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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.  П. В О Ј В О Д И Н И

Година XVI. Нови Сад, септембар 1967. Број 9

ДУЖНОСТИ СМАЊИВАЊА ШТЕТЕ

Без упуштања у испитивање његовог порекла —  да ли потиче 
из предратног гграва, да ли потиче из којег још неозакон.еног 
законског нацрта, да ли потиче из праксе наши судова, —  ми 
овде скрећемо пажњу на правно правило да је и оштећени ду- 
жан да смањује штету која му је нанесена или која му се наноси 
од стране другог физичког или правног лица. Ово правно прави- 
ло се већ дуже времена упадно примењује у радним споровима 
ради материјалног лотраживања, нарочито када оштећени рад- 
ници траже да им радна организација накнади штету коју .су 
претрпели услед тога што их је ана незаконито одстранила са 
посла за извесно време, па у томе периоду нису могли да оства- 
рују и примају лични доходак. Да би се ослободила дужности 
плаћања накнаде штете, радна организација у таквим спорови- 
ма, позивајући се на односне ставове из праксе наших судова, у 
својим приговорима готово увек истичу да тужиоци-радници ни- 
су ништа предузимали да смање штету услед непримаква личног 
дохотка у датом периоду, те да она зато и није дужна да им ту 
штету накнади.

Y  циљу бољег расветљења питања примене наведеног прав- 
ног правила, указаћемо на неке случајеве из судске праксе, не 
помињући странке:

1. —  Због повреде радне дисциплине радник је био од стране 
надлежног дисциплинског органа своје радне организације ис- 
кључен са рада. Он се обратио жалбом дисциплинском суду оп- 
штине. Док је дисциплински поступак био у току, радна орга- 
низација није хтела да тога радника распореди на одговарајући 
посао и није му исплаћивала лични доходак, иако јој се он нудио 
да ради у границама своје стручности. Y  периоду од одстрање- 
ња из радне организације па до коначне одлуке дисциплинског 
суда тај радник је отприлике месец дана код друге радне орга- 
низације замењивао једног болесног радника и остварио доходак 
од 42.000 старих динара. Y  овом периоду тај радник је био при- 
јављен заводу за запошљавање. Најзад, дисциплински суд општи- 
не је својом одлуком потврдио одлуку дисциплинског органа 
радне организације о искључењу тога радника, те је  та одлука
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постала правомоћна. Како је  по чл. 316. Закона о радним односи- 
ма, Јсоји је у то време важио, сматрано да се тако искључени 
радник налази у радном односу све до правомоћности одлуке о 
исклЈучењу, —  те се радник из овог случаја обратио суду тужбом, 
тражећи да му његова дотадашња радна организација накнади 
личне дохотке и друга примања из радног односа за све време од 
првостепене дисциплинске одлуке па до коначне одлуке дисци- 
плинског суда ошитине. Радна организација је приговорила да 
томе раднику не припада право на накнаду, јер наводно није 
хтео да ради на послу утовара и истовара угља које му је она 
понудила одмах после доношења одлуке о исључењу, a који је 
посао тај радник одлучно одбио из разлога што тај посао не 
спада у његову стручност (тај радник је виоококвалификовани 
возач) и што је тај радник нежног здравственог стања. Поред 
тога, навела је да је  тај радник ступио у радни однос код друге 
организације, те је тамо за један месец остварио лични доходаЈК 
од 42.000 старих динара. Првостепени суд је, уважавајући одбра- 
ну тужене радне организације, одбио тужбени захтев тога рад- 
ника, али је виши суд, по његовој жалби, преиначио пресуду 
нижег суда и обавезао радну организацију да му исплати све 
оне износе које би остварио да ra је у означеном периоду задр- 
жала на одговарајућем послу. Овде је виши суд применио и 
правно правило да је радник као оштећени дужан да смањује 
штету коју му је нанела радна организација, па је, следствено 
томе, обавезу накнаде тужене радне организације смањио за 
износ од 42.000 старих динара, јер је узео да је тај износ радник 
остварио по својој дужности смањивања штете. Виши суд је 
одбио приговор радне организације да је оштећени радник од- 
био да лрихвати пануђени посао утовара и истовара угља у уту- 
женом периоду, сматрајући да радник није дужан да прихвати 
посао који не одговара његовој стручности и његовим физичким 
и психичким способностима. Другим речима, радна организација 
је била дужна да томе раднику, уклањајући га са његовог дота- 
дашњег радног места, понуди други посао који спада у његову 
стручност и који он по својим физичким и психичким способно 
стима може обављати.

2. —  Једну кројачку радницу раднички савет њене радне 
организације искључио је из радне заједнице. Њену молбу да 
је задржи на послу све док се не реши радни спор који је повела 
поводом тога искључења —  радна организација је одбила. Рад- 
ница се пријавила заводу за запошљавање радника, a проткв од- 
луке о искл>учењу из радне заједнице уложила тужбу код над- 
лежног суда, предлажући да суд утужену одлуку о искључењу 
огласи !незаконитом и да јој по њој није престао радни однос, 
те да наложи туженој радној организацији да ту радницу врати 
на њено дотадашње радно место. Првих дана по њеном искљу- 
чењу завод за запошљавање позвао је ту радницу и упутио је 
на посао код једне пољопривредне организације, удаљене 6 км 
од места становања те раднице, с тиме да тамо ради тешке пољ- 
ске радове. Када је та радница изјавила да се не може пррЈхва-



тити понуђеног посла из појмљивих разлога, завод за запошљава- 
ње ју  је скинуо са списка пријављених радника и одстранио 
њен картон, тако да се сматра да се она није ни пријављивала 
за запошљавање. Радница је даље остала код куће и није се више 
нудила за посао. Њвн радни спор завршен је повољно и њу је 
радна организација морала вратити на њено радно место кро- 
јачице. Међутим, када је та радница захтевала да јој се плати 
накнада за све време њеног одстрањења са посла, радна органи- 
зација је одбила њен захтев. Y радном спору ради материјалног 
потраживања радна организација се, одговарајући на тужбу те 
раднице, позвала на правно правило да је та радниц била дуж- 
н да смањи штету, па пошто је одбила посао који јој је понудио 
завод за запошљавање, она није ништа предузела да смањи 
штету, те је зато њен захтев према радној организацији неосно 
ван и та радница нема право на накнаду. Овај радни спор налази 
се у току, па се не зна како ће нижи и виши судови реагирати 
на изложени приговор радне организације. Та радница сматра 
да није дужна да прихвати посао који не одговара њеној струч- 
ности и њеним физичким и психичким способностима, те прили- 
кама у којима живи, па макар јој такав посао нудио завод за 
запошљавање.

3. —  Због теже повреде радне дужности надлежни орган 
радне организације је искључио једну кројачку радницу из рад- 
не заједнице. Она се обратила тужбом суду и тражила да се од- 
лука о искључењу огласи незаконитом и да се она врати на своје 
дотадашње радно место кројачице у радној организацији. При- 
јавила се и заводу за запошљавање радника. Тај завод јој за 
цело време њеног одстрањења из радне организације није по  
нудио никакав други посао. Радни спор се за њу повољно завр- 
шио и радна организација ју је вратила на њено радно место 
кројачице. Одбијена од органа самоуправе са захтевом да јој 
се накнади све што би зарадила да није била одстрањена са 
посла, та радница је морала да свој захтев остварује у радном 
спору, те да тужи своју радну организацију. Y  одговору на туж- 
бу њена радна организација је истакла приговор да је радница 
била дужна да сама смањи штету коју је претрпела тиме што је 
била одстрањена из радне заједнице, па пошто је та радница 
код своје куће лриватно обављала кројачки занат, за критично 
време из тужбе она је зарадила више него што би по основу лич- 
ног дохотка и других пристојби добила да је стално остала на сво- 
ме радном месту у радној организацији. Стога је предложила да 
се у целини одбије њен тужбени захтев. Још се не зна како ће 
суд, нижи или виши, реагарати на овај и овакав приговор радне 
организације, јвр је радни спор у току. Међутим, та радница сма- 
тра да је такав приговор без важности, јер радна организација 
нема право да —  с позивом на правно правило да је и оштећени 
дужан да смањује штету —  своју обавезу накнаде штете пребија 
за приходе које је она, домажући се да одржи егзистенцију, 
остварила приватно, све и да је истина да је она у критично



време приватно ооављала кројачки занат као извор с во ји х  при- 
хода.

4. —  Против радника је покренут кривични поступак и од- 
ређен притвор. За све време притвора радна организација му је 
исплаћивала део личног дохотка. Када је укинут притвор против 
њега, радник се јавио својој радној организацији да ради, али 
она га није хтела примити на посао и обуставила му је  Ааљу ис- 
плату ма и дела личног дохотка. Радник је покренуо радни спор 
да би остварио исплату разлике личног дохотка за време свога 
притвора, те исплату накнаде за цели лични доходак од изласка 
из притвора до подношења тужбе. Он се пријавио заводу за за- 
пошљавање, али му овај није пронашао запослење. Радна орга- 
низација се бранила тиме да се наводно тај радник њој иије 
јавио на посао по изласку из притвора, као и да је за све време 
по изласку из притвора вршио разне послове и из њих постизао 
приличне приходе. Истичући приговор да постоји правно пра- 
вило по коме је оштећени дужан да предузима све потребно да 
би смањио штету, она је предложила да се тужба радника одбије 
у целини. Првостепени суд је усвојио тужбени захтев. По жалби 
тужене радне организације випш суд је ожалбену пресуду уки- 
нуо и дао упутство следеће садржине: „Но овај суд налази да је 
првостепени суд пропустио да утврди да ли је тужилац стварно 
радио после изласка из притвора па закључно до 10. септембра 
1962. године и, ако је радио, колики је лични приход остварио; 
ако није радио, да утврди да ли се могао запослити и, ако се 
могао (запослити), да'објасни зашто се није запослио, с обзиром 
на правно правило да је и оштећени дужан 'да предузме све по- 
требно да штету смањи” (подвлачења у овом наводу извршио 
је писац овог чланка), па ће првостепени суд у новом поступку 
„саслушањем тужиоца, a no потреби и набавком кривичних спи- 
са и другим доказима отклонити напред наведене недостатке". 
Виши суд, као што се види из предњег навода, није назначио шта 
ће нижи суд учинити ако у поновном поступку утврди да је ту- 
жилац у критично време из тужбе заиста приватно радио и стицао 
личне приходе, те да ли ће тако постигнуте приходе тужиоца 
одбити, односно пребити, од његовог потраживања према радној 
организацији. Али, тужена радна организација је предњи навод 
из оддуке вишег суда схватила као миг у њену корист, па је у 
поновном поступку приказала суду читав низ рачуна и потврда 
о томе где је и шта тужилац радио и колико је зараде имао у 
време из тужбе, као и о томе да је тужилац њој испоручивао 
контрахиране количине жита и стоке по уговору који је његов 
отац склопио са том радном организацијом (ради се о једној зем- 
љорадничкој задрузи). Тај радник је изразио своје противљење 
томе и таквом доказивању, уверен да се стицање прихода из 
његовог рада ван радног односа, као и помоћ коју од оца добија 
из родбинских обзира, не може ypa4VHaBaTH у смањивање штете 
по наведеном правном правилу. Срећом, овај се радни спор завр- 
шио једним за тога радника повољним поравнањем, те се и у 
овом случају не зна како би суд, нижи a евентуално и виши, зау-



зео становиште у односу на постављени приговор у вези са 
правним правилом о дужности оштећеног да смањује штету, a 
нарочито у односу :ка питање да ли се износи из поменутих потвр- 
да и рачуна могу пребијати, однсх;но одбијати од потраживања 
тога радника.

Судећи по изложеним случајевима, које истичемо exempli 
causa из читавог колшдекса животних збивања у радним одно- 
сима, примена правног правила да је и оштећени дужан да се 
стара да смањи штету, тако деликатног и тако значајног за ли- 
ца и односе на које се аплицира, показује не само да је његов 
појам још недовољно одређен по својој садржини и по своме 
обиму, него и да радне организације теже да ту његову појмов- 
ну неодређеност иокористе у циљу да се ослободе дужности 
накнаде штете или да је знатно смање, a у неким придикама 
и да доведу до апсурда —  да оштећени радник сам себи надокна- 
ђује штету, односно да не добије ништа на име накнаде штете.

Шта уогапте за оштећенога значи дужност смањивања ште- 
те коју је претрпео или коју трпи од стране другог физичког или 
правног лица? Одговор на ово питање зависи не само од од- 
носа оштећенога и оштетитеља, него и од природе предмета на 
коме је штета учињена, као и од разних околнсх:ти под којима 
је штета учињена, итд. На пример, ако је суседова стока земљо- 
раднику на њиви потрла усеве, његова дужност ће се, наравно, 
састојати у томе да, под условом да има времена и могућности 
за то, избаци потпуно оштећене биљчице, као и да предузме све 
друге потребне радње. Лако је увидети да ова његова дужност 
смањивања штете произилази из његове огапте дужности да се 
стара о својим стварима, конкретно —  да се стара о усевима за 
цедо време њихове вегетације, од сетве па до косидбе или зби- 
рања плодова. Тако исто, није тешко запазити да се та његова 
дужност, с обзиром на конкретну штету, веже непосредно за 
усеве на тој њиви, те се од њега и не би смело нити могло тра- 
жити да смањује штету односним радњама на другој њиви или 
на друти начин који не би био у складу са природом предмета 
оштећења. Нама се чини да овде дужност смањивања штете 
не значи за оштећенога да је дужан да смањује висину накна- 
де оштетитеља за штету коју је овај стварно причинио, већ зна- 
чи да је дужан да се и након штете стара о ствари « а  којој је 
штета учињена —  да се не би та штета повећала. Per argumentum 
a contrario,, оштећеном земљораднику из овог примера ако се 
не би даље старао о оштећеним усевима, оштетител. би могао с 
правом приговорити да је допринео повећању штете тиме што се 
о оштећеној ствари —  усевима на својој њиви —  није даље ста- 
рао. Зар тај приговор не садржи у себи нешто што подсећа на 
приговор подељене кривице у одштетној парници? —  Иди, на 
пример, ако би неко лице пострадало у саобраћајној незгоди, 
па се не би јавидо за лечење, или би запустило своје лечење, те 
не би усдед тога наступиле компликације његових телесних по- 
вреда, —  њему би возач или власник возида, од кога би у пар- 
ници тражило накнаду штете, са пуно основаности могао приго-



ворити да је само допринело повећању штете, те да оштетитељ 
није дужан и неће да накнађује штету у оном и оноликом из- 
носу који тражи оштећено лице. Повређено лице имало је пре- 
ма себи општу дужност да се чува од повреда и да се стара за 
своје здравље, те када је у саобраћајној незгоди повређено, да 
се стара о своме лечењу на начин који је прописан од медицин- 
ске науке и медицинске технике. Такав приговор је, другим ре- 
чима, приговор подељене одговорности, подељене кривице, јер 
је, нестарањем о свом елечењу на прописан начин, повређено 
лице допринело да се његово стање компликује и погорша њего- 
ва телесна оштећеност.

Са тога аспекта треба просуђивати и питање дужности сма- 
њивања штете коју је раднику нанела или наноси његова радва 
организација. Дужност смањивања штете коју му је радна ор- 
ганизација проузрочила за оштећеног радника не значи да је 
обавезан да делимично или у целини преузме на себе износ нак- 
наде коју би му радна организација требало да исплати, однос- 
но да се стара и предузме све потребно да ту радну организаци- 
ју  поштеди од плаћања накнаде штете. Напротив, његова дуж- 
ност Слмањивања такве штету у суштини представља његову 
дужност да се !на прописан начин постара о заштити својих 
угрожених права незаконитим деловањем радне организације, 
како се не би повећала његова штета коју му је нанела или на- 
носи та организација. Радник који је незаконито одстрањен од 
рада има могућност да се за заштиту свога радног односа и пра- 
ва из тога односа обраћа органима самоуправе радне организа- 
ције, синдикату, заводу за запошљавање, инспекторату рада и 
органу за рад и радне односе у општини, као и радном суду. Сви 
ти чиниоци дужни су да му укажу закониту помоћ у томе оства- 
ривању и заштити права из радног односа. Ми кажемо „на про- 
писан начин”, јер старање оштећеног радника да смањи штету, 
односно да спречи повећање штете коју му је нанела или наноси 
његова радна организација има да се врши путем тих чинилаца 
који су одређени радним законодавством. Тако исто ми каже- 
мо „закониту помоћ”, јер сматрамо да ти чиниоци не треба и 
нису овлашћени да таквог радника излажу шикани. Ако радна 
организација искљученом раднику понуди друго радно место к о  
је не одговара ни његовој стручности .нн његовим физичким и 
психичким способностима, то значи да га је, уместо да му пру- 
жи закониту помоћ, изложила пшкани. С друге стране, ако За- 
вод за запошљавање оваквог радника упути на посао који он не 
може без опасности по своје здравље обавл>ати или који нема 
никакве везе са његовом стручношћу, зар такво упућивање не 
представља шикану? По уставним начелима и по прописима Ha
mer радног законодавства такав радник има потнуно право да 
одлучно одбије да се покори шикани у радним односима, ма 
од кога она долазила. Y даљем следу ових мисли, пошто се ни- 
ко не може користити разлогом који је сам скривио, излази као 
непобитно да ће се, у случају шиканозног држања чинилаца ко- 
јима се оштећени радник обраћа ради помоћи у остваривању и



заштити права из радног односа, па он неће да се покори ши- 
кани, сматрати да је тај радник предузео све потребно да сма- 
њи штету, односно да спречи повећање штете поводом незако- 
нитог искључења из радне организације или другог незаконитог 
деловања радке организације. Радник који је искључен из радне 
заједнице и који се законитим средствима и начинима бори за 
успоставу својих повређених права из радног односа, a који ни- 
је добио закониту помоћ од чинилаца који су за то одређени по 
радном законодавству, мора од нечега да живи, па мора да се 
лаћа разних дозвољених послова ван радног односа, чак и да се 
обраћа својим пријатељњма и родбини за помоћ итд. Приходи ко- 
је такав радник стекне ван радног односа, ти. чије му стицање 
нису омогућили чиниоци одређени по радном законодавству, —  
не би требало да се узимају као „одбитне” стгшке од износа «ак- 
наде штете коју му је дужна његова радна организација. Jep, 
када се дубље унесемо у овај проблем, долазимо до закључка да 
оштећени радник не би готово никад остварио своје право на 
накнаду штете ако би се правно правило о дужности смањива- 
ња штете схватило онако како га је схватила радна организаци- 
ја из случаја који сл10 описади под 4) овога чланка. Тако је 
схватање и незаконито и неморадно, јер у ствари охрабрује 
оштетитеља да упорно настави наношење штете оштећеноме. —  
Што се тиче случајева смањивања штете на начин што се од из- 
носа накнаде коју радна организација треба да плати оштеће- 
ном раднику одузимају износи онога што је он добио или зара- 
дио путем обраћања чиниоцима одређеним радним законодав- 
ством, ми чак сматрамо да такво смањивање штете нема свој 
основ толико у предметном правном правилу да је и оштећени 
дужан да смањује штету колико у познатој правно засади екви- 
валенције између висине штете и њене накнаде. Ту се, по нашем 
мишљењу, не ради о томе да постоји тежња да радна организа- 
ција што мање плати на име накнаде штете, већ се ради о томе 
да оштећени радник за критични период одстрањења са посла 
не добије више него што износи штета коју му је нанела радна 
организација. Друтим речима, од радне организације и од чи- 
нилаца одређених радним законодавством оштећени радник има 
да добије само онолико колико износи његова штета нанесена 
тиме што је незаконито био за извесно време одстрањен са по- 
сда, односно на други начин.

Из предњих излагања могу се извести ови закључци: Правно 
правидо о дужности оштећенога да настоји да смањи штету ко- 
ју му је нанело или наноси друго физичко или правно лице —  
у радним односима ни у ком случају не може се тумачити и при- 
мењивати тако да оштећени радник буде доведен у апсурдан 
положај да омогућује радној организацији да му што мање 
плати на име накнаде штете или да од ње ништа не добије на 
име те накнаде. Смањивање штете за таквог радника значи ње- 
гово настојање да се спречи повећање штете коју му је нанела 
или наноси његова радна организација —  путем његовог обраћа- 
ња чиниоцима који су одрећеним радним законодавсгвом. По



принципу еквиваленциЈе накнада штете м ора одговарати висини 
штете и при израчунавању те накнаде само се им ају  узети у 
обзир они износи које је  такав радник примио путем чинилаца 
на које се обраћао за зак.ониту помоћ у  циљу остварења и зашти- 
те својих утрожених права, чинилаца ко ји  су одређени по рад- 
ном законодавству, као и висина штете ко ја  се утвуђује по пра- 
вилима грађанског права. Само се ти износи сабирају или  одузи- 
мају, све у зависности од тога са кога станавишта гледамо, да 
ли  са становишта оштећеног радника или са становишта оштети- 
теља —  радне организације. И  све то, наравно, под углом инте- 
реса оштећеног радника —  да на име накнаде добије онолико 
колико износи његова штета.

ДР АУШ АН П. РАДОМАН

ЗАСТАРЕЛОСТ НАСАЕДНО ПРАВНИХ ЗАХТЕВА НАСАЕДНИКА 

(Осврт на теорију и судску праксу)

Протек времена у наследном пргшу има сличан значај ономе, 
који је предвиђен у другим гранама имовинског права. Овде је 
можда чак и наглашен, пошто се на основу наследног права 
формирају лоседовна стања са којима се у правном промету 
рачуна и у које се има поверење, јер се заанивају на основима 
позивања на наслеђе. Отуда и могућност застарелости наследно- 
-правних захтева, при чему су рокови застарелости различити 
код појединих захтева. Застарелост код наследно-правних зах- 
тева има опште особине установе застарелости, тако да у погледу 
ње важе сва правила грађанско-правне застарелости.' 
иом Станковићем) Београд 1946. год. оп. цит. стр. 382.

Застарелост наследноправних захтева није била позната као 
посебан вид застарелости у нашем предратном наследном праву, 
с обзиром да важећи правни прописи о застарелости и о времену 
застарелости права захтевати заоставштину као наследник оста- 
виоца нису постојали. Y  законима и другим правним прописима 
који су били на снази пре 6. Априла 1941. год., a који су изгубили 
своју правну снагу (члан 2. Закона о неважности правних про  
писа донети пре 6. Априла 1941. год. и за вре.ме непријатељске 
окупације —  „Сл. лист ФНРЈ" бр. 86/46), нису садржана посебна 
правила за посебно уређење застарелости права захтевати зао  
ставштину као наследник, већ је то било уређено у оквиру оп- 
штих прописа о застарелости и то правних правила о времену 
потребном за застарелост, које је одређено као опште и као

‘ Др. Борислав Т. Благојевић —  Наследно право СФРЈ са освртом на
права других држава (у  сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и Др. Обре-



максимално време зактарелости, односно као максимално време 
одржаја. С обзиром да је општи рок застарелсхлтн односно одр- 
жаја био различито уређен на разним правним подручјима на 
дан 6. априла 1941. год., законодавац је у оквиру Закона о Насле- 
ђивању посебно регулисао питање застарелости наследно-правних 
захтева 'наследника и на тај начин коначно уредио ово питање, 
које је у пракси наших судова представлЈало дуго времена проб- 
лем који се на различите начине решавао у конкретним спорним 
случајевима.

Застарелост права захтевати оставину као наследник оста- 
виоца има учинак, да се по протеку у закону одрећених рокова 
не може више остваривати право на наследство судским путем, 
па ни онда кад би усдед постојања јачег .чатеријалног наследног 
права било оправдано да формално утврђено право буде побе- 
ђено. Протеком рока застарелости и формално правомоћна од- 
лука оставинског суда, макар се темељида на слабијем правном 
оонову, постаје коначно и материјално правомоћном, тако да се 
никаквим правим средством не може изменити.^

Чданом 144. Закона о наслеђивању регулисана је  застарелост 
наследноправних захтева наследника како законских тако и тес- 
таменталних. Y том цил>у предвиђена су три рока застаредости: 
рок од једне године, рок од десет година и рок од двадесет 
година.

Рок од једне године је субјективан рок и почиње тећи од 
дана сазнања једног наследника за своје право и за држаоца 
цеде заоставштине односно њеног дела. Рсж од десет година је 
објективан рок, који почиње тећи за законског иаследник од 
смрти оставиочеве, a за тестаменталног наследника од прогла- 
шења тестамента. Рок од двадесет година важи према несавес- 
ном држаоцу без обзира када је наследник сазнао за своје право 
и за држаоца, a почиње тећи од дана када је несавесни држалац 
дошао у посед заоставштине односно појединих ствари из зао- 
ставштине.

Према томе, да би право наследника на заоставштину или 
њен део застарео за једну годину, треба да буду испуњени ови 
услови:

а) да је држадац засхггавштине савестан; б ) да је наследник 
знао за своје право; и в) да је наследник знао ко држи заостав- 
штину. To је  субјективни рок и и.ма за цил, отклањање дуге неиз- 
весности у погледу наследног права, уколико би та неизвесност 
зависила само од воље овлашћеног дица. Субјективни рок истиче 
најдаље са протеко.м објективног рока.

Да би право насдедника застарело за десет година потребно 
је: а ) да је држалац заоставштине савесан, и б ) да наследник 
није знао за своје наследно право или да није знао ко држи 
заоставштину. Ово је објективан рок застарелости и као такав 
непродужив према савесном држаоцу.

 ̂ Ар. Милан Креч —  Буро Павић —  Ко.чентар Закона о  наслеђивању
са судском праксом, Загреб 1964. год. оп. цит. стр. 485.



Рок од двадесет година важи само ггрема гаесавесном држао 
цу заоставштине, те у том року наследник може захтевати насле- 
ђе које му је припало смрћу оставиоца.

Савеоност или несавесност држаоца заоставштине процењује 
се према правним правилима грађанског права, с обзиром да у 
Закону о Наслећивању не налазимо дефиницију шта је свесна 
a шта еесавесна државина. Тамо садржана начела важе и за 
наследно право. Y  параграфу 203. СГЗ-а дата је ова дефиниција: 
„Ко једну ствар држи као своју, незнајући да је туђа, и опет је 
не пушта, онај поштено не мисли, и јест непоштен или безсаве- 
стан држалац или притежатељ”. Исто тако и у параграфу 326 
АГЗ-а говори се о савесној или несавесној државини (поштеној 
или непоштеној): „Ко из вероватних основа ствар коју држи 
сматра за своју јесте поштен држалац. Непоштен држалац је 
онај који зна, или који из околности мора претпостављати, да 
ствар коју он држи, другоме припада". A у параграфу 328 стоји: 
„Да ли је државина поштена или непоштана мора у случају 
парнице пресудити судија. Y  сумњи се предпоставља да је пог 
штена". Из ових правних поставки о савесној и несавесној 
државини, формулисаних у бившим правним правилима грађан- 
ских законика, теорија грађанског права је објаснила појам са- 
веоне и несавесне државине, држећи се углавном напред цити- 
раних начела.

Y  вези са питањем савесности у наследном праву потребно 
је нагласити, да за оцену овог питања није одлучујуће, мада 
може бити од значаја, да ли је вођен поступак за расправљање 
заоставштине и да ли је донето решење о наслеђивању. Савестан 
држалац може бити и онај који !не држи заоставштину на основу 
решења о наслеђивању, као што може бити несавестан онај 
који заоставштину држи на основу таквог решења. Ово послед- 
ње нарочито може доћи у случајевима, ако је например један 
наследник у поступку расправљања заоставштине ггрикрио no- 
стојање и неких других претендената, који би били позвани на 
наслеђе или у случајевима код наследника постављених под сус- 
пензивним или резолутивним условима, ако се налазе у поседу 
ствари и права оставине, и поред тога што услов није испуњен 
или је исггуњен са негативним учинком.

Код остваривања захтева за наследство против несавесног 
наследника питање субјективног рока се не поставља, јер важи 
објективни рок без обзира када је наследник који захтева своје 
наследство сазнао за своје право. Ако би несавеоност држаоца 
наступила пре истека десетогодишњег рока, рок застарелости про- 
дужује се на двадесет година, тако да наследник може од њега 
захтевати заоставштину у овом продуженом року. Постане ли 
држалац несавестан после протека рока од десет година објектив- 
не застаре и савесног држања, нема места продужењу рока заста- 
релости. С обзиром да је застарелост наступила протеком тог 
рока као једног од два објективна рока затарелости, и то два 
рока која се међусобно искл>учују, те по завршетку једног не
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може, због новонасталих околности бити продужен ток друго1' 
рока.^

Пропис члана 144 Закона о наслеђивању уређује застарелост 
права захтева заоставштине као наследника оставиоца; тај про- 
пис одређује почетак и трајање рокова застарелости и простире 
се не само на случај када је оставилац умро после ступања на 
снагу Закона о наслеђивању, него и на случај кад је оставилац 
умро пре тога. По овом питању се наша судска пракса дуго 
колебала да заузме одлучан став, с обзиром на постојање ста- 
новништва по коме се на такав случај имају примењивати прав- 
на правила садржана у законима и другим правним прописима 
који су били на снази на дан 6. априла 1941. год., јер на то наво- 
ди члан 241. став 1. закона о наслеђивању.

Но члан 241. Закона о наслеђивању, и то како став 1. и став 
2. тог Законоког прописа, има очигледно у виду рокове одређене 
у закону о наслеђивању који се тичу права наслеђа и других 
права и односа уређених ови.\1 законом. Када се зна да рок 
предвиђен у члану 144. Закона о наслеђивању није био предви- 
ђен као посебан рок пре ступања на снагу Закона о Наслеђивању, 
следи закључак да се на тај рок примењује став 2. члана 241. 
овога закана, a не став 1 тог члана. Из ових разлога се показује 
неправилним становиште, по којем би се на застарелост права 
захтевати заоставштину као наследник оставиоца време заста- 
релости рачунало према правним правили-ма садржаним у зако  
нима и другим прописима који су били на снази 6. априла 1941. 
године, a којима је био уређен ошпти, максимални рок застаре- 
лости односно одржаја. Напротив, показује се правилним ста- 
новиште да се на питање времена застарелости права захтевати 
заоставштину као наследник има применити став 2. чл. 241. За- 
кона о наслеђивању.

Наша судска пракса је утврдила свој став по овом питању 
у облику Правног Схватања Одељења за грађанске спорове Савез- 
ног врховног суда које цитирамо. „Време потребно за наступање 
застарелости права захтевати као наследник оставиоца, почиње 
и завршава се према одредбама члана 144. Закона о наслеђивању. 
To важи и за случај када је оставилац умро пре ступања на сна- 
гу тог закона.

Y  погледу права захтевати заоставштину као наследник ос- 
тавиоца, примењује се пропис става 2. члана 241. тог закона. 
Према томе, време ове застарелости није могло почети да тече 
пре ступања на снагу Закона о Наслеђивању”.'* *

Након доношења овог правног схватања Врховни судови кроз 
своје одлуке спроводе становиште нашег највишег суда у дело,

 ̂ Ар. Борислав Т. Благојевић —  Наследно право СФРЈ са освртом 
на права других држава (у  сарадњи са Др. Слободаном Перовићем и 
Ajj. Обреном Станковићем) Београд, 1964. год. оп. цит. стр. 383.

Истог је мишљења: Др. Милан Крећ —  Буро Павић —  Коментар 
Закона о Наслеђивању са судско.м праксом, Загреб, 1964. год. оп. цит. 
стр. 487.

* Правно Схватање Одељења за грађанске спорове Савезног Врховног 
суда бр. 3/61 од 5. Јуна 1961. год.
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утврћујући примену рокова из члана 144. Закона о Наслеђивању 
и на случајеве где је оставилац умро пре ступања на снагу овог 
закона. Примера ради у том смислу наводимо одлуке наших вр- 
ховних судова донете поводом решавања конкретних cnopiHHx 
случајева. „Прије ступања на снагу Закона о наслеђивању нису 
постојали важећи правни прогшси о застари остваривања наслед- 
ног права из оставине. Према томе, рокови застаре у којима на- 
следник може остваривати своје право из оставине почињу тећи 
од дана ступања на снагу Закона о Наслеђивању (11. V II 1955. 
год.). Ако је тужилац знао за држаоца оставине пре ступања 
на снагу Закона о Наслеђивању, тада субјективни рок од године 
дана пред1а савесном држаоцу почиње тећи од дана ступања на 
снагу споменутог Закона. Ако је субјективни рок за остваривање 
права на оставину протекао у оквиру објективног рока од десет 
година, тада је то право застарело, без обзира на то што објек- 
тивни рок за остваривање тог права није протекао, с обзиром 
да и тај рок почиње тећи од дана ступања на снагу Закона о 
Наслеђивању”.̂

„Пропис члана 144. Закона о Наслеђивању који предвиђа рок 
у коме наследник оставиоца може да захтева заоставштшгу треба 
примењивати у вези са прописом члана 241. Закона о Наслеђи- 
вању ако се ради о року који је почео тећи пре ступања на 
снагу истог Закона. Обзиром да ранији прописи нису садржали 
норму о застарелости права захтевати заоставштину као наслед- 
никх, рок за примену члана 144. Закона о Наслеђивању увек 
треба рачунати у смислу члана 241. ст. 2. ЗОН-а, тј. почиње да 
тече од ступања на снагу истог закона''.^

Аругим речима из овога произилази да се нико не може 
позивати на застарелост наследно-правног захтева наследника и 
ако је оставилац умро пре ступања на снагу Закона о Наслеђи- 
вању, јер застарни рок није почео тећи. To би важило и у случају 
ако је решење о наслеђивању донето пре ступања на снагу За- 
кона о Наслеђивању, па се у парници након тога решава о праву 
на наследство на новопронађену имовину или поводом накнадно 
пронађеног тестамента.

Право захтевати оставину као наследник (heriditatis petitio) 
остварује се, по правилу, у оставинском лоступку. Истицањем 
захтева у том поступку настаје прекид застаревања. A приговор 
застаре наследно-правног захтева обично се улаже у оставин- 
ском поступку, и има само дејство према оном наследнику, који 
је ово право изгубио застарелошћу. И овде важи правило да суд 
по службеној дужности не води рачуна о застарелости, него 
само по приговору држаоца ствари оставине да је претендентов 
захтев застарео. Ако се то не учини, суд ће одлучити о претен- 
дентовохМ захтеву не упуштајући се у просуђивање да ли је 
његово право на наслеђе застарело.

Пресуда Врховног суда А. П. Војводине Гж. 848/61 од 25. I  1962. год. 
Пресуда Врховног суда Југославије Гж. 95/65 од 2. II 1966. год.
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y  члану 144. Закона о Наслеђивању говори се о застарелости 
захтева наследника, што значи ако захтеву не би било пригово- 
рено због застаре која је наступила, суд би имао захтеву удово 
љити, уколико су наступили остали услови.^

Остваривање овог захтева у парници долази у обзир након 
довршења оставинске расправе, тј. по лраовоснажности решења 
о наслеђивању или пак решења о обустави оставинског поступ- 
ка. До оваквих захтева може доћи поводом накнадно прона- 
ђеног тестамента, услед појаве новог наследника, или у случају 
ако је оставински суд упутио странке на парницу. Овакви наслед- 
но-правни захтеви се остварују путем подизања наследне тужбе 
(heriditatis petitio) у циљу доказивања јачег права на наследство.

Суштина наследне тужбе састоји се у следећем. Y  моменту 
смрти оставиоца заоставштине умрлог прелазе на његове наслед- 
нике, који постају власници целе или једног дела заоставштине. 
Усвојству влаоника наследници имају право по општим прописи- 
ма да штите своје право и да својинском тужбом (actio rei 
vindicatio) траже утврђење њиховог права према сваком који 
заоставштину или њен део држи као своју.

Међутим, кад два или више лица држе заоставштину или 
један њен део као своју по основу наслећа, лице које сматра 
да је његово право на наслеђивање јаче остварује своје право 
наслеђем a не својинском тужбом. Дакле, основна предпоставка 
је за ову тужбу да постоји спор између два или више лица о 
томе чије је наследно право јаче. При тохме се у улози тужиоца 
појављује лице које захтева утврђивање јачег права и државину 
заоставштине, a у улози туженог лице које држи заоставштину 
по основу наслеђа. Најчешћи случајеви, подизања наследне туж- 
бе у пракси су као што смо напред навели кад се пронађе нов 
тестамент или кад се појави нови законски наследник за кога 
се раније није знало.

Разликовање између својинске и наследничке тужбе има 
практичан значај само у погледу застарелости, па због тога Закон 
ово основно питање и решава.

Примена члана 144. Закона о наслеђивању предпоставља 
рашчишћено и утврђено чињенично стање, тако да се зна да 
ли је предмет спора међу странкама право наслеђа заоставштине 
одређеног оставиоца односно право на посед те заоставштине, 
или је спор о праву својине на одређеној ствари, подразумева- 
јући ту и случај кад тужилац наводи да је ствар прибавио у 
својину ло основу наслеђа. Пропис члана 144. Закона о насле- 
ђивању примењује се на случајеве прве врсте. To произилази не- 
посредно по слову закона кад говори о праву, за^тевати зао- 
ставштину 'као наследник". Као пример цитирамо и став наше 
судске праксе по овом питању. „Одредбе о застарелости садржане 
у члану 144. Закона о наслећивању примењује се само кад је

’ Ар. Милан Крећ —  Буро Павић —  Коментар Закона о Наслеђивању
са судском праксом Загреб, 1964. год. оп. цит. стр. 485.
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предмет парнице спор о праву наслеђа заоставштине одређеног 
оставиоца или спор о праву на посед заоставштине”.* Исто тако 
рокови предвиђени у члану 144. Закона о наслеђивању приме- 
њују се само у односу између наследника, a не и између наслед- 
ника и трећих лица, који овакву имовину држе, по друтим 
основима. По овом питању је Савезни Врховни суд донео и једну 
своју одлуку решавајући један конкретан спорни случај. „Заста- 
релост према члану 144. Закона о наслеђивању примењује се 
само на односе између наследника, и то ca.\to no приговору 
странке”.’

Приговор застаре наследно-правног захтева може бити истак- 
нут у парници покренутој од стране претендента по захтеву за 
наследство и предају ствари оставине од стране претпостављеног 
наследника. Y  таквом случају о истакнутом приговору застаре- 
лости не решава се као о претходном питању, јер је ово питање 
у вези са материјалним правом, те о томе приговору суд одлучује 
пресудом. И овде се поставља у вези са застарни.м роковима из 
члана 144. Закона о наслеђивању питање савесности, однооно 
несавесности држаоца заоставштине. Стога се у случају тужбе 
према члану 144. Закона о наслеђивању узима, да је несавестан 
држалац тужени коме је, као утврђеном наследнику, предата 
заоставштина, a он зна да у лицу тужиоца постоји други наслед- 
ник. Такав држалац предметне заоставштине не може се позвати 
на једногодишњи рок застарелости према споменуто.м члану 144. 
Jep рок од једне године, ако су испуњени и остали субјективни 
услови, важи само за савесног наследника као држаоца ствари 
заоставштине, однооно за њега важи објективни рок од десет и 
двадесет година ако је несавестан.

Међутим, ако је наследник који сматра да је његово право 
јаче пријавио свој наследно-правни захтев на оставину у поступ- 
ку расправљања заоставштине и то му право није признато ре- 
шење.м о наслеђивању које је постало правоснажно, он више свој 
наследноправни захтев не може истаћи у парници без обзира 
што нису протекли рокови застарелости предвиђени у  чл. 144. 
Закона о Наслеђивању. Ово зато што је о његовом праву већ 
правоснажно одлучено решењем о наслеђивању, које према чла- 
ну 234. има снагу извршне судске пресуде, тј. њега као учесника 
у оставинском поступку веже правомоћно решење о наслеђива- 
њу под услови.ма да му није признато право да свој захтев оства- 
рује у парници.

Лице које је услед успешног оствареног захтева правог на- 
следника на утврђење јачег наследног права и захтева за предају 
оставине као наследнику (у  смислу члана 144. Закона о Насле- 
ђивању), изгубио наследнртчко својство или део наследства, сма- 
тра се привидним наследником. Привидни наследник одговара 
за оставину правог наследника, па му је дужан вратити оставину

Решење Савезног Врховног суда Рев. бр. 1024/58 од 25. IV  1959. год. 
Решење Савезног Врховног суда Рев. бр. 3082/61 од 8. I I I  1962. год.
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или њезин део који поседује. Y погледу обавеза за враћање пло- 
дова и других користи или за накнаду трошкова учињених у 
корист оставине, привидни наследник одговара наследнику пре- 
ма општим начелима грађансвог права о одговарности савесног 
(поштеног) или несавесног (непоштеног) држаоца.’“ Савестан и 
добранамерни држалац оставине не одговара ни за једну продају 
наслеђене имовине ни за уживање плодова и користи.

Трећа лица која су у међ\пвремено до појаве правог наследни- 
ка стекла у доброј вери добра оставине од привидног наследника 
не одговарају никоме. Ово нарочито стога, што су она имала у 
виду решење о наслеђивању, које даје легати.мацију сваком про  
глашеном наследнику да је прави наследник и да је у опсегу у 
коме је његово наследно право утврђено и проглашено, прави 
власник, све док се у парници не утврди да нови наследник има 
јаче наследно право од права наследства које је било признато и 
утврђено држаоцу оставине. И у таквом случају трећа лица се 
Схматрају савесним, поштеним стицаоцима, те им се не може при- 
говорити да су имовину стекли од невласника. Дакле, заштићена 
су права трећих лица стечена теретним уговором са привидним 
наследником, која могу да докажу да су уговор закључили у 
доброј вери.

На односе између правог наследника и трећих савесних лица 
не примењује се члан 144. Закона о Наслеђивању, јер се овом 
одредбом регулише са.мо питање застарелости права правог на- 
следкика да захтева утврђење његовог наследног права и предају 
оставине од привидног наследника.

Иако је по питању застарелости наследно-правних захтева 
наследника доста написано у нашој правној литератури, оно је 
још увек актуелно.

Тим пре што је наша судска пракса у ово.м домену отишла 
далеко испред теорије и утврдила нове путеве у регулисању овог 
правног проблема. Мада у усавршавању појединих схватања по  
стоји још један дуготрајан напоран пут, ово питање захтева да 
се још свестраније обради и то од стране наших правника прак- 
тичара, који се сусрећу са њим свакодневно у пракси прилико.м 
решавања конкретних спорних случајева. Овај наш осврт на 
ставове теорије и судске праксе по овом питању има за циљ даље 
продубљивање ове правне материје ради доношења јединстве- 
них решења у овом домену нашег наследног права.

Коста М. Месаровић

“ Ар. Милан Крећ —  Буро Павич —  Коментар закона о наслеђивању
са судском праксом. Загреб, 1964. год. оп. цит. стр. 494.
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ЗАСТАРЕВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈА ЈЕ 
ПРОУЗРОКОВАНА КРИВИЧНИМ ДЕАОМ

Чланом 20 Закона о застарелости потраживања (у  даљем тек- 
сту ЗЗП) прописан је као ванредни дужи рок застарелости зах- 
тева за накнаду штете за случај када је ова проузрокована кри- 
вичним делом, за разлику од општег трогодишњег рока заста- 
релости потраживања накнаде штете установељним чланом 19 
истог закона. Наиме тим законским прописом је нормирано да 
у таквам случају захтев за накнаду штете застарева када истекне 
време одређено за застарелост кривичног гоњења. Racio legis 
прописивања овог ванредног и дужег рока застарелости захтева 
за накнаду штете несумњиво лежи у настојању и тежњи законо- 
давца да у што већој мери обезбеди оне оштећенике, којима је 
штета проузрокована кривичним делом од опасности да услед 
наступања грађанско правне застарелости дођу у ситуацију да 
не могу од штетника да реализују своје потраживање на накнаду 
претрпљене штете по овом основу, a да насупрот томе, истовре- 
мено пак штетницима —  учиниоцима кривичних дела знатно оте- 
жава могућност да услед иаступања застарелости избегну удо- 
вољењу своје обавезе накнаде штете, коју су проузроковали кри- 
вичним делом, што би са оггштедруштвеног и моралног гледишта 
било далеко више неправичније и неоправданије од случаја када 
се ради о наступању застарелости захтева за накнаду штете, која 
није проузрокована кривичним делом. Иначе, у пракси у најве- 
ћем броју случајева учиниоце кривичних дела који су изврше- 
њем истих проузроковали другим лицима штету, знатно теже 
погађа њихова материјална обавеза на накнаду те штете, него 
кривична санкција која им је због извршења кривичног дела 
изречена, a којом пак оштећвник ништа не добија, већ је он на- 
против у много већој мери заинтересован за материјалну репа- 
рацију те штете.

Изједначавањем рока застарелости захтева за накнаду штете 
која је проузрокована кривичним делом са временом прописа- 
ним за застарелост кривичног гоњења за то дело уједно се откла- 
ња и противуречност која би се у одсуству постојања чл. 20 ЗЗП 
појављивала између чл. 19 истог законика и прописа чл. 96 За- 
коника о кривичном поступку, који статуира да ће о имовин- 
ско правном захтеву, који је настао услед извршења кривичног 
дела a који се у пракси најчешће рефлектује кроз захтев за 
накнаду кривичним делом проузроковане штете, расправити 
на предлог оштећених лица у кривичном поступку, ако се тиме 
не би знатно одуговлачио тај поступак. Jep, у противном случају 
оштећеник, након протека општег рока застарелости захтева за 
накнаду штете установљеног чланом 19 ЗЗП, био би у овом по- 
гледу услед наступања грађанско правне застарелости његовог 
потраживања на накнаду штете, лишен могућности да са успе- 
хом у покренутом кривичном поступку против учиониоца који 
му је својим кривичним делом проузроковао штe•гv̂  постави имо 
винско правни захтев за накнаду те штете.
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Под штетом проузрокованом кривичним делом, у погледу 
чије се застарелости примењује одредба чл. 20 ЗЗП, сматра се 
она штета која стоји у правно потребној узрочној вези са рад- 
њом учиниоца кривичног дела из које је проистекла, тј. неопход- 
но је у овом СЈиислу да се она појављује као одређена последица 
кривичног дела. Према теорији адекватне узрочности која је 
као водећа и владајућа усвојена у области грађанско правне 
одговорности, то ће у овом погледу бити она штета која се по- 
јављује као типична последица кривичног догађаја, чијем нор- 
малном и уобичајеном дејству, под редовним околностима од- 
говарају такве врсте штета, тако да се учиниоцу не могу ставити 
на терет они штетни резултати до чијих је наступања дошло само 
и једино захваљујући изузетном и изванредном стицају специ- 
фичних и неочекиваних околности.

Да би се према штетнику као учиниоцу кривичног дела мо  
гао применити овај ванредни дужи рок застарелости, који је 
предмет нашег написа, потребно је по правилу, да је он право 
снажном кривичном пресудом оглашен кривим за извршењем 
тог кривичног дела из којег је проистекла штета, мада није по  
требно да му је истовремено за ово дело изречена и казна. Ово 
отуда што се у смислу чл. 32 ст. 1 Законика о кривичном поступ- 
ку, под осуђујућом кривичном пресудом сматра и она пресуда 
којом је кривично одговорни учинилац извесног кривичног дела 
оглашен кривим због његовог извршења, али је применом чл. 44 
Кривичног законика из тим закоником одређених основа, дшстира- 
них кривично правним и криминално политичким разлозима, ос- 
лобођен од казни иако су за њено изрицање постојали сви услови. 
Због тога се овакав извршилац кривичног дела у погледу застаре- 
лости захтева за накнаду штете коју је проузроковао својим кри- 
вичним делом ставља у потпуно идентичан положан са оним учи- 
ниоцима кривичног дела којима је услед извршења истог изре- 
чена и кривична санкција. Иначе, треба истаћи да се осуђујућа 
кривична пресуда може изрећи само према кривично одговорном 
учиниоцу кривичног дела. To значи да се рок застарелости по- 
траживања накнаде штете из члана 20 ЗЗП не може ггрименити 
према кривично неодговорној особи —  душевно болесном или 
малолетном лицу, које је својим поступком проузроквало ште- 
ту остваривши притОхМ и сва материјално-правна обележја кри- 
вичног дела. Ово пре свега са разлога што се таква радња кри- 
вично неодговорне особе не може оквалификовати као кривич- 
но дело у правом смислу те речи, с обзиром да се npeiwa објек- 
тивнск;убјективној концепцији општег појма кривичног дела ко- 
ју усваја наш Кривични законик, за постојање кривичног дела 
поред материјално правних елехмената, захтева и присуство јед- 
ног субјективног елемента —  виности која у таквим случајеви- 
ма недостаје. Затим овде нема ни осуђујуће кривичне пресуде, 
чије постојање, по правилу представља нужан предуслов за ко- 
ришћење дужег рока застарелости из чл. 20 ЗЗП.

За примену рока застарелости из чл. 20 наведеног закона без 
икаквог је значаја и утицаја околност што је штетник као учи-
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нилац кривичног дела у међувремену помилован, амнестиран 
или што је  наступила рехабилитација у погледу његовог дела, с 
обзиром да сви ти кривично правни институти нем ају за после- 
дицу поништај правоснажне кривичне пресуде нити дирају у 
њен ауторитет, као и на права трећих лица која  су  заснована 
на тој судској одлуци, већ се она и даље сматра законитом и пра- 
Билном. To изричито прописују одредбе чл. 86 и 87 Кривичног 
законика.

Да ли је једно дело из којег је проистекла штета кривично 
дело или не ствар је искључиво компетенције кривичног суда, 
који то као и кривичну одговорност учиниоца за ово дедо, те и 
кривичну санкцију због његовог извршења утврђује у посебном 
законом прописаном поступку, тако да грађански суд по прави- 
лу није овлашћен да се упушта у утврђивање да ли известан 
штетни догађај, по својој садржини и по степену своје друштве- 
не опасности представља одређено кривично дело. Према томе, 
уколико је у кривичном поступку учинилац правоснажном суд- 
ском одлуком ослобођен оптужбе за дело из којег је проистекда 
штета, услед тога што оно не представља кривично дело иди због 
недостатка доказа, нужне одбране, крајње нужде и др. против 
истог се не може применити застарни рок из чд. 20 ЗЗП, с обзи- 
ром да у кривичном поступку његова радња којом је лроузро- 
кована штета није утврђена и оквадификована као кривично 
дело.

Међутим, према једној одлуци Врховног суда С. Р. Србије 
(Одлука Врх. суда С. Р. Србије Гж. 1406/64, објављена у билтену 
судске праксе Врх. суда С. Р. Србије бр. 5 за 1965 год.), грађански 
суд може, за случај да је противу окривљеног који је својом 
криБично-правном радњом проузроковао штету чија се накнада 
тражи обустављен кривични поступак или се није могао покре- 
нути због његове смрти, душевне болести иди због тога што је 
кривично дедо амнестирано или помиловано односно из других 
разлога који искључују кривични прогон, у парничном поступ- 
ку утврђивати постојање кривичног дела из којег је штета ггро- 
истекда. Наиме у таквим случајевима када се кривични посту- 
пак противу проузроковача штете не може покренути или наста- 
вити са одређених природних и правних раздога који не дирају 
у постојање кривичног дела, парнични суд је овлашћен да уггу- 
штајући се у испитивање свих окодности штетног догађаја, утвр- 
ћује да ли учиниочева радња из које је штета резултирала даје 
појам одређеног кривичног деда и да у сдучају афирмативног 
решења тог питања у погледу застарелости његове обавезе на 
нахснаду штете примени одредбу чл. 20 ЗЗП. Са овим у вези по- 
требно је напоменути да једно овакво позитивно утврђење по- 
стојања кривичног дела од стране грађанског суда има значај 
и дејство само за тај конкретан спорни сдучај и да се у смислу 
чл. 11 ст. 2 Закона о парничном поступку не може потом као 
пресуђена ствар користити у бидо ком другом спору.

Од значаја је такође истаћи да укодико је учинилац право- 
снааснол! кривичнод! пресудом огдашен кривим за дедо којим
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je проузрокована одређена штета a која представља један од еле- 
мената бића тог кривичког дела да у том случају грађански суд 
који решава о захтеву за накнаду те штете није уопште, ради 
прилЈене у погледу застарелости потраживаша накнаде те штете 
чл. 20 ЗЗП, обавезан да утврђује у парничном поступку постоја- 
н.е правно потребне узрочне везе између радње кривичног дела 
и штете у питању. Ово с тог разлога што је овде, пошто је та 
штета обухваћена бићем кривичног дела и као таква улази у 
сам његов појам, постојање те узрочно последичне везе изхмеђу 
радње кривичног дела и штете, већ било предмет позитивног 
утлрђивања од страие кривичног суда, којим је грађански суд, 
према стриктној и изричитој одредби чл. 11 ст. 3 Закона о пар- 
ничном поступку везан. Тада се ипсо факто у погледу застаре- 
лости потраживања накнаде те штете има применити одредба 
чл. 20 ЗЗП. Потреба за утврђивањем правно захтеване узрочне 
везе између кривичне радње и односне штете од стране грађан- 
ског суда појављује се само онда када та штета лежи ван сфере 
бића тог кривичног дела. Y том случају је примена чл. 20 ЗЗП 
у погледу застарелости потраживања накнаде те штете условљена 
иретходним утврђењем од стране грађанског суда узрочне везе 
између кривичног догађаја и штете. Jep, може се догодити да 
одређена штета чија је појава повезана са кривичним догађајСхМ 
не стоји у правно потребној узрочној вези са тим догађајем, a 
да је ипак накнаду те штете дужан да сноси учинилац тог кри- 
вичпог дела, али по неком другом основу, напр. по основу објек- 
тивне одговорности као власник опасне ствари, по основу одго 
ворности за поступке других лица и сл. Тада у погледу застаре- 
лости захтева за накнаду овакве штете нема места примени чл. 
20 ЗЗП, већ једино и само чл. 19 истог закона.

Иначе за могућност коришћења овог ванредног и дужег 
рока застарелости захтева за накнаду штете прсхма лицу које је 
својим кривичним делом проузроковало штету, без икаквог је 
значата облик његовог саучесништва при извршењу тог дела. 
Битно је само то да је ово лице правоснажном кривичном пре- 
судом у кривичном поступку оглашено кривим због извршења 
тог кривичног дела, a не и околност у ком кривично-правном 
својству је оно учествовало у његовом извршењу —  да ли као 
извршилац, подстрекач или помагач с обзиром да ниједан од по- 
стојећих законских облика саучесншлтва не искључује постоја- 
ње кривичног дела и кривичне одговорности учиниоца, дакле 
оно што представља основ за прихмену рока застарелости о ко- 
ме је реч.

Међутим, поверилац неће моћи да се користи са овим дужим 
роком застарелости противу лица које је по правилима одштет- 
ног права солидарно са учиниоцем кривичног дела одговорно за 
материјалну накнаду те штете која је проузрокована кривич- 
НПЛ1 делом, али које у конкретном случају није учинило кривич- 
но дело, ма да јесте извршило грађанско правни деликт који 
ашажује његову хматеријалну одговорност за накнаду те штете, 
заједно са учршиоцСхМ кривичног дела. Тако напр. благајник који
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je из непажње пропустио да закључа касу са новцем са којим je 
био задужен и на тај начин омогућио лопову да из ње украде 
новац, није учинио кривично дело али је извршио грађанско 
правни деликт, који га заједно са лоповом чини солидарно од- 
говорним за иакнаду те штете. Пошто овакво лице није ^'чинило 
кривично дело, то се противу њега не може покренути кривични 
поступак, 1НИТИ донети осуђујућа кривична пресуда, те према 
томе у погледу застарелости његове обавезе на накнаду те ште- 
те не може доћи уопште до примене чл. 20 ЗЗП већ једино и 
искључиво чл. 19 тог закона.

Рок застарелости захтева за накнаду штете из чл. 20 ЗЗП 
почиње тећи од дана извршења кривичног дела и навршава се 
када истекне време предвиђено у Кривичном законику за гоње- 
ње учинилаца таквих кривичних дела. Са овим у вези нужно се 
намеће питање када се сматра да је кривично дело извршено. 
Одговор на ово питање даје одредба чл. 14 Кривичног законика 
и теорија кривичног права. Према теорији делатности коју ус- 
ваја наш Кривични законик у поменутом пропису кривично дело 
је извршено када је учинилац радио или —  код кривичних дела 
нечињења, када је био дужан да ради, без обзира на то када 
је паступила забрањена последица. Тако трајна кривична дела 
трају од почетка па до престанка противправног стања. Проду- 
жена и колективна кривична дела извршена су онда када је 
почињена последња радња која улази у састав тих кривичних 
дела. Кривична дела стања извршена су самим проузроковањем 
неког противправног стања. Код саучесништва, због његове ак- 
десорне природе, меродавно је и од значаја у овом правцу вре- 
ме извршења кривичног дела у коме се учествује.

Из текстуалне стилизације чл. 20 ЗЗП јасно произилази a 
и судска пракса је у toai погледу сасвим јединствена да у слу- 
чају када је за застарелост кривичног гоњења предвиђен краћи 
рок застарелости од општег трогодишњег рока застарелости, 
устаиоБљеним чл. 19 наведеног закона, захтев за накнаду штете 
која је проузрокована тим кривичним делом застарева у општем 
трогодишњем року застарелости из чл. 19 ЗЗП, рачунајући од 
дана сазнања оштећеника за штету и учиниоца штете. Међу- 
ТНЛ1, ово само онда уколико су се претходно већ остварили усло- 
ви за наступање застарелости према чл. 20 ЗЗП. Jep, у пракси 
се често може догодити да упркос томе што је Кривичним за- 
коником за застарелост кривичног прогона прописано време кра- 
ће од три године, да ипак услед ггрекида застарелсх;ти потражи- 
Baifca накнаде штете која је проузрокована тим кривичним де- 
лом из разлога предвиђених у чл. 20 ст. 2 истог закона, ова при- 
меном те одредбе треба да наступи касније од дана када би има- 
ла наступити у смислу прописа чл. 19 тог закона.

Када је реч уопште о кривичним делима за чије је кривич- 
но гоњење Кривичним закоником предвиђен рок застарелости 
краћп од 10 година, од важности је посебно истаћи да је за на- 
ступање застарелости захтева за накнаду штете која је проузро- 
кована тим кривичним делима у смислу чл. 20 ЗЗП неопходно
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да истовремено истекне и општи трогодишњи, суојективни рок 
застарелости из чл. 19 истог закона који се рачуна од дана сазна- 
ња оштећеника за штету и учиниоца штете, a у оквиру десето 
годишњег апсолутног рока застарелости, преклузивне природе 
са почетком тока од дана извршења кривичног дела. Тек куму- 
лативно испуњење оба та услова доводи до наступања застаре- 
лости потраживања накнаде штете која је проузрокована кри- 
вичним делом. Jep, не би се никако смело и могло дозволити да 
ошхећеник применом одредбе чл. 20 ЗЗП у погледу застарелости 
свог потраживања по основу накнаде штете проузроковане кри- 
ВИЧНИ14 делом, буде стављен у тежу ситуацију од оне у којој би 
се налазио када би његов захтев за накнаду те штете застаревао 
према чл. 19 истог закона, пошто би то директно противречило 
интенцијама чл. 20 ЗЗП, које имају за циљ да привелигишу оне 
оштећенике којима је штета проузрокована кривичним делом, 
a никако да их доводе и стављају у неповољнији положај од 
осталих оштећеника.

Међутим, уколико је учинилац извршењем оваквог кривич- 
ног дела —  код кога је за застарелост кривичног гоњења предви- 
ђено време краће од 10 година, остварио за себе и извесну ма- 
теријалну корист, онда ће застарелост захтева за накнаду те 
материјалне користи, којо.м се он неоправдано обогатио насту- 
пнти у року од 10 година од дана прибавдања исте. Ово применом 
чл. 14 ЗЗП будући да је овде учинилац кривичним делом постигао 
за себе и обогаћење без правног основа, што може послужити 
као чињенични основ како тужбе за накнаду штете, тако и 
тужбе због безразложног обогаћења, која застарева према чл. 
14 наведеног закона, дакле у огаптем десетогодишњем застарном 
року. Али примени ове одредбе биће у пракси места само онда 
ако је то у датом случају повл>оније по оштећеника, тј. уколико 
је већ у смислу чл. 20 ЗПП наступила застарелост његовог потра- 
живања за накнаду те штете. Y  погледу пак оног дела штете к о  
ју је учинилац проузроковао својим кривичним делом, преко 
вредности постигнутрг обогаћења без основа, застарелост оштет- 
ног захтева за накнаду те штете наступа под околностима и на 
начин претходно изложен.

Ако је за застарелост кривичног гоњења предвиђен времен- 
ски рок. дужи од десет година, онда застарелост потраживања 
накнаде штете проузроковане тим кривичним делом наступа 
истеком прописаног рока застарелости кривичног прогона, без 
обзира и независно од тога да ли је и када оштећеник сазнао за 
штету II учиниоца штете.

Рок застарелости захтева за накнаду штете прописан чл. 20 
ЗЗП односи се и важи само против непосредног извршиоца кри- 
вичног дела када овај изворно и самостално одговара за нак- 
наду штете коју је причинио својим кривичним делом. Међутим, 
када је захтев за накнаду штете коју је извесно лице причинило 
кривичним делом постављен према другом лицу које је по зако- 
ну одговорно за накнаду те штете, онда се према њему, у погле- 
ду застарелости тог захтева не може користити овај ванредни
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и дужи рок, већ његова материјално-правна обавеза по том ос- 
нову застарева само под условима и на начин прописан чл. 19 
ЗЗП. Тако, напр. дужи рок застарелости не може се користити 
противу радне организације која у смислу чл. 97 ст. 1 Осн. зако  
на о радиим односима одговара за штету коју је њен радник у 
вези са својим радом проузроковао трећем лицу, већ се о заста- 
peAfx.TH таквог потраживања суди према чл. 19 истог закона. 
Иста би ситуација била и када је у питању одговорност власни- 
ка моторног возила за накнаду штете коју је његов возач при- 
чинио кривичним делом, јер и овде захтев за накнаду те штете 
застарева према власнику искључиво у смислу чл. 19 ЗЗП. Ово 
нарочито стога што је овде материјално-правна одговорност за 
накнаду те штете од стране радне организације, власника мотор- 
ног возила и др. лица независна од постојања кривичног дела 
и кривичне одговорности непосредног учиниоца штете, те зато 
нема никаквих разумних разлога који би оправдавали примену 
дужег рока застарелости према овим лицима.

Дужина рока застарелости захтева за накнаду извесне штете 
може бити установљена и посебним прописом. Тада је према 
изричитој одредби чл. 12 ЗЗП у погледу застарелости потражи- 
вања накнаде те штете искључиво меродаван тај посебан рок, a 
у складу са правним принципом Lex speciali derogat general!. 
Taj специјалан рок застарелости се примењује штетнику чак и 
онда када је он штету проузроковао кривичним делом. Тако, 
напр. чланом 10 Закона о превозу на железницама из 196.5 год. 
прописани су посебни рокови застарелости потраживања же- 
лезнице према странци и ове према железници. Ти рокови су 
преклузивне природе и не могу се продужавати чак ни онда када 
је странка причинила штету железници својим кривичним делом.

Поставља се питање да ли има места примени чл. 20 ЗПП 
и у области регресних оштетних захтева. Као што је иначе познато 
до стицања права на регресни захтев од стране једног лица 
у оштетном праву долази онда када прави кривци за проузро- 
KOBaibe одређене штете не накнаде исту, већ то уместо њих учини 
друго лпце које није криво за њено наступање, али које закон 
обавезује на накнаду те штете. To би напр. био случај са чл. 97 
ст. 1 Осн. закона о радним односима, према коме радна органи- 
зацнја одговара за накнаду штете, коју је њен радник проузроко- 
вао трећем лицу у вези са својим радом, или затим случај, када 
један од више солидарно обавезаних штетника на накнаду про- 
узроковане штете исплати повериоцу цео досуђени износ гџте- 
те, иако он сам није био искључиво крив за њено наступање, већ 
би ту штету требало дефинитивно сви штетници заједнички да 
накнаде, сразхмерно степену своје кривице. Тада ова лица —  
ре/ресни повериоци, под одређеним услови.ма стичу право да 
од сваког непосредног проузроковача штете траже накнаду пла- 
ћеног кзноса штете, који на њега треба да отпадне. Иначе, опште 
је правило да регресни захтев почиње застаревати од дана нс- 
плате износа чије се регресирање захтева, јер пре тога повери-
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лац у овом погледу није имао никакво право према регресном 
дужнику.

Сматрамо да нема никаквих оправданих разлога да се од 
примене чл. 20 ЗЗП у погледу застарелости изузму оне правпе 
си^уације, код којих се тражи регресирање плаћеног износа шге- 
ге, осим оних случајева, када је временски рок за подношење 
регресне тужбе у закону одређен, као што је то случај напр. из 
чл. 98 Осн. закона о радним односима, према коме захтев радне 
организације да јој радник накнади износ исплаћен трећем ли- 
цу по основу накнаде штете коју је радник проузроковао, заста- 
рева у року од шест месеци од дана извршене исплате трећем 
лицу. Почетак рока застарелости у овом погледу рачунао би се 
од дана извршења кривичног дела, с тил1 што застарелост не би 
могла наступити док истовремено не буде испуњен и трогодиш- 
њи субјективни рок застарелости из чл. 19 ЗЗП, који се пак ра- 
чуна од дана исплаћеног износа шете, чије се регресирање тра- 
жи и сазнања за личност регресног дужника, a у оквиру десето 
годишњег рока застарелости из ст. 2 цитираног законског про- 
писа, са почетком тока од дана извршења кривичног дела.

Специфичност у овом погледу представља једино случај ка- 
да је у питању регресни захтев осигурача, који је по основу необа- 
везног осигурања накнадио кориснику осигурања штету коју му 
је проузроковао регресни дужник. Тада, према судској пракси 
регресни захтев осигурача према штетнику доспева и почиње 
да застарева са даном када је осигурач сазнао за насталу штету 
и за |штетника a не од дана када је он кориснику осигурања ис- 
платио накнаду штете, као што је то случај код обавезног оси- 
гурања. Ово са разлога што се код необавезног осигурања момен- 
том наступања осигураног случаја заснива непосредни правни 
однос између корискика осигурања и штетника, за разлику пак 
од обавезног осигурања код кога се тај однос у том моменту 
заснива непосредно између осигурача и корисника осигурања. 
Y овом другом случају осигурач тек исплатом накнаде корисни- 
ку осигурања стиче право да од штетника —  регресног дужни- 
ка захтева накнаду исплаћеног износа штете, те се зато тај дан 
узима као дан његовог сазнања за штету у питању.

Код кривичних дела код којих је време одређено за застаре- 
лост кривичног гоњења краће од 10 година, за наступање заста- 
релости по чл. 20 ЗЗП, као што смо већ рекли, потребно је да се 
истовремено испуне и општи услови застарелости захтева за 
накнаду штете предвиђени чл. 19 истог закона. To се у свему од- 
носи и важи и у погледу застарелости регресних оштетних зах- 
тева.

На крају похменућемо и то да уколико је правоснажном суд- 
ском одлуком или поравнањем закљученим пред судом утврће- 
на висина обавезе проузроковача штете у погледу накнаде исте 
да у том случају потраживање повериоца на принудну наплату 
тако утврђене накнаде застарева у року од 10 година од дана 
правоснажности те судске одлуке, односно од дана закључења 
поравнања пред судом, a на основу одредбе чл. 23 ст. 1 ЗЗГТ. Ово
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ca разлогом што правоснажна судска одлука и поравнање закдау- 
чено пред судом заснивају нову облигацију са непосредно дру- 
гим правним основом, на темељу које, према цитираном пропису. 
повериочево потраживање застарева у јединственом и ошптем 
року од 10 година, без обзира на то колико је износио рок заста- 
релости потраживања које је било предмет тужбе по којој је 
донета оправоснажна судска одлука, односно закључено порав- 
нање пред судом.

ЗОРАН ГИЧИЕ

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Сама и једина околност да међу 
странкама вема претходног уговор- 
ног однси:а не може бити разлог да се 
тужилац одбије од свог одштетног 
захтева за коришћење просторија од 
стране туженог. (ВСС Од. НС бр. Гзз. 
24/967).

Општ. суд је одбио тужбени зах- 
тев тужитеља да му тужени за три 
месеца исплати закупнину за ко- 
ришћење пословне просторије, јер 
је нашао да тужени није потписао 
закупни утовор. Ову пресуду потвр- 
дио је и Окружни суд. Покр. јавни 
тужилац уложио је захтев за заш- 
титу законитости, који је као осно- 
ван уважен, обе ниже пресуде уки- 
нуте, a из разлога:

Ако Je тужени једно вр»е:ле корис- 
тио локал чији је власник тужилац 
без правног основа онда се тиме на 
штету тужиоца неоправдано обога- 
тио. Сама и једина та околност да 
-међу странкама нема претходног у- 
говорног односа, не може бити раз- 
лог да се тужилац кога не терети 
одгсшорност за одбијање закључења 
писменог уговора од ст{>ане туже- 
ног, лиши законске накнаде која му 
припада и по чл. 33 Закона о посл. 
просториј^ама. Како су оба суда про- 
пустила да по тужбеном захтеву до- 
несу одлуку и из аспекта неоснова- 
ног обогаћења на штету тужиоца, 
ваљало је обе ниже пресуде уки- 
нути.

не може да прихзати мишл>еи,е Јед- 
ног вештака него мора да одреди са- 
слушаље трећег вештака. (ВСС Од. 
НС. бр. Гж. 510/67).

I. ст. суд је узео за основ своје 
пресуде исказ једног вештака, иако 
је други вештак дао потпуно разли- 
чито мишљење. Туженик је поднео 
жалбу, која је основана, I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Суд не располаже са стручним 
знањем ради разјашњења спорних 
чињеница, па када није успео да от- 
клони супротности у мишљешу са- 
слушаних вештана, требало је да у 
смислу чл. 250 ст. 3 ЗПП затражи 
мишљење других вештака. Пошто 
I. ст. суд није стручан да цени спор- 
на питаша, a пошто није одредио 
саслушање дрзггог вештака, учинио 
је битну повреду из чл. 343 ст. 1 у 
вези чл. 250. ст. 3. ЗПП, a пошто ту- 
жени због овог недостатка побија 
I. ст. пресуду, то је иста на основу 
чл. 357 ЗПП морала бити укинзгга.

Ако се вештаци битно разликују о 
оцени догађаја и последица овда суд

У париционом року не може се 
тражити нити дозволити извршење.
(ВСС Од. НС. бр. Гзз. 22/67).

Коначна II. ст. пЈжсуда уручена 
је туженом 11. .чарта 1967. Тужилац 
је већ 15. марта 1967, тражио извр- 
шење, које је суд 16. марта, одоб- 
piio, a већ 17. марта 1967. и спровео. 
Против ових решења ставио је зах- 
тев за зашгиту заксвштости Псжр. 
јавни ТЈГжилац. каји је као основан
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уважен, сва решен»а у вези изврше- 
ња поништена, a из разлога;

Према правним правилима изврш- 
ног поступка извршење се не може 
дозволити ире него што протекне 
рок који је извршним насловом од- 
ређвн за добровољно извршење ут- 
врђене чинидбе (парициони рок). У  
конкр. слу^ају тај је рок истекао 
26. марта 1967. и у том року је из- 
вршеник могао добровољно да из- 
врши дужну чинидбу ,а тражилац 
извршења је могао да тражи извр- 
шен>е тек пасле 26. марта 1967. • да- 
на када је истекао парициони рок.

Накнада штете у виду издржава- 
н>а удове погинулог досуђује се пре- 
ма висини издржавања који би по- 
гинули у смислу ОЗБ био дужан да 
даје, a не према томе шта тужил>а 
губи смрћу свог брачног друга. (ВСС 
Од. НС. бр. Гж. 539/67).

Тужено предузеће обавезано је и 
на исплату 80 НД месечно на име 
наЕнаде штете — ренте иза пок. јој 
мужа. Тужена је уложила жалбу, 
која је је основана, те тај део I, ст. 
пруесуде укмнут, a из разлога:

Накнада штете у виду издржава- 
ња удове погинулог, досуђује се пре- 
ма висини издржаваша који 6и по- 
гинули у смислу Основног закона о 
браку био дужан да даје. Утврђују- 
ћи виоину ренте за издржавање ту- 
житељице, I. ст. суд. није поступио 
у смислу овог правног правила, већ 
је утврђивао шта је тужител>ица 
с.мрћу свог брачног друта изгубила 
односно шта би од шега примала да 
је он остао у животу .

Ако тужени користи земл.у тужи- 
ље она може да добије само сразме- 
ран део закупнине као накнаду.
(ВСС Од. НС. бр. Гж. 1687/966).

I. ст. суд је досудио гужиљи као 
накнаду за по туженику коришћену 
н>ену земљу чисти катастарски при- 
ход одбивши порезу. Тужени је под- 
нео жалбу, која је основана, I. ст. 
пресуда укинута, a из разлога; ' 

Није спорно да тужил>а ниј е учест- 
вовала у обради земл>е, већ она тра- 
жи накнаду коришћења земље као 
власник. Тужиљи као власнику зем- 
ЈБИшта припада она вредност коју има

сама земл>а у процесу ггроизводн>е, a 
TO значи вредност земл>ишне ренте 
која се код обрачуна материјалних 
трошкова производње појавЈвује у 
виду закупнине. Тужиља је у да- 
тој ситуацији свој део земл>ишта 
могла стварно да користи само та- 
ко да га издаје у закуп. Према то- 
ме, требало је да суд утБрди колика 
је била закупнина за поједиие го- 
дине, a лри томе треба ценити од 
каквог је значаја ошптииска одлуиа 
о висини закупнине, ако је таква 
одлужа постојала, као и да ли је 
тужил>а и у ком износу била дужна 
да плаћа порез.

Туженици су се уствари обогати- 
ли тиме што су тужиљин сувласнич- 
ки део земл>ишта бесплатно корис- 
тили, a да су узели од другог да ко- 
ристе зезшвиште морали би плаћати 
закупнииу. Према томе, туженици 
са износом закупнине без правног 
основа су повећали своју имновину. 
Уколико су пак тЈгжекици плаћалп 
каиав порез који је требало да пла- 
ha тужиља, узевши као пореску ос- 
новицу вредност закупнине, тада за- 
право обогаћење туженика представ- 
л>а она разлика која је преостала 
након исплате пореза.

Када општина продаје некретшше 
на јавној дражби па се од обеју 
страва потпише записник о јавној 
дражби испуљени су услови из чл. 
9 Закона о промету земљишта и 
зграда. (ВСС Од. НС. бр. Гзз. 32/67).

Општина је поднела тужбу, која 
је усвојена, да су туженици дужни 
да предаду посед нек1>етнина истој. 
I. ст. суд је уважио тужбу, јер је 
нашао да није у  смислу прк)писа чл. 
9 Закона о промету земљишта и 
зграда потписан писмен уговор. 
Покр. јавни тужилац је уложио зах- 
тев за заштиту законитости, који је 
као основан уважен, I. ст. пресуда 
преиначена и тужбени захтев одби- 
јен, a из разлога:

Према одредби чла. 9 Закона о 
промету земљишта и зграда, уговор 
на основу кога се преноси тфаво ко- 
ришћен>а или право својине зем- 
л>ишта и зграда мора бити писмен, a 
ако није закључен у писменом обли- 
ку, онда не производи никакво прав- 
но дејство. Према томе, за пуноваж- 
ност оваквог npiaBHor посла нзгжно 
је да постоји исправа којв садржи
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саглаону вољу странака у односу 
на битне елементе таквог утовара, 
a TO су предмет иреноса и куповна 
цена. Дражбени записник садржи 
све 'битне елементе, и када су га 
странке потписале, онда су тиме ис- 
пуњени услови из чл. 9 ст. 1 Закона 
о промету земљишта и зграда. Про- 
даја зграде од стране друштвено по- 
литичке заједнице путем јавног над- 
метања у омислу чл. 10 ст. 3. Зако- 
на о промету земл>ишта и зграда- 
-перфектзт;1сан је ирихватањем пис- 
мене понуде од стране најбољег по- 
нЈгђача, a писмени купопродајни у- 
говор у сваком случају само је ин- 
струменат за земљишнокн»ижни 
пренос права влаоништва са имена 
продавца на име купца. Према To
me, у конкр. случају зашгсник о 
дражбеној продаји и преносу јесте 
ваљан утовор у смислу чл. 9 ст. 1. 
помен. Закона.

упзЉује да понова спроведе оСтавин- 
ски поступак, који је већ окончан 
правомоћним решењем о предаји о- 
ставине.

Решење о предаји заоставштине 
може се ставити’ ван снаге и ггреина- 
чити само у редовном оставинском 
поступку.

У оквиру спора о наслеђу регули- 
шу се спорни наследно-правни од- 
носи између наследника независно 
од остазинског поступка и решења 
о предаји оставине. — Решење о пре- 
даји заоставштине може се ставити 
ван снаге и преиначити само у ре- 
довнош оставинском поступку. (ВСС 
Од. НС. бр. Гж. 282/67).

I. ст. пресудом одбијен је ТЈгжбе- 
ни захтев. Тужилац је поднео ж ал- 
бу, која је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Када је решен>е о наслеђу донето 
пре ступања на снагу Закона о на- 
слеђивању (1955, г.) по прописима ко- 
ји су тада били на снази, заостав- 
штина се има сматрати расправље- 
ном у омислу чл. 239 ЗОН и према 
лицима која нмсу учествовала у  пос- 
тупку, la која по ранијим пропиоима 
нису ни била позвана на наслеђе. 
To решење о вредаји оставине доне- 
то је правилном применом тада ва- 
жећих материјалних правних прави- 
ла наследног права.

У оквиру спора о наслеђу регули- 
шу се спорни наследно-правни од- 
носи између наследника независно 
од оставинског поступка и решења 
о предаји оставине. Стога у овак- 
вим споровима тужбени захтев не 
треба и не може бити тако постав- 
љен, да се већ донето решење о преда- 
ји оставине стави ван сиаге, преина- 
чи и сл. кити да се смЈтавински суд

Суд опште надлежности решава 
спорове настале из радног односа и 
службеника (ВСС Од. НС бр. Гзз. 
28/967).

Нижи судоБИ су се огласили не- 
надлежним да расправљају тужбу 
службеника б. среза о отпремнини у 
вези отказа. Покр. јавни тужилац 
уложио је захтев за зашгиту зако- 
нитости, који је уважен, ниже пре- 
суде утшнуте, a из разлога:

После доношења «ових прописа 
одлучивање о правима из радногод- 
носа људи у органима управе нема 
више основног елемента управно- 
-правног решавања. Појединачни 
акти о правима из радног односа 
радних људи не могу се у датим 
условима сматрати зшравним акти- 
ма. После ступаша на снагу Основ- 
ног закона о радшш односима У 
стварима из радних односа судска 
заштита не обезбеђује се у управ- 
ном спору, већ у радном спору код 
судова опште надлежности.

И пред судсшш приправником да- 
та писмена наследничка изјава је 
пуновалша. (ВСС Од. НС бр. Гж. 
58/967).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев. 
Тужиља је поднела жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

He стоји жалбени разлог о ниш- 
тавности решења о наслеђивашу за- 
то што je наеледничке изјаве од 
странака узео судсжи пршгравник, a 
решење о наслеђивању донео и пот- 
писао судија. Према одредби чл. 221 
ЗОНа и наследник лично може пот- 
шгсати суду изјаву о' примању на- 
слеђа под условом да је HberoB пот- 
пис оверен. Из овога произилази да 
је изјава пзшоважна и када је исту 
наследник дао пред судским цри- 
правником на расправи у оставин- 
ском постзгпку a записник у који је 
наследничка изјава унета. наслед- 
ник и потписао.
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За штету трећим лицима насталу 
прскањем из авиона солидарно од- 
говарају наручилац и извођач посла
(Врх. привредни суд Сл. број 879/ 
67-3).

Првотужени је на основу уговора 
са друтотуженим вршио прскање из 
авиона површина друготуженог за- 
сејаних гппеницом згпотребом заш- 
титних средстава — хомоналних хер- 
бицида, па је услед ваздушиих свру- 
јања и дејства хербицида проузро- 
ковано и оштећење суседних воћ- 
њака тужјиоца што је довело до 
змањеног приноса. Због тога је ту- 
жилац ставио захтев да се оба ту- 
жена обавежу на солидарно плаћа- 
ње настале штете.

У току првостепеног поступка ту- 
жени су истицали сваки са своје 
стране да не стоји солидарна одго- 
ворност за утужену штету и у вези 
тога приговор у погледу пасивне ле- 
гигимације.

Првостепеном пресудом је угвр- 
ђена солидарна одговорност туже- 
них за накнаду утужене штете, a 
поводом жалбе тужених другосте- 
пени суд је у том делу пресуду по- 
тврдио из следећих разлога:

„У предмегном случају ради се о 
ванутовориој штети, која је причи- 
њена тужиоцу, a која резултира из 
извршеша једног одређеиог посла- 
-угоБора о прскању шиенице заш- 
титним средствима. Пошто су но- 
сиоци тог посла оба тужена, они се, 
сједињени природом заједничког по- 
сла, појављују у односу на тужиоца 
као причинилац взтете, односно као 
штетник, a из тога резултира њихо- 
ва солидарна одговорност према ту- 
жиоцу, као оштећеном. Посебно је 
питање међусобне одговорнссти ту- 
жених, која се не тиче тужиоца, и 
која се има расправити у смислу 
правних правила која важе за уго- 
ворну штету, на основу међусобних 
права и обавеза тзгжених и правил- 
ног иопуњења истих.”

није за тај период био закључен у- 
гсвор о вршешу ових услуга. Одлу- 
ком надлежне ошитинске скупшти- 
не ти су трошкови одређени у јед- 
ном паЈчиалном износу од 2,000.000 
ст. дин.

Првостепени суд је решавајући 
о тужбеном захтеву истом удоволлио 
само до означене висине, док је ви- 
шак тужбеног захтева одбио.

Поводом жалбе странака другосте- 
пени суд је побијану пресуду уки- 
нуо и предмет вратио на понавно 
суђење a из следећих разлога:

„Тачно је то да по члану 104. став 
7 Основног закона о органмзацији 
и финансирању социјалног осигура- 
ња (преч!ишћени текст „Службени 
лист СФРЈ” број 24/65) ако се изме- 
ђу здравствене установе и скупшти- 
не комуналне заједнице или њеног 
овлашћвног органа односно завода 
који врши уговарање не постигне 
споразум о појединим шиташима, на 
захтев једне од утоварних страна о 
спорном питању одлучује општин- 
ска скупштЈша надлежна према се- 
дишту здравствене устансдае.

Међувим, оваква арбитражна ин- 
тервенција ошптинске скушптине 
предвиђена је ради п р е т х о д н о г  
одлучивања о неком спорном пита- 
њу због кога не може да дође до за- 
кључења уговора о пружању здрав- 
ствених услуга осигураним лицима. 
Ова интервенција, по правилу, не 
замењује утовор, већ отклања поје- 
дине сметње за закључивање уго- 
вора.”

Ако се између здравствене уста- 
нове и завода за социјално осигура- 
ње не закл.учи уговор одлука оп- 
штинске скупштине не замењује у- 
говор (Врх. пр. суд Сл. број 954/67-3)

Тужилац је као здравствена уста- 
нова у одређеном временоком перио- 
ду вршио разне здравствене услуге 
за рачун туженог a међу странкама

Уговор закључен уз одобрење рад- 
ничког сазета пуноважан је ако од- 
носна уговорна странка до уговоре- 
ног рока испуњења своје уговорве 
обавезе о одлуци радничког савета 
није обавестила противну уговорву 
стравку (Врх. пр. суд Сл. бр. 1066/67)

Тзокени је оопоравао пуноважност 
закљученог уговора из разлога што 
је у конкретном случају изостало 
одобрење овог уговора од стране ње- 
говог радничог савета, које је уго- 
вором било изричито пр>едвиђено.

Првостепени суд је овај приговор 
одбио и туженог обавезао на испу- 
њење утужене утоворне обавезе, a 
поводом жалбе туженог друтостепе- 
ни суд је ову ггресуду потврдио из 
следећих разлога:
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„Није одлучно за решење ове пра- 
вне ствари то, што су странке пред- 
виделе одредбом чл. 7 цит. уговора, 
да he уговор ступити на снагу кад 
га одобри раднички савет туженог. 
Тачно је то да је тужени, иако је 
уговор потписао генерални директор 
као овлашћено лице у име тужене 
привредне организације, могао на 
основу утовореог утаначења услови- 
ти ступање на снагу уговора, ако га 
одобри раднички савет туженог. Ме- 
ђутим таква одредба унета у  уговор, 
која има зиачење клаузуле приуз- 
држаја ступања на снагу уговора 
под одложним условом датог одо- 
брења радничког савета, обавезује 
ту утоворну странку, да у примере- 
ном року захтева такво одобрење од 
органа самоуправљања и обавести 
ДРУгу утоворву странку ако такво 
одобрење није уследило. Међутим, 
уколико уговорна странка гј. туже- 
ни у овом случају, у међувремену 
од закључења утовора (26. V 1966) 
па до уговореног рока испуњења сво- 
ie обавезе (31. X II 1966), није обаве- 
стила друту уроворну странку тј. 
тужиоца, о одлуци свога радничког 
савега, који је по уговору требао 
одобрити ступање на снагу цит. уто- 
вор>а, подразумева се да је тај од- 
ложни услов испуњ.ен и да је уго- 
вор ступио на снагу. Ово са разлога, 
јер се мора узети да су странке хте- 
ле одржати утовор на снази, па ако 
уговорна странка до рока испуње- 
ња утовора није известила друту у- 
говорну странку о то.ме да њен ор- 
ган није одобрио ступање на онагу 
закљученог уговора, има се узети да 
се она на прећутан начзш изјасиила 
о испуњењу тог одложног услова за 
ступање на снагу згговора.”

Правно је обавезна одлука скуп- 
штине комуналне заједнице социјал- 
Hor осигурања објавл>ена на пропи-

сан начин и ако није достављена 
обавезницрвиа доприноса. (Врх. пр. 
суд Сл број 1084/67).

У  покренутом шору тужени је ос- 
поравао тужбени захтев за плаћање 
додатног доприноса за здравствено 
осигурање наводећи да му није до- 
стављена одлуха надлежне скушпти- 
не комуналне заједнице социјалног 
осигурања и да иста није објављена 
у службеном листу ошптине у месту 
у коме је пословно седиште туженог.

Првостепени суд је удовол>ио туж- 
бено,м захтеву, a поводом жалбе ту- 
женог другостепени суд је ову пре- 
суду потврдио из следећих разлога;

„Утужено потраживање тужиоца 
настало је према туженом на пра- 
воваљан начин, на основу одлука 
донесених од стране Скупштине Ко- 
мЈгналне заједнице социјалног оси- 
гураша по овлашћењима из закона.

По одредбама чланн 11. став. 2 Ос- 
новног закона о организацији и фи- 
нансирашу социјалног осигурања 
(„Службени лист СФРЈ” број 24/65) 
заједнице и заводи дужни су своје 
опште акте у делу у коме се регули- 
шу права осигураника, као и обавезе 
односно дужности осигураника од- 
носно организација, учинити доступ- 
ним осигураницима и организацијама 
и о свом раду обавештавати јавност, 
на начин предвиђен сгатутом одно- 
сно пословником. Није било спорно 
међу странкама да је Скупштина 
■гужиоца чланом 63. свога Статута 
одредила да се општи акти објављу- 
ЈУ У „Службеном листу отптине 
Сомбор” a тужени није оопоравао 
ии чињеницу да су наведене одлуке 
објављене у том листу број 19 од 31. 
децембра 1965. године.

На тај начин се показује као нео- 
снован жалбени пригсшор туженог 
да га те одлуке не обавезују јер му 
ниоу саошптене ва одговарајући на- 
чин.”

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

једног броја 2 нова динара / Штаиша .Зудућност", Нови Сад

28



./ . '  I ®  п   ̂ i   ̂ V *

\  '

-.чГ-,-.-,'‘^ :*■ л - : , ■ > - - -  S,

. vv:- ■•■'

-fe
- ■ -K',

® 4 :.;
I l l ; ; ; ; ' ' ; ; - : : : : '

■ .  '■ • '■' '
-ii'. , V’'" ;.' •■' ' 7 ■'■

>v ■■ ■ ; -'. ’'
■■ ■•' ' ■■, '■;■ • -*-''■-''. л '' V'■ ^ -• •.• ;

- r. 'V ; • . “ ■-• ;■ ' . ’ ; 'f-'- ' , ■' • 1''̂

■';"® -®' -
■ - ;t- ■■'■ , ■ ■'.'■ ; ‘"'S, .?

'••■ - !■- ■';
;■ ' Ч i., ■■ .;■.''

: -Ч . -, -••/' •-=• ■ . • ’ , , . .

■' ;■ ; ' ч ^ • ' ' ^  V -  ■ • ••;'■ •■ '- ■;. ■' i  '■

;.Л' / ' \ ^

/ -! V'V ' | . \ l' ''-. ■' f' .'/■' ■ .
; ;■• ■•;г . ■.’„ ;■„
. . \ /,' ^ . .

■ ' л'

■V'“
::v- -■, ■' ■> ■

';:;К ■ . •••■ ••
■ . i -

' 1



шш

A ^

' t.- >•, •

ч с - ‘ ‘ ‘j -  'V
,/' ■ '1 ' ':> "  ';V-A’ '' ч"

. :  V -  ^ .  , *  < '■ ' ~  . ̂ j- «1л ; !.> —'

: ;   ̂ r ;v-' \ r : ' .
\-ч-; • > / ' ' '  -  . - "

'■ : /
-̂ -,.-Ш.:5
гШ ј№

\ /■' f fy'l % ' *' Т

 ̂ j* - ^

■f-*' :’ .  ̂ ( '-“ d .'I- г

у  -;\ ,’ '■ '^ " ''.i ’\ у ,

; ,  - , I, '  ' ' ■•  ̂ -'•:Т

. ■ у  4-

■■ •'

' •- -
■|HS%

, -  .*J 'Sy<- J, ij. У " f'-''

' '. , *. -. Ч'."..^'.‘i-'.'-'y: .', 1 '’ "  , . ‘
Г ' ~  1 ~ ^  ’ "i>- . ;  '  '

• ^ v ’ .  ̂ : л  ^
'  ̂ % ;  -  i  '  v'- '

■<< - ' % I V  ^ '' '  • -*■'"' • . ' < ‘‘ ч "


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У А.П. ВОЈВОДИНИ

	'■^ђфШФ^:


	Г Л A C Н И К

	-fe

	шш




