фонду по- 
смртнине.

Решавано је о текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

И З СЕДНИЦЕ У П Р А В Н О Г  О Д Б О РА  А К  у А П В

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, З.мај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 / Годишња претплата 20 нових динара / Цена 

једаог броја 2 нова динара / Штампа ,,Будућност”, Нови Сад
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