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ПРАВО РЕГРЕСА ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
V CAY4AJY ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ ОСИГУРАНОМ ЛИЦУ 

A НАКНАБЕНЕ MY НА ТЕРЕТ ФОНДОВА ЗАЈЕДНИЦЕ

„Реч је о штети коју су фондови заједнице осигурања пре- 
фпели давањи.ма за лечење и породичну пензију при несрећи на 
послу тешко повргђеног и кратко затим умрлог осигураннка 
П. М, тужениковог радника. Именовани је унесрећен приликом 
принудког спуштања хеликоптера (власности туженог) до кога 
је дошло услед прелома лопатице репа на ротору.

До наведеног прелома није дошло услед пропуста у приме- 
ки заштитних мера или какве друге скривене радње туженог од- 
носно његових радника.”

Спорно је да ли имаоци опасних ствари, чијам се употребом 
осигуранику накесе повреда, телесно оштећење или смрт, одго- 
варају заједницама социјалног осигурања за штету коју трпе 
њихови фондови издацима за здравствено, инвалидско односно 
пензијско осигурање том осигуранику и без овоје кривице од- 
носно кривице својих радника тојест по објективној одговорнос- 
ги, по самој чињеници проузроковања, или пак једино у случају 
да је до несреће дошло услед пропуста ХТЗ мера или услед на- 
мере односно крајње непажње.

По правним правилима о накнади штете имаоци опасних 
ствари одговарају по начелу објективне одговорности — довољ- 
но је да је штета дроузрокована a није нужко да буде резултат 
скривљене радње.

Међутим у однссу на оштећење фондова заједнице постоје 
аосебни прописи, па се општа правила о накнади штете односно 
иосебно о објективној одговоркости могу примењивати само у 
складу са тим посебним прогшсима.

Ти, дакле, посебни прописи не познају одговорност за ште- 
ту без постојања кривице.

Закон је управо и регулисао посебна правила за одговор- 
ност ове врсте, јер је нашао да за ту одговорност општа правила 
н други прописи нису адекватни. Иначе, кад то не би било, закон 
би регулисао еамо изузетке од огалтих правила одн. других про- 
писа о накнади штете a не би дао темел>на правила и регулисао
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случајеве који су на овом домену најчешћи и најинтересантнији 
(пропуст у примени ХТЗ мера).

Тако схваћене одредбе Закона о накнади штете тј. схваћене 
као општи нормативи те специфичне материје, јасно упућују на 
закључак да се сва остала правила о накнади штете имају при- 
менити 'као допунска правила у овом закону постављених случа- 
јева одговоркости a не у том смислу да ОАредба чл. 170. ст. 2 За- 
кона упућује на ври-мену и оних врста одговорности које сам за- 
кон не садржава.

(Пресуда Врх. суда Југославије Гз 48/67 од 5. септембра 
1967. — Правни живот 6/67, с. 90—92.)

1. Y цитираном делу пресуде Врховног суда Југославије рас- 
правл>ало се о праву регреса завода за социјално осигурање пре- 
ма радној организацији чијом је опасном ствари проузрокавана 
штета осигураком лицу, a накнаду је осигурано лице добило на 
терет фондова заједнице социјалног осигурата. Y спорном слу- 
чају радник радне организације претрпео је тешку телесну повре- 
ду на раду и после кратког времена је и умро услед те повреде. 
Радник је претрпео телесно оштећење приликом принудног спу- 
штања хеликоптера његове радне организације. Завод за социјал- 
но осигурање му је исплатило тркзшкове лечења, a no наст\'пању' 
смрти исплаћује и породичну пензију члановима породице умр- 
лог осигураног лица.

Нижи судови су признали право регреса заводу за социјал- 
но осигурање, док је  Врховни суд Јутославије стао на становиште 
да Завод нема право регреса за давања за лечење и породичну 
пензију између осталог из разлота што „у конкретном случају 
нема кривице туженог односно његовог радника, нити је реч о 
пропусту ХТЗ, то се тужени није могао ни осудити да тужиоци- 
ма накнади штету учињену услед својства опасне ствари њего- 
вог ocHOB'Kor средства”.

2. Питање накнаде штете и права регреса завода за соци- 
јално ссигурање за штете које трпе фондови заједнице регулиса- 
но је у Закону о организацији и финансирању социјалног осшу- 
рања, у глави VI, чл. 164— 171*. Завод за социјално осигурање 
има право на наккаду штете одн. право регреса „без обзира да 
ли је бо.лест, повреда, инвалидност, телесно оштећење или смрт 
осигураног лица проузрокована од стране организације, посло- 
давца, радника или ког другог лица, као и без обзира што су ти 
ризици обухваћени социјални осигурањехм”.̂  Дак.ле, завод за со- 
цијално осигуфање има право на ваккаду штете одн. право регре- 
са било ко да је штетник — радна организација, приватни посло- 
давац, радник или било које друго физичко или правно лице.

Y члану 165 Закона о организацији и финансирању социјал- 
ног осигурања стипулисано је правило да завод њма право да 
захтева накнаду штете прнчин>ене фондови.ма заједнице, ако је

* Y нашем случају од значаја су чл. 165, 166, 169 и 170.
’ В. чл. 170 ст. 1 Закона о организацији и финансирању социјалног 

осигурања — „Сл. лист СФРЈ”, бр. 24/65, доп^те у бр. 57/65, измене и доп\’- 
не у бр. 29/66, 52/66, и 12/67.
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болест, павреду, инвалидност, телесно оштећење или смрт оси- 
lypaHor лица проузроковало физичко лиде намерно или крајном 
непг1жњам. Ако је штету проузроковало физичко лице «оје има 
својство радника радке организације, a штета је настала на раду 
и у вези са радом, у том случају завод за социјално осигурање 
има право да захтева накнаду штете од радне организације.^ Од 
радника би завод имао право да захтева непосредно накнаду са- 
мо ако је радник проузроковао штету осигураном лицу кривич- 
ним. делом/

Y  члану 166 помекутог Закона регулисано је право завода 
на накнаду штете причињене фондовима заједнице социјалног 
осигурања, ако су болест, псвреда, инвалидност, телесно оштеће- 
ње или смрт оситуфаног лица проузроковани због тога што орга- 
низација или приватни послодавац кису спровели обавезне мере 
хигијенскотехничке заштите при раду или друге мере прописане 
за заштиту грађана.

3. Y спорном случају дошло је до штете фондовима заједни- 
це социјалног осигурања што је радник тужене радне организа- 
ције повређен, a потом је т?а'ступила и смрт приликом принудног 
спуштања хеликоптера. Штетни догађај није наступио ни услед 
скривљене радње неког од радника радне организације нити 
услед пропуста у примени техничких мера заштите. До штете је 
дошло услед употребг опасне ствари (хеликоптера).

Опште је правило имовинског права код штете проузроко- 
ване од опасних ствари да за ту штету одговара власник опасне 
ствари односно носилац права коришћења, ако је у питању опас- 
на ствар у друштвеној својини. Да би се одговарало за штету од 
опасних ствари потребно је да се испуне следећи услови: а) да 
је настала штета; и б) да постоји узрочна веза између употребе 
опасне ствари и настале штете. Кривица није условни основ ове 
одговорности. Основ одговорности за штету од опасних ствари 
претставља створени ризик.

Врховни суд Југославије стао је на становиште да право иа 
накнаду штете ке припада заводу за социјално осигурање, када 
се ради о штети прсузрокованој осигураном лицу услед употре- 
бе опасне ствари, јер таква правила не налазимо у Закону о 
организацији и финансирању социјалног осигурања, a не могу 
се, по мшпљењу суда, применити ни општа правила имовикског 
права одговорности за шету од ствари, јер је закон „нашао да 
за ту одговорност ошпта правила и други прописи нису аде- 
кватни.”

He бисмо се сложили са оваквим ставом суда. Правила у 
Закону о организацији и финансирању социјалног осигурања о 
гтраву на накнаду штете завода за социјално осигурање према ли- 
цИхМа која су проузроковала штету физичком интегритету осигу- 
раног лица претстављају посебна правила о накнади штете и о 
њима морамо да водимо рачуна када се појаве такви случајеви 
у пракси. Али се не могу сматрати да су правилима из Закона *

’ В. чл. 97 т. 1.
* В. чл. 97 т. 3 Основног закона о радним односима.



o организацији и финансирању социјалног осигурања регулис:. 
ни сви случајеви проузроковања штете и њене накнаде. Према 
томе, изгледа нам да се ова правила не могу схватити као „те- 
мељна правила”.̂  Она регулишу само случајеве који су „најчеиЈ- 
ћи и најинтересантнији”. Уосталол! јасно је одређен однос ович 
правила према општим правилима о накнади штете у ставу 2 
члана 170 Закона о организацији и финансирању социјалног оси- 
гурања:

„При утврђивању права на накнаду штете причињене фон- 
довима заједнице сходно се примењују општа правнла о накна- 
ди штете односно важећи прописи о одговорности за недопуште- 
не радње и пропусте другога и о одговорности за штету од ства- 
ри, као и посебка правила и прописи о накнади штете, уколко 
нису у супротности са одредбама овог закона."

Прелш томе, изгледа нам да би имало места примени ои- 
штих правила о одговорности за штету од опасних ствари и ка- 
да се ради о праву регреса завода за социјално осигурање од рад- 
не организације због штете поузроковане осигураним лицу услед 
употребе опасне ствари. Посебна правила не постоје о томе v 
Закоку о организацији и финансирању социјалног осигурања, a 
општа правила имовинског права о одговорности за штету од 
опасних ствари не би била у супротности са одредбама овог За- 
кона.

Суд је правилно закључио да су и ове штете које претрпл 
осигурано лице покривене социјалним осигуфањед!. Међутим, он 
даље тврди да право регреса не припада заводу за ове штете* јер 
је у Закону о организацији и финаксирању социјалног осигура- 
ња признато то право само за „штете учињене тежим обдицима 
кривице тј. намерно или из крајње непажње,” Суд..се ддлзе пита: 
„По којој би онда логиц.и моглр у третираном случају битл ол- 
говорности без кривице, ако се иначе не одговар_а ни за криви- 
цу кад је испољена у блажем облику?"

Изгледа нам да се не бисмо могли сложити са оваквим зак 
ључком суда да завод за социјално осигурање не би имао право 
на накнаду штете, ако би осигурано лице претрпело телесно о 
штећење на раду и у вези са радом услед употребе опасних ства- 
ри, a дошло је до исплата на терет фондова заједнице социјал- 
ног осигурања. ~ .

Одговорност за штету од опасних ствари претставља сдт- 
чај пооштрене одговорности с обзирОлМ да постоји већа чмогућ- 
ност за околину да претрпи неку штету од те ствари. Стога влас 
иик односно носилац права коришћења такве ствари (ако је  она 
у друштвеној својини) као и свако друго лице које држи таквг 
ствар да би се њоме кориетио (плодоуживалац, закупац, послу- 
гопримац) одгавара за штету која би настала другом лицу:и-\и 
његовој имовини. Оштећено лице се код штете настале од опас- 
не ствари налази у бољем положају с обзирам на питање утврђп-

’ Закон о организацији и финанснрању социјалног осигурања садржи 
претежно статусна правила a само узгредно правила имовинског -права



вања одговершети за штету: Oho нема да доказује кривицу-влас- 
ника:рдносно:носиоца црава коришћења опасне ствари, већ само 
\а је  штета настала употребод! опасне ствари. Стога нам не изгле- 
да правидан закл>учак суда да не би постојала одговорност без 

! кривице (објективна одговорност) радне организације пргма ?а- 
воду за социјално осигурање, пошто се иначе не одговара ни за 
кривицу у блажем облику (нехат). Одговорност без кривице не 
претставља блажу већ строжу, пооштрену одговорност. Уосталом 
о намери-и крајњој непажњи се говори у Закону о организацији 

] н финансирању социјалног осиг\фања (чл. 165), када се мисли 
на физичко лице које је проузрбкбвало штету осигупаном лицу.

Исто тако не бисмо се сложили ни са закључком суда да 
је искључена одговорност радне организације за штету од опас- 
них ствари с обзиром на члан 294 ранијег Основног закона о рад- 
ним односима^ на које упућује чл. 187 ст. 3 Закона о организаци- 
ји и финансиркњу социјалног осигурања. Ни у старом ни у но- 

: вом тексту Основног закона о радним односима не прави се раз- 
; лика измећу штете проузроковане радњом радника и штете на- 
; стале употребом опасних ствари, већ се само говори о штетИ на- 

сталој трећем лицу на раду и у вези са радом. Ј саино се даље 
и у одредбама члана 294 т. 2 старог и чл. 89 новог Основног за- 
кона о радним односима налазе правила о праву регреса радне 
организације према раднику који је поузроковао штету на раду 
и у вези-еа радом трећем лицу намерно или из крајње непажње. 
Сасвим је разумљиво да би радник могао да одговара радној 
организацији само за оне штете Koie је проузроковао на раду 
11 -у вези са радом било трећем лицу било самој радној организа- 
цији GBojoM против-правном радњом и у тежим степенима кри- 
внце — намерно или из крајње непажње. Логично је да би ште- 
ту која настане услед употребе опасних ствари или услед неха- 
та радннка требало једино да сноси радна организаци]'а. Овде 
би се могло бракити и друго гледиште да одредбе из Основног 
закона. о радним односима садрже само правила о одговорности 
за штету за радње радника a не и правила о одговорности за 
штету од опасних ствари, те би и у том случају опет имала да 
се примене општа правила имовинског права.

Y сваком случају излази да би радна организација требало 
да одговара за штету од опасних ствари како трећем лицу које 
је непосредно претрпело ту штету тако и Заводу за социјално 
осигдтзање чији су фондови исплатили или исплаћују накнаду 
повређеном осигураном лицу или члановима његове уже поро- 
дице и то по праву регреса завода од радне организације.

Овај закључак нам изгледа исправан и са становишта Ha
uler Устава. Изгледа нам да се не би могла да прави разлика у 
положају радних организација ни када се ради о праву на накна- 
ду штете. He би се ово право могло да ускрати ни Заводу за со- 
цијално осигурање. У нашем Уставу прокламован је принцип 
„једнакости права, дужности и одговорности” коЈи на подручЈу
_________  Jvm I

- ‘ Овом члану данас одговара члан 97 Основног закона о радним од- 
иосима — „Сл. лист СФРЈ", бр. 43/66, исправка у бр. 45/66.



имовинског права значи да свако физичко или правно лице има 
право на накнаду штете која је проузрокована повредом њего- 
вих права и интереса, па дакле, и Завод за социјално осигурање 
би имао права на накнаду штете од радне организације, ако бв 
осигурано лице претрпело телесну повреду услед употребе опас- 
не ствари, a исплаћивака му је накнада «а терет фондова зајед- 
нице социјалног осигурања.

Лзубиша Милошевић

ДИРЕКТНИ ПОСЛОВИ И ПРАВО ТРГОВИНСКОГ 
ЗАСТУПНИКА НА ПРОВИЗИЈУ

Трговинском заступнику припада награда за његов рад. Та 
награда, као што је познато, назива се провизијом. Провизију је 
дужан платити комитент. To је најважнија комитентова оба- 
веза и уједко најзначајније право трговинског заступника. Ги- 
ерке сматра да је „провизија учешће агента у  вредности сваког 
поједиког закљученог посла за комитента. a  н>ена висина се из- 
ражава у процентима.'

И други немачки аутор Walter Iipmerwar у својој моногра- 
фији о тргсвинском заступништву је мшиљења да „агент има 
право да захтева провизију за све послове у чијам је закључењу 
учествовао, или се уз његово учешће извршавају”.̂  Од напшх 
аутора ваља поменути С. Јаковљевића, према коме се „противчи- 
нидба код обављеких послова назива провизија, a обично се из- 
ражава у процентима од вредности или од цене предмета о коме 
се код дотичног сбављања послова радиЈ\о.’” Треба приметити да 
се под појмом провизија некад узима да је то награда a негде 
пак даје то накнада за извршене услуге. Тако раније Уредба о 
привреддам организацијама за трговинске услуге употребљава 
термин какнада (Чл. 4 став 2.). И Закон о промету робг и врше- 
њу трговинскргх услуга, усваја овај термин, или тачније не ме- 
ња га. Има и аутора, који се, такође, служе овим изразом кад 
говоре о провизији/ Мишљења смо да израз „накнада" за про- 
иизију није прихватљив јер „накнада” и „награда” нису синони- 
ми, већ имају др\тачије значење. Стога замењивање једног изра- * *

‘ Julius von Gierke, Haldelsrecht und schiffahrecht (стр. 152).
 ̂ Walter von Immerwar, recht der Handlungsgagenten, Breslau, 1900. 

(стр. 3).
 ̂ C. Јаковљевић, o провизији као награди за обављени рад и услугг 

Y пословима привредног права („Економика предузећа” година X, број 3, 
Београд, Марта 1962, стр. 215).

* Иван Букљаш, Уговори у привреди, Загргб, 1958, који на страни 119 
пише да „агенција има право на накнаду у висшш уговоргног или тари- 
фом одређеног постотка”.



за другим није оправдано и, шта више, може изазвати забуну. 
За извршене услуге се дугује и плаћа награда, a не накнада, док 
се накнада под одређеним условима плаћа за издатке, или за про- 
узроковну штету. Према томе, та два израза не треба мешати 
него их дистингвирати.

Ни у законодавству, ни у теорији, ни у судској пракси нема 
неслагања о томе да трговинском заступнику припада провизи- 
ја за послове робног промета које је у име и за рачун комитен- 
та закључио (индиректни послови). Задатак овога рада је, међу- 
тим, да одговори на друго питање да ли и када агенту припада 
провизија за директне послове, дакле за оне послове које је скло- 
пио сам комитент.

YroBopoM о TproBHHCKCiM засуптништву може бити стипу- 
лисано искључиво право агента a закључује све послове на одре- 
ђеном подручју (реоку), или са одређеном клијентелом свог 
властодавца. За све послове које је агент сам закљ^^ио за свог 
комитента ггрипада му провизија онако како је уговорена. На- 
стаје питање да ли је комитент дужан да плаћа агенту провизи- 
ју и за оне послове које је непосредно закључио на том подруч- 
ју. Немачки трговачки законик је афирмативно одговорио на то 
гитање у параграфу 87 став 2. који гласи:

„Ако је  трговинском заступкику одрећен реон, или су My 
одређене муштерије, тада има право да захтева провизију и за 
послове који су без његовог учешћа у том подручју или са тим 
муштеријама склопљени за време трајања уговора. За посао к о  
ји је закључен по престанку уговорног односа, тргавински зас- 
тупник може захтевати провизију, ако је у том послу посредовао, 
водио га и тако припремио да се закључење може претежно при- 
писати његавој делатности и када је посао закључен у граница- 
ма примереног рока од престанка утовора”. Аустријски закон 
0 трговинсжим агентима је у свему прихватио схватање израже- 
но у цитираном немачком законику.^

Швајцарски законик о облигацијама садржи сличне пропи- 
се о правима агената на провизију за време уговора о агентури.* 
Међутим, по престанку тога уговсра права агента ка тгровизију 
су друкчије регулисана. Y чл. 418 стоји: „Ако није друкчије уго- 
ворено или уобичајено, агент има право на провизију за накнад- 
не наруџбине клијената кога је он пранашао за време трајања 
vTOBopa, само ако су оне извршене пре престанка уговора.” По 
овом изгледа да су права агента по престанку уговора у Швај- 
царском праву ужа, него у немачксм, односно аустријском. Али 
то није тачно, с обзиром да се овај пропис примењује само ако 
агент и комитент провизи1у друтачије не уговоре, или ако о to
mb не постоје друкчији обичаји. С друге стране, чл. 418 предви- 
ђа једну новину, коју не садрже други законици, a то је накна- *

* Аустријски закон о трговинским агентима је то схватање формули- 
сао у параграфима 7, 8 и 9.

‘ Чл. 418 Г., између осталог, предвиђа: „ако писменим споразумом 
није предвиђено нешто друго, агент има право на провизију и за послове 
које је закључио властодавац без његовог учешћа за вргме трајања уго- 
вора, али са клијентима које је пронашао за послове ове врсте”.



да за клијентелу. Та иакнада се предвиђа, AbAyme, под одр& 
ђеним условима, и то: „Када агент својом делатношНу осетно 
повећа број клијената властодавца, a властодавац и његови пра- 
воследбеници извлаче стварну корист из својих послова са овим 
клијентима и по престанку уговора агенти или његави наследни- 
ци имају право, осим ако би то било неправично, на одговарају- 
liy накнаду, која му се споразумом не може ускратити. Ова нак- 
иада, међутим, не може прећи чисту годишњу зараду по основу 
уговора a која је одређена према просеку израчунатом a обзи- 
ром на укупно трајање уговора, ако је уговор трајао каће вре- 
ме. Никаква накнада се не дугује када је уговор раскинут из 
разлога који се могу vnncaTH у кривицу агенту.”

Италијански грађански законик кратко и сажето пропису- 
је обавезу ка властодавца на плаћање провизије за директно за- 
кључене послове речима: „Провизита се дугује и за послове не- 
посредно закључене од стране властодавца на подручју оезерви- 
саном за заступника, сем ако није друкчије утоворено.”’ Пада у 
очи да овај законик предвиђа тзв. право искључивости, према к о  
ме, властодавац се не може истовремено користити са више трго- 
винских заступника на истом подручју и за hctv врсту делатнос- 
ти. нити трговински заступник може ггреузети обавезу да у истоЈ 
области и за исту гпану пословања уговава за вачун више преду- 
зећа која су у међусобној кпнкуренцији”.® Y случа1у раскида 
уговора закљученог на неодређено време, властодавац је дужан 
да трговинском заступнику накнади штету пропорционално про- 
визију Koia му је исплаћена у току трајања утовора. Но накна- 
да му припада само ако је до раскида дошло из разлога кош  се 
ие могу агенту уписати у кривицу, a висина накнаде се одређу- 
је обичатима. a ако ових нема, онда од, стране судије „сходно 
правичности”. Накнада се, такође ,д\ту1е и кад се уговорни од- 
нос раскине услед тратне и потпуне неспособности односно смр- 
ти трговинског заступника. Y последњем случају накнаду могу 
захтевати агентови наследници.®

Прописе о искључивом заступништву на тгпитори1алном 
подручју садржи и Законик меВународне трговине Чехсх:ловачке. 
Према одредби параграфа 623. „заст\ш.д>ени је овлашћен да на 
териториталном подручју за које је било уговорено трговинско 
заступништво зaкљvчv^e послове и без посредовања плати ггрови- 
зију на те послове.” И даље, ,.v случа1у сумње оматра се да не- 
ма разлике у висини провизије између послова који су били 
предмет посредовања и оних кош то нису били.“

Y правној теорији, исто тако, прихваћено је схватање да 
трговински заступник има право да захтева провизију од власто- 
давца и за послове које је овај директно зак.дучио са трећим 
лицем — контлахентом на подручту одређеном уговором о аген- 
тури. Тако Walter Immerwar, у већ поменутој .монографији, гги- 
ше: ..Правило је да провизија припада агенту само за послове

' Италипански грађански законик, чл. 1748, став 2.
' Ита.ш1ански граћански законпк, чл. IVAI.
’ Италијански грађански законпк. чл. 1751.

Законик међународне трговине ЧССР од 1963. године.



које је закључио. Постоји, међутим, изузетак у погледу тзв. ре- 
гионалних (обласних агената). Y том случају агенту припада про- 
визнја и за оне послове које је, без деловања агента, сам власто- 
давац закључио.”“ Говорећи о директним пословима, овај аутор 
их дефинише на следећи начин; „То су послови које властода- 
вац, дакле без учешћа агента, сам закл>учује, a и послови, које 
он, уз помоћ другог лица, a нарочито другог агента, закључује. 
To је случај када властодавац узима другог агекта, не раскида- 
јући уговорни однос с првим.”“

Y југословенском праву ово питање није регулисано. Ни 
предратни Трговачки закон од 1937 године, ни Ypeдбa о привред- 
пИхМ организацијама за трговинске услуге, ни Закон о промету 
робе и вршењу трговинских услуга, немају прописа о томе. Па 
ипак т;и правна теорија ни судска пракса нису могле да се не 
пзјасне о овом питању, будући да између властодавца и агента 
пскрсавају спорови о тсме. Осврћући се на искључиво право у 
заступању властодавца од стране агента на одређеном подручју, 
професор Капор каже: „YroBopoM о заступништву обично се 
одређује и територија на којој агент има да заступа свог коми- 
гента. С обзирсм да ту територијалну надлежност разликујемо 
.■vOKaAHe, обласне и генералне агенте, према томе да ли се подруч- 
је агећгове делатности простире само на једно место (локални 
агенти), на област (обласни агенти), или на подручје читаве 
једие или више држава, па чак и целог континента (генерални 
агенти). Генералним агентима називају се и агенти који имају 
широко овлашћење напр. посредовање и закључивање уговора 
0 свим пословима фирме. Y случају одређивања територије 
агенту се обично даје искључиво право у заступању фирме (у- 
опигге или у погледу неких артикала) на датом подручју, и зас- 
1упље-ка фирма у случају таквог уговора нема право да на том 
подручју обавља послове не само преко других фирми, него ни 
сама директно.”

Наша судска пракса се заиста мало бавила овим питањем. 
Из трију одлука које смо пронашли, може се закључити да не 
постоји јединствен став у решавању овог проблема. Додуше, све 
се одлуке односе на трговинско заступање иностраних фирми. 
ВивЈи привредни суд Србије је у једној пресуди заузео стано- 
виште да према природи уговора о искључивом заступништву- 
заступниково право на искључиво заступништво имплицира од- 
говорност властодавца за евентуалну штету насталу за засгуп- 
кика. Y одређеном случају радило се о увозу машина мимо 
заступника од стране трећих лица. Такав закључак овај суд из- 
водн отуда што сматра да би заступниково право на искључиво 
заступништво, ако то право не респектује инострани принципал 
„било без икакве материјалне основе, јер би принципал своје 
производе пссредним путем, тј. мимо агента могао пласирати на 
Југословеноко тржиште и на тај начнн овога лишити и без ње- 
гове кривице уговорсм стипулисане провизије.”^

“ Walter von Immerwar, op. cit. стр. 138.
“ Walter von Immerwar такође op. cit. crp. 138.



Насупрот томе, Врховни Привредни суд заступа друкчије 
правно становиште, бранећи га на овај начин: „Изложено стано- 
виште првог суда није правно основано. Специфичност уговора 
о нскључивом заступништву са искључивим правом продаје на 
одређеном подручју састоји се у томе што искључивом заступни- 
ку по правилу, тј. ако није друкчије уговорено, припада угово 
рена провизиЈа не само код оних послова који буду закључени 
уз његово учешће, већ и код оних послова на утовореном под- 
ручју, које је непосредно закључио сам принципал. (тзв. непо 
средни послови) или који на тохМ подручју буду за принципала 
закључени без учешћа искључивог заступништва ,(нпр. преко не- 
ког другог заступника). Осим тога, по начелима савесности ii 
поштења у пословању, мора се у сумњи узети да је код уговора 
о икључивом заступкиштву принципал преузео на себе не само 
обавсзу да са C B O je  стране неће учинити ништа да би изиграо 
односно онемогућио вршење утовора о искључивом заступништу, 
већ да ће уговорном заступнику проследити ради извршења и 
оие налоге који са уговорног подручја буду њему непскредност 
стизали. Отуда искључивом заступнику несумшиво припада пра- 
во да од принципала тражи исплату уговорене провизије и у слу- 
чају ако је принципаловом кривицом заступнику одузета могућ- 
ност да заради уговорену провизију, што ће се догодити наро- 
чито онда ако принципал неовлашРено a пре утовореног рока 
откаже уговор о искључивом заступништву или ако односне 
производе, у циљу изигравања уговора о искључивом заступ- 
ништву, прода купцима ван уговореног подручја, знајући да ће 
ти производи бити унети и пласирани на ово подручје где послу- 
јс и делује искључиви заступник, и да ће услед тога искл>учн- 
вом заступнику бити ускраћена одговарајућа провизија. Према 
предњем, да би се могло говорити о одговорности принципала за 
неизвршење уговора односно за накнаду штете коју је његов 
искључиви заступник претрпео због тога што је преко неких дру- 
гих предузећа извесна количика уговорених производа унета на 
уговорено подручје и тамо продата без знања и, учешћа искљу- 
чивог заступника, потребно је да буде утврђено несавесно посту- 
пање на страни принципала. тј. да је он, продајући своје произ- 
воде другом предузећу изван уговорног подручја, знао или м о 
рао знати да његов купац те производе купује од њега у цил>у 
да их унесе и прода на уговорено подручје без знања или учешћа 
искључивог заступника и да ће тиме искључиви заступншс бити 
оштеПен."'*

Y питању су, дакле, два различита становишта о појму и 
природи уговора о искључивом заступништву. Једно, по коме 
би властодавац био одговоран за сву штету због ускраћене про 
Еизије искључивом заступнику, без обзира на кривицу, ако је 
робу продао ван уговорног подручја, која је  по том ипак пласи-

“ Пресуда Вишег привредног суда СРС у Београду, Сл. бр. 7610/57. од 
26. XI 1969. год. из судске архиве.

“ Пресуда Врховног привредног суда Сл. бр. 67/60 од 15. II 1959. год- 
из судске архиве.
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рана на подручје искључивог заступника. Ово због тога што угб- 
вор о искључивом заступништву по својој правној природи, им- 
плицира такву одговорност, која се не мора утврђивати докази- 
ма. Аруго становиште, напротив, полази од принципа одговор- 
кости за кривицу, јер појам и природа искључивог заступништва 
пе садрже такву одговорност. Стога је потребно у сваком одре- 
ђеном случају утврђивати „несавесно поступање властодавца" 
срачунато на изигравање уговорних обавеза у погледу а.\аћања 
провизије искључивом заступнику.

Чини нам се да је ово друго схватање прихватљивије и ис- 
правније и поред могућности да се право искључивог заступника 
па провизију изигра од стране властодавца, јер ће тешко доказа- 
ти несавесност властодавца. Али да би се у сваком случају обгз- 
бедило право искључивог заступника на провизију, онда би био 
погођен интерес бржег пласмана робе, који је, свакако, претеж- 
нији и доминантнији. Наиме, промет робе био би успорен, ако 
би принципал био дужан да са својим купцима, напр., уговара 
да тако купљену робу не могу продавати на подручју искључи- 
вог заступника.

YroBopoM о искључивом заступчшитву може се истовреме- 
по одредити не само територија на којој ће деловати искључиви 
заступник, него и роба коју ће продавати или куповати за рачун 
принципала, уз право овога да непосредко склапа послове и за 
њих плаћа заступнику мању провизију од оне која је предвиђена 
за индиректне послове. О таквом уговору се изјаснио Врховни 
привредни суд у једној својој пресуди, из које цитирамо део 
образложења: „Уговором о заступништву од 6. 4. 1960 године 
гужени је као принципал именовао тужиоца за свог искључивог 
генералног заступника на тржишту САД и Канаде ради пласира- 
ња СВ1ИХ артикала из свог производног програма. При томе се 
тужени обавезао да ће тужиоцу ставити на расплагање потребнг 
минималне количине односних артикала (у години 1961 у вред- 
ности од 250.000.—, у години 1962 у вредности од 350.000.— и 
у години 1963 у вредности од 450.000.— америчких долара). 
Странке су се том приликом шоразумеле да тужени за вргме 
важности овог уговора, неће именовати другог застушЈика за 
наведено подручје, већ да ће односне артикле нудити и прода- 
вати искључиво преко тужиоца, a ако би из било ког разлога 
дошло до директног пословног контакта између туженог и не- 
ког инсх:траког купца, да ће тада тужиоцу обавезно доставити 
преписе све односне кореспонденције. Висина провизије за ин- 
директне послове, (послове закључене преко тужиоца) уговоре- 
на је са 5®/о, a за директне (непосредне туженикове послове са 
3®/o и имала се обрачунати на бази целокупне нето вредности 
испоручених артикала и то ЦИФ цена. Важност таквог уговора 
је предвиђена до 30. 4. 1964 године, Уговор таквог садржаја пред- 
ставља типичан пример начина регулисања агентурских односа 
V спољнотрговинским пословима, где искључиви генерални зас- 
т^ш.чик, поред права на уговорену провизију за индиректне п о  
с.дове, има право и на уговорену провизију и за директне посло-
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ве. Таква врста заступничког уговора у спољ.нотрговинским по 
словима је и честа и уобичајена, па и код нас. Стога неосновано 
тврди тужени да је уговорена провизија за директне послове не- 
доп\(Штена''.“ Y овој одлуци Врховног привредног суда цитирано 
је и становиште првостепеног суда, према коме би властодавац 
кад хоће да закључи директно посао, био овлашћен да одустане 
од уговора о искључивом заступништву, под условом да заступ- 
нику плати одустаницу. При тол1 се ово становиште темељи на 
узанси број 48, у вези са узансом 53 Општих узанси за npoxiei 
робе. ' ј ј.

Y суштики ово схватање идентификује провизију за директ- 
не послове за одустаницсм. Пр&ма узанси број 48 странке мог\ 
уговорити одустаницу, као што према узанси 53 могу уговорити 
могућност одустанка од уговора.‘“ Да бисмо могли да прихвати- 
мо или да критикујемо изнето становиште, морамо видети шта 
је одустаница. To je „оно на шта се обавезује једна страна да 
плати другој страки ако буде хтела да одустане од уговора пре 
његовог испуњења."” Мишљење по коме се право на провизију 
од директних послова изједначава са одустаницом, не може из- 
држати критику. Пре свега, одустаница се мора уговорити, што 
овде није био случај. Напротив, уговорена је провизија за све 
послове које властодавац диргктно закључи. Ако би се прихва- 
тило мишљење да је то одустаница, онда би властодавац плаћа- 
њем одустанице у свако дооа могао одустати од уговора о искљу- 
чивом заступништву, што би довело до правне несигуркости за 
заступника и отворило могућност изигравања његових уговорних 
права и интереса у зависности од нахођења принципала. МеВу- 
тим, уговор о заступништву и после плаћања провизије за ди- 
ректке послове остаје и производи дејство за будуће било инди- 
ректне или директне послове. Према томе, схватања о провизији 
за директне послове као одустаници, имао би вишеструке непо- 
вољне правне последице за искључивог заступника и зато се не 
би могло прихватити.

Све судске одлуке на које смо се овде осврнули, односе се 
iia искључиво заступништво инсстраких фирми и на провизију 
од њих за директне послове. Заузето је становиште да искључи- 
вом заступнику припада право на провизију за такве послове, 
јер то одговара појму и природи уговора о исклзучивом заступ- 
ништву.

Међутим, нисмо нашли ни једну одлуку која би расправља- 
ла ово пита1ве кад су у питању заступник и код1итент југословен- 
ске привредке организације. Намеће се питање — да ли је у на- 
шем праву допуштен уговор о искључивом трговинском заступ-

Пресуда Врховног привредног суда Сл. бр. 1281/63 од 16. I 1964. год.. 
из судске архиве.

“ Узанса бр. 48: „стране могу уговорити да једна и,\и свака од њих 
овлашћена да одустане од уговори, дајуВи другој страни одустаницу”.

” Михајло Константиновић — Об.дигацноно право, скрипта стр. 37. 
Видети — Капор Владимир, VroBop о куповини и продаји po6s пргма On- 
штим узансама за промет тобол1, треће прераБено нздање, Београд, 1960, 
стр. 65.
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пиштву Y случају када су трговински заступник и комитент др- 
маће привредне отзганизације. Треба приметити да наше позитив- 
40 право не даје одговор на то питање, судска пракса, као што 
је речено, такође. Прихватљиво решење овог проблема није ни 
лако ки једноставно. Y нас се посдовима заступања баве трговин- 
ске агенције. A њихови комитенти су углавном привредне орга- 
ницазије. Функција и цил> трговинских агенција је да обезбеде 
што бржу циркудацију робе на тржишту. Посматрано кроз ту 
призму, настаје питање да ли би уговарање искључивог заступ- 
ништва и провизије за директне послове, утицало негативно на 
промет робе. Деликатно је и тешко заузети став. Ипак сматрамо 
да је и у нашем праву који предвиђају кешто друго. Што се тичг 
провизије за директне посдове у случају искључивог заступнишг 
ва, мишљења смо да је допуштена, али њена висина би требадо, по 
правилу, да буде нижа од уговорене висине за индиргктне посло- 
ве. На тај начин би сам комитент био заинтересован да непо- 
средно закључује послове, јер би за њих плаћао нижу провизију 
од цредвиђене. за индиректне послове, a промет робе био би 
бржи.

Велибор Лукић

ПРАВНЕ ПОСАЕДИЦЕ НЕПРАВИАНОГ ПАКОВАЊА 
ПОШТАНСКИХ ПОШИЉАКА

I.
Појам транспортког паковања и његова сврха

Y постојећој литератури о транспортном праву, појам и 
предмгт транспорта, као др\титвене активности, различито се 
одређује. Према општој сагдасности транспорт претставља по- 
јаву која рационално омогућује физичко савлађивање простора 
и времена за подмирење различитих друштвених потреба. Са еко- 
номске стране, траспорт се појављује као помоћна или техничка 
активкост, a посматран са становишта савлађивања времена и 
простора, он се често изједначује са том сврхом.

Међутим, рационално савлађивање времена и простора ни- 
је само себи циљ. Тиме се остварује потребни услови за непре- 
кидно одвијање процеса материјалне производње, у коме транс- 
порт, као друштвена активност, игра значајну улогу.

Да транспорт претставља значајну производну активност 
говори чињеница што он врши економску функцију која се састо- 
ји у преношењу производа са једног места на друго, савлађујући 
тиме простор и време, елемекте који објективно раз,двајају про- 
нзвођаче роба. Тиме транспорт повезује произвођаче роба и њи- 
хове производе, о.могућујући размену, расподелу и потрошњу.
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Да би производи роба били способни за транспорт они мо 
рају задовољити услове транспорта, тј. морају бити оспособље- 
ни за транспортни превоз. Транспортно пословно право устано 
вило је два третмана у погледу оспособљености или оцене спо 
собности ствари за транспорт. Први третман односи се на ства- 
ри које по својим природним својствима задовољавају све услове 
услове транспорта, тј. којима није потребчо посебно транспортно 
паковање (на пример, тупе челичне или желзезне шипке, и сл.)- 
Други третман обухвата ствари које. да би се могле транспорто 
вати, морају бити предходно оспособ^\>ене за тванспорт. Ове ства- 
ри у свом природном стању садрже потенциталне опасности за 
настанак материјалрих штета, што се прописним транспортним 
паков^њем 1може избећи.

Има, међутим. и таквих ствари код којих ie потребно само 
и1весно покавоње. Те ствари cv no свошм пвиродним cboictbh- 
ма способне за ггоевоз, без посебног транспортног паковања. но 
оне су у таквом стању ипак подложне квару, па се морају зашти- 
тати току превоза.

И, на Kpaiv. неке ствари ако cv непаковане могу у току 
превоза, због сво1их сво1става, саме по себи претстављати опас- 
ност за друте ствари Koie се њима за1’едно ггревозе или се са 
њима налазе у међусобном додиру (шиљати ггоедмети. опасне ма- 
тери1'е) a могу бити опасне и по Лзуде кош њима pvKviv. као што 
могу нанети и штету имовини транспортера, тј. његовим превоз- 
ним спедстрима и другим постројењима.

Према томе, сврха транспортног паковања је у томе да па- 
ковање оспособи ствари за транспорт или да их заиттити од 
шанспортних опасности и штета, a може да служи у обе свохе. 
Попед тога транспортним паковањелл олакшава се манршулација 
робом за време транспорта.

II.
Транспортно паковање поштанских пошиљака

Транспортне опасности нису једнаке код свих грана транс- 
порта. Разликују се ове опасности коД бродског, же.дезничког 
и поштанског транспорта. Отуда норме или правила којима се 
прописује начин транспортног паковања код појединих транс- 
портних грана имају специфичну садржину и п^и-лагођавају се 
специфичнпм опасностима за сваку грану транспорта. _

Тако, на пример, правила о паковању поштанских поши- 
љака разликују се од сличних правила осталих грана транспорта. 
јер поштански транспорт крије у себи друкчије опасности у по- 
1'леду могућности настанка штета од опасности које постоје код 
осталих грана транспорта.

Ипак, за све гране транспорта постоји једно основно пра- 
Било или начело које важи у погледу паковања ствари за транс- 
порт. To начело гласи: Ако не.ма посебних норми за паковање по- 
јединих врста роба, онда за све гране важи исто правило пакова-
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ња. Робу треба паковати тако да роба може одолети свим ре- 
довним транспортним опасностима односне гране транспорта, a 
у случају мешовитог (комбиновано) преврза, паковање треба да 
је такво да роба може издржати транспортне опасности сваке 
гране транспорта која суделује у транспорту.

За паковање, поштанских пошиљака постоје посебна прави- 
ла (норме). Док, на пример, правила паковања робе у железнич- 
ком превозу претстављају приличко општа и широка техничка 
начела, дотле су правила паковања поштанских пошиљака више 
конкретна. Поштанска правила паковања могу се поделити на 
две основне групе. Прву групу сачињавају правила као опште 
одредбе о паковању свих врста ствари у поштанским пошиљка- 
ма, a другу, правила која садрже конкретне одредбе о начину 
паковања појединих врста робе, зависно од њених природних 
својстава.

Тако, на пример, према општем начелу поштанског пако- 
вања, паковање ствари за поштански транспорт мора бити такво 
да у потпуности обезбеђује садржину поштанских пакета у пре- 
носу до пријемне до одредишне поште, тј. да амбалажа пакет 
не може бити оштећен ки притиском ни лаким ударом.

Конкретне одредбе о начину поштанског транспортног па- 
ковања усмерене су на конкретне пргдмете који се стављају у 
поштанске пакете и ове се одредбе разликују зависно од врсте 
н природе предмета који је предмет паковања.

Оштри и шиљати предмети морају бити упаковани у чврст 
картон или стављени између две дашчице, a шиљака мора бити 
заштичен навлаком од картона или вишеструким чврстим омо- 
том, a осетљиви и прецизни механиз^ми морају бити тако упакова- 
ни да сви делови једног механизма, као и механизам у целини, 
буду потпуно заштићени од могућег оштећења.

Перната живина мора бити упакована у јаке и сигурне 
крлетке (кавезе) или сандуке у које је о.могућен продор ваздуха, 
a у крлетци (кавезу) мора стајати посуда са храном и водом 
колико је потребно животињи за цео пут.

Пчеле и змије морају се паковати у добро затворене и са 
свих страна ^^вршћене кутије или сандуке од дрвета или лима, 
на којима мора бити обезбеђена решетка од густе и јаке жице.

Течно^ти и материјали који се лако топе морају бити тако 
упакованн да су смештени у специјалне посуде, a посуде ставље- 
не у сандуке или у чврсте картонске кутије у којима мора бити 
стављена упијајућа материја, која би могла, за случај оштећења 
посуде, да упије сву течност која исцури из посуде.

За паковање драгоцених метала (злата, драгог камења, пла- 
тине и сл.)> мора се употребити кутија од довољно отпорног ме- 
тала из дрвета или двострука врећа без шава која пружа макси- 
малну сигурност предметима који су смештени у односну посуду.

С обзиром на изложено, начин и врста паковања зависи у 
првом реду од врсте и природе предмета који се пакују, a затим 
и од врсте и дужине на коју се паковани предмети имају трак- 
спортовати.
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Паковање мора бити поуздано, a таквим се сматра само оно 
паковање помоћу кога је роба заштићена од нормалних тран- 
спортних опаснссти за време превоза, ако се поштански пакет 
превози на великим растојањима или ако тргба да издржи много- 
бројна претоваривања или вишеструка руковања у току певоза, 
он поред тога мора да буде још и карочито чврсто упакован.

III

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦЕ НЕПРАВИЛНОГ ПАКОВАЊА 
________  ПОШТАНСКИ ПОШИЉАКА

Полазећи од чињенице да пошиљалац попшљке, Koiv шзе- 
да1'е пошти, бол^е познаје особине и својство ствари стављених 
у пошил>ку, он би био дужан да одабере онакво паковање поши- 
љке Koie ће најбоље заштити садржину пошиљке у току превоза 
до њеиог одредишта.

Пошти садржина пошиљке, по ггпавилу, није позната, iep 
пошта прима пошиљке v затвореном облику и не улази v садр- 
жину примљених пошил>ака до корисчика поштанских услуга. 
Поштански прописи ко1Има ie регулисано вршење поштанских 
услуга,') чак изричито забрањУ1У поштанским радницима да саз- 
Haiv садрижну примљених пошиљака, iep поштанске пошиљке 
cToie под тзв. поштанском ташсм. према Koioj је забвањено от- 
вар^^ње поштанских пошиљака иди било каква друга радња која 
би биАа управљена на сазнање садржике поишљака.

Отвапање поштанских поишљака мотуће le само у изузет- 
н^м случа1’евима, a такви cv они, »^ада дође до повпеле или ош- 
тећења пошиљке v tokv прет«пза. V оваквим сл\гча1’евима пошта 
ће комисиски отворити поврећену пошиљку и сачичити записник 
о налазном стању. поптиљку ће препаковати и за1сдно са запч- 
снико.м уручити прш^аоцу или nomHA>aouv пошиљке. укол^ко ie 
прималац непознат. V свим другим слу^»а1евима вошта неће от- 
варати поштакске пошиљке. па чак то неће учинити ни на захтев. 
ппимаопа приликом испоруке, уколико је пошиљка приспеда у 
исправно^-т стању.

С обзиром на прелЈт-е, пошиљалац пошид>ке дужап ie да 
примени оно паковање Koie одговара врсти и природи садржине 
пошиљке. одногно да naKvie пошиљку на 1рАан од већ прописа- 
пих начина т^оји одређуте поштанска одужба. Уколико тако не 
поступи, пошиљалац ће преузети на себе сав ризик ко1И може на- 
стати услед недовољног паковања предмета смештених v пошиљ- 
Kv, a TO значи cbv одговорност за штетне после,уице неправилног 
паковања његове пошиљке.

Одговорност Koia може н^>стати услед кепрописног пакова- 
ња поштапске попгаљке може бити двојака. Прво, то је одговор-

' Пг-но^^е одре^бе о впшеи.у vcAvra v пот''~''"зкг>'м cao6paha1v. Бео- 
град. 1964 (Из'ање За1еднице Југословенских ITTTV Св̂ т -̂ка поштанска 
конвенција и Аранжман о поштанским пакетима (Беч 1964).
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ност за штету Koja настаке самом поишљаоцу пошиљке зоог пов- 
реде или оштећења саме пошиљке, a друго, то је одговорност за 
штету која услед тога настане трећим лицима или имовини 
поште

Y литератури транспортног права појавила су се и таква 
мишљења према којима превозилац није дужан да пошиљаоца 
посебно ртозори да је ро5и потребно паковање, те се сматра да 
превозилац не преузима ни у том случају никакву одговорност 
за последице које могу настати превозом робе у непакованом 
старву.

Сматра се чак и то да превозилац није дужан да недовољно 
паковање замгни одговарајући-м, јер је паковање пошиљке искљу- 
чива обавеза попшљаоца којп је дужан сам да се о том стара. 
Изузетно, превози.\ац ће бити обавезан да недовол>но паковање 
замени одговарајућим, само ако је пошиљка предата на превоз 
V „беспрекорном” стању, јер му то налажу добри пословни оби- 
чаји и пажља „уредног возара".

Овакве или сличке одредбе не постоје у поштанском тран- 
спортном праву. Тако, на пример, у поштанском праву не постоје 
одредбе које би пошил^аоцу поштанског пакета даваде право да 
пакет може предати пошти са непрописаним или недоволЈНИм па- 
ковањем, као што не постоје ни такве одредбе које би пошиљао- 
цу давале право на стављање одговарајуће клаузуле о признању 
постојећих недостатака у паковању пошиљке.

Напротив, према одредбама поштанског права, непрописно 
ц опасне предмете”. Њима је прописано обавезно коришћење 
тзв. издвојног руковаизЗ код оваквих пошиљака. Ово издвојно ру- 
ковање састоји се у томе што се са таквим пакетом поступа на- 
рочито пажлзиво током читавог преноса и у испоруци. Овакав 
пакет одваја се од осталих пакета и предаје из руке у руку при- 
ликом сваког претовара или размене пошиљака на станицама ка- 
ко би се што је могуће боље очувала његова садржика у исправ- 
ном стању. За коришћење ове врсте услуге пошиљалац плаћа 
пошти још и допунску цену превоза по тежини пошиљке.

Уколико пошиљалац није ставио до знања пошти приликом 
предаје пошиљке да његова поигаљка садржи „опасне и ломљивг 
предмете”, пошта се искључује из одговорности за штетне после- 
дице које могу настати услед тога, па сву одговорност за штетне 
последице преузнма сам пошнљалац такве пошиљке. Y међуна- 
родном поштанском праву поједине поштанске управе у извес- 
ним случајевима изузимају се од одговорности иако је пошиља- 
лац „издвојеног пакета” ставио до знања пошти да његова по- 
шиљка садржи „ломл>иве и опасне предмете’’ и платио поштари- 
ну за посебно чување пошиљке и руковање тском превоза. Разло 
зи изузнмају од одговорности ових поштанских управа леже у 
томе што пошиљалац није сбезбедио исрпавно унутрашње пако 
ван>е такве поши.-^ке, a што је био дужан да учинн према одред- 
бама међународног поштанског права.
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Према томе, ознака поштанског пакета као .дтздвојног” и 
плаћена поштарина за посебну услугу, нису још увек довољан 
основ да се одговорност за штетне последице пребаци на пош- 
танску службу, јер пошти није доступна садржина поштанске 
пошиљке да би приликом пријема пошиљке могла да цени ис- 
правност унутрашњег паковања. Отуда сав труд у  вези са чува- 
њем и посебним руковањем таквом пошиљком биће узалудан, 
ако пошиљка нема прописно унутрашње паковање, јер је, без об- 
зира на то, оштећење садржине такве пошиљке неизбежно. Из 
таквих разлога основно је да пошиљка буде прописно и исправ- 
но пакована, наиме да паковање пошиљке одговара тгрироди и 
врсти садржине сваке пошиљке, a споредно да ли је за односну 
пошиљку плаћена још и посебна услуга нарочитог чувања и по  
себног руковања током преноса.

Сматра се, наиме, да коришћењем „издвојног руковања” 
пошилуком током превоза, но тиме се још увек не ставља пошти 
обавеза да је дужна да пошил>ку заштити у сваком случају од 
оштећења. Пошта ће то моћи постићи увек када је пошил>ка пра- 
вилно пакована и када паковање попшљке одгавара природи и 
врсти садрижне пошил»ке. Y овом случају уколико дође до оште- 
ћења пошиљке пошта ће бити обавезна да пошиљаоцу плати нак- 
наду причињене штете која је настала оштећењем пошиљке, но 
ако паковање пошиљке није извршено у складу са правилима 
поштанске службе, пажљиво пост\т1ање и руковање пошиљком 
током преноса биће илузорно, јер и поред тога може доћи до 
оштећења садрижне пошиљке, с обзиром да попшљка садржи 
ломљиве предмете (рентген ладше, радио пријемник, телевизор, 
стакло и сл.). Због тога је сасвнм правилно да ризик настале ште- 
те у оваквим сл^^ајевима сноси сам пошиљалац пошиљке, јер је 
његовом кривицом дошло до појаве штете.

'Наведени разлози објашњавају ставове појединих поштан- 
ских управа у л1еђународном поштанском саобраћају што ове уп- 
раве не прихватају одговорност за последице оштећење пошиља- 
ка са ломлјИвом садрижном, иако је пошиљац платио услугу п о  
себног чувања оваквих пошиљака током превоза.

IV

ОЦЕНА ИСПРАВНОСТИ ПАКОВАЊА ПОШТАНСКИХ
ПОШИЛјАКА

Y смислу већ раније наведених одредаба транспортног пра- 
ва, роба треба да буде тако пакована да буде паковањем зашти- 
ћека од транспортних штета и да се спречи наношење штете 
1ранспортеру или трећим лицима. Ако роба не испуњава ове ус- 
лове транспортер је овлашћен да одбије пријем робе на превоз.

Према томе, уколико нема знакова оштећења на завоју по- 
шиљке или других недостатака у паковаЈву п р е т п о с т а в љ а  
се да је поши.\>ка предата на превоз у исправном стању.
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Из горњих поставки излази Да би транспортер највероват- 
није одбио пријем робе да су недостаци у паковању постојали 
у моменту предаје робе на превоз, јер се у супротном излаже 
опасности да одговара за транспортне штете које настану као по  
следица недостагака у паковању, који су постојали пре пријема 
пошиљке на превоз.

Ипак, претставка важи све док се супротно не докаже. Због 
тога одлука транспортеровог радника да прими пошиљку са не- 
довољним паковањем, сматрајући ra довољним, не обавезује тран- 
спортера, јер њему остаје право доказа да роба приликом прије- 
ма није била пакована у складу са правилима паковања поши- 
Лзака.

Право транспортера да накнадно доказује постојање недо- 
статака у паковању оправдано је у толико што произилази из 
посебних околности под којима се утврђује исправност завоја по- 
шиљке. Ради се о томе што код паковања могу постојати две 
врсте недостатака, тј. видљиви и скривени недостацн.

Видл>иви недостаци су они који се могу запазити голим оком 
или другим човечијим чулима, a без ближег испитивања стања 
завоја пошилзке. С^матра се да ове недостатке транспортер може 
приметити код редовне паисње. Међутим, ие би требало очекива- 
ти да би транспортер могао на исти начин запазити и скривене 
недостатке, па се постојање ових недостатака правно допушта 
доказивати и касније, што је од посебне важности.

Према томе, ако транспортер није одбио пријем пошиљке, 
остаје само правна претпоставка да пошиљка приликом предаје 
није показивала никакве видљивг недостатке у паковању, што не 
значи да на пошиљци нису можда постојали извесни скривени 
недостаци. Ако се, током трајања уговора о превозу појаве на 
пошиљци неки очевидни недостаци у паковању, претпоставља се 
да је такав недостатак настао после пријема робе на превоз, a за 
такве недостатке одговоран је сам транспортер.

Међутим, ако се за вчеме трајања vroBopa о превозу устано 
ви неки скривени (невидљиви) недостатак у завоју пошиљке, та- 
кав недостатак не ствара правну претпоставку да је пошиљка 
предата на превоз у исправном стању. Из овог следи да би такву 
околност морао да доказује сам пошиљалац, који се на њу пози- 
ва ради остварења отштетног захтева.

С обзиром да пошта нема увида у унутрашњу садржину по- 
шиљке нити у ствари смештене у пошиљци, поштанско право не 
располаже одредбама о тзв. видљивим и невидљивим недостаци- 
ма у паковању. Y овом смислу постоје одговарајуће техничке 
одредбе којима је регулисан начин паковања поштанских поши- 
љака, о којима је напред било речи Y складу са тим, пошта је 
дужна одбити сваку поишл>ку која није прописно пакована и 
па начин који одређују правњ\а поштанске службе.

Појам паковања у поштанском транспорту има друкчије 
значење од појма паковања у осталим гранама транспорта. Па- 
ковање се овде подразумева у једном сасвим одређеном схшслу
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коЈи се односи искључиво на спољно паковање, тј. «а спољну ам- 
балажу, јер унутрашње паковање није доступно пошти, па га по- 
шта не може ни проверавати.

Према томе, када је реч о оцени исрпавности паковања 
ствари које се предају у поштанским пошиљкама, таква оцена 
припада у првом реду пошил>аоцу пошиљке, па је пошиљалац 
дужан да оцени да ли је његово паковање у складу са поштан- 
ским правилима паковања. Он у ту сврху може консултовати по- 
штакског радника који је дужан да пошиљаоцу пружи сва пот- 
ребна обавештења, као и да му стави на увид важећа поштанска 
правила о паковању пошиљака за поштански транспорт, како би 
пошиљлац могао опремити пошил>ку на прописан начин. Онај к о  
ји не би поштовао поштанска правила паковања пошиљака и по 
шиљку предао непрописно паковану на поштански транспорт, 
сносио би и све штетне последице које услед тога настану.

Сагласно наведеном, узима се да је пошиљка примљена у 
исправном стању само што се тиче спољашког омота пошиљке, 
док за унутрашњи омот пошта не гарантује, јер јој приступ томе 
омоту није омогућен. Због тога свака повреда спољашњег омота 
пошиљке, било да се ради о повреди завоја, печата, пломбг, узи- 
це и сл., представља значајну правну чињеницу за поштанско 
право, јер иницира одговорност поште за настале неправилности 
на пошиљцн, па се пошта о таквим чињеницама посебно стара.

Поштанско право располаже читавим низом одредаба о ре- 
гулисању тзв. спољних неправилности на пошиљкама и довође- 
њем пошиљака у исрпавно стање како би се избегла потенцијаЛ- 
на штета.

Тако, на пример, пошта која прими оштећен или недовољно 
опремљен пакет од друге поште са којсм стоји у картовкој (са- 
обраћајној) вези, дужна је да приступи комнсиском отварању 
пакета, да сачини записник о ненсправности примљеног пакета, 
да пакет препакује у нову амбалажу, те да га заједно са једним 
примерком записника отпреми у правцу одредишта. Тежина пре- 
паковања мора бити означена на видко.м месту на спољној ам- 
балажи пакета.

Ако је, међутим, стање пакета тако да је садржина могла 
бити извучена или ако пакет показује такву раз.ллку у тежини 
да постоји оправдана сумња да је садрижна извађена у целости 
или делимично, пошта ће извршити провечу целокупне садржине 
и ову појединачно погшсати у запнсник о неисрпавкости пакета.

Наведене радње имају за цил> да пошту заштите од одговор- 
ности за такве штете које нису настале кривицом поште, већ по 
правилу кривицом пошиљаоца пакета што се није придржавао 
поштанских правила о паковању и затварању пошиљке која се 
предаје на поштански транспорт. Сачињавање записника и уно- 
шење садржине пакета у записник има за циљ да послужи као 
доказно сретство о стварној садржини пошил.ке, како нг би 
касније, приликом испоруке, пакета долазило до неспоразума из- 
међу поште и примаоца о правој садржпии која је у пакет став- 
љена.
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КО РЕШАВА СПОРОВЕ ПО ПИТАЊУ НЕИСПРАВНОГ
ПАКОВАЊА

V

Околност да ли је паковање код извесне пошил>ке довољно 
или није, с обзиром на постојећа правила паковања, имају пра- 
во, Y начелу, да оцењују обе уговорне стране, тј. како пошта та- 
ко и корисник поштанске услуге.

Према томе, ако би према становишту пошиљаоца оцена 
поште у погледу неисправности пакета била неправилна, поши- 
љалац би могао настати спор да изнесе пред суд, па б 1̂ _коначна 
одлука суда била обавезна за обе сране. Међутим, како би реше- 
ње овога спора захтевало приличко дуго времена (време потреб- 
но од подношења тужбе до позива за претрес и време потребно 
до доношења одлуке по претресу), практично кориснику неће 
остати ништа друго, до да прихвати захтев поште, ако жели да 
му пошта без одлагања прими пошил»ку на превоз.

Треба ипак имати у виду да би неосновано одбијање прије- 
ма пошиљке од стране поште значило повреду обавезе поште у 
погледу превоза пошиљака, па би из такве повреде произашла 
дужност поште да накнади штету пошиљаоцу пошиљке која је 
настала неоснованим одбијањем пријема пошиљке. Због тога ће 
већ ради апрезности пошта одбити пријем само оне пошиљке 
за коју постоје разлози у правилима поштанске службе.

Ипак, покретање судског поступка имало би и своју прак- 
тичну сврху, јер би се у таквом случају донела једна начелна 
одлука суда ради евентуалних будућих сличких случајева. До 
данас, колико је нама познато, таквих спорова није било, па их 
неочекујемо ни у будуће, с обзиром да се сарадња између поште 
и корисника поштанских услуга све више развија на обсх;трану 
корист.

Стеван П Шпановић,

ПРАВО БРАЧНОГ ДРУГА НА ИЗДРЖАВАЊЕ С ОБЗИРОМ 
НА nOCTOJERE И БУДУБЕ ЗАКОНЕ

— поводом кодификације породичног права —

1. — У брачкој заједници, у којој су односи хармонични, 
право на издржавање по правилу се не истиче нити се оспорава. 
Издржавању породице доприносе брачни^другови сразмерно сво- 
јим мрг\'ћностима (чл. 6. ст. 2. ОЗБ). Овим правним правилом 
II дужношћу помагања и издржавања (чл. 4. и II. ОЗБ) обезбе-
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ђена је егзистенција и брачног друга без икаквог дохотка и имо- 
вине (ако је други доброг имовног стања), односно обезбеђгна је 
егзистенција брачних другова без обзира, да ли су обоје (или 
један од њих) запослени, да ли привређују у домаћинству или 
сан домаћинства и да ли имају или немају посебне или заједнич- 
ке имовине (чл. 7. и 8. ОЗБ).

2. — Питање издржавања /поставља се због поремећаја 
брачних односа, када обезбеђеки и економски способан брачни 
друг престане да даје новац (или друга средства за живот) за 
заједничко издржавање (односно за вођење заједничког дома- 
ћинства) брачном друтугу који .кема средства за живот, a неспо- 
собан је за рад (ван своје куће) или је незалослен (чл. II. ОЗБ). 
При томе, овај супруг капушта заједнички стан или остајући у 
стану, храни се на другом месту (одвојено). Други, пак, супруг 
(готово увек жена), иако води и даље умањене послове домаћин- 
ства (чисти, пере), често гладан него сит, на неки начин (благо 
дарећи пријатељима и родбини) прехрањује се да би се одржао 
у животу. Што је главно тако угрожени брачни друг не жури 
да оствари своје право на издражвање. Прво зато, да сачува брак, 
a некад и зато што претпоставља да је дотично право условљено 
одвојеним животом до којег није дошло (Доста често тако се 
развијају ствари и кад у браку има малолетне деце. Тада брачни 
друг тражи и издржавање за децу или само за њих, не водећи ра- 
чуна о свом праву).

3. — Кодификацији породичног права треба да претходи 
студија и анализа досадашње праксе, да би се отклонили објектив- 
ни недостаци старих закона и погрешна при.мена појединих њи- 
хових одредби. Без такве припреме, односно без тумачења зако- 
на II оцене конкретне ситуације с обзиром на постојеће и бу- 
дуће законе, не може се донети нови закон који би био бољи од 
старог.

4. — О издражвању у случају одвојеног живота у судској 
пракси дошла су до изражаја два мишљења.

а) Преовлађује .мишљење да се аналогно одредби чл. 27. ст. 
3. Закона о наслеђивању, издржавање не досуђује брачном другу 
који је крив за одвојени живот, као ни онда када је до одвојеног 
живота дошло споразумоА! брачних другова.

б) Постоји, међутим, и друго правно схватање — схватање 
да право на издржавање није ограничено означени.м околности- 
ма и да се оно остварује без икаквих изузетака, ако су испуњени 
услови из прописа чл. II. ОЗБ.

I) Нема правне акалогије из одредбе чл. 27. ст. 2. Закона о 
наслеђивању, на коју се позивају заступници првог мишљења. 
— Губитак права на наслеђе не може се аналогно при.менити на 
губитак права на издржавање. Одредба чл. 27. ст. 2 ЗН приме- 
њује се, кад је брак с.мрћу једног брачног друга правно (формал- 
но) и фактички (.матреијалко) престао да постоји (чл. 52. ОЗБ). 
За време, пак, одвојеног живота, брак правно постоји. Зато се, 
док брак важи, не може поставити питање постојања „трајно”
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одвоЈеног живота, нити питање „коначног cnopaavMa о одвоје- 
iiO M  животу, односно не може се поставити питање престанка 
заједничког живота кривицом једног брачног друга или у спора- 
зуму с другИхМ (који споразум због несагласности с правом при- 
родом брака и због противности с принудним прописима о браку 
— чл I — 12. ОЗБ, не би имао правне важности, те ra суд не би 
потврдио, односно у спору не би дозволиоњего.воизвршење — чл. 
3. ст. 3 ЗПП). Одвојени брачни другови могли би, дакле, увек да 
успоставе заједкицу живота и да погазе неважећи (ништавни) 
уговор о одвојеном животу, што би свакако било у њиховом ин- 
тересу, чиме се штити установа брака. — Одбијањем тужбеног 
захтева за издржавањем због кривице или због споразума о од- 
војеном животу, обезвређује се и угрожава брак, који правно 
важи и који би требало штитити до његовог престанка (смрћу 
иди разводом). Недосуђивањем издржавања, ексжомски обезбе- 
ђеном брачном друту пружа се могућност да фактички руши 
институцију брака и да доводи у опасност здравље и живот свог 
брачног друга. Осуда, пак, на давање издржавања приморава 
обавезног брачког друга да заузме одређени став — да тражи 
развод брака, ако постоје оправдани разлози, a у недостатку так- 
вих разлога, да се измири или да плаћа издржавање. До ослобо 
ђења од дужности издржавања (односно до одбијања тужбеног 
захтева под извесним предвиђеним условима и ограничењи.ма) 
могло би да дође, ако се брак разводи кривицом тужилачке 
стране — чл. 67. ст. I. ОЗБ. Пре такве пресуде, док брак траје, 
брачни друг дужан је да даје издржавања, уколико је у стању 
да то учини, независно од тога, да ли је или није дошло до од- 
Бојеног живота. Дешава се, наиме, да брачни друг у формалној 
заједници, без фактичког одвајања, ускраћује сво.м другу сред- 
ства за живот и тиме доводи у питање његову егзистенцију.

2) Неправилно је, као што се види, право на издржавање 
везивати за прекид заједничког живота и издржавање условљава- 
ти одвојеним животом, кад јасан пропис о праву на издржавање 
не поставља такво огракичење (чл. II. ОЗБ) и када је познато, 
да веома често брачни друг злонамерно лишава свог брачног дру- 
ra средстава за живот, да би га приморао да сам напусти заједни- 
цу (одлазећи из заједничког стана) и тако му омогући несметани 
ванбрачни живот или му осигура, како се претпоставља више 
е.\емената за развод брака. Брачни друг, ако и под таквим окол- 
иостима остаје у заједници, не губи право на издржавање.

5. — Утврђеном кривицом брачног друга (који тражи из- 
државање) или утврђеним споразумом о одвојеном животу до- 
води се у опасност и негира се, као што је приказано, право п о  
стојање брака, што је у супротности с основним карактеро.м 
брака (Глава I Основног закона о браку) и с уставним правилом, 
да брак ужива друштвену и законску заштиту (чл. 58. I, 2. и 3. 
Устава СФРЈ). Без узајамног помагања и издржавања, брак губи 
свој садржајни смисао.

6. — Сем тога, Било би нелогично да општински суд решава 
о кривици за одвојени живот и да утврђује споразум о одвојеном
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животу, који би могли да буду разлог за развој брака (чл. 53. ОЗБ 
у вези са чл. 25. ст. 2. и 28. ст. 2 ЗПП), односно који по схватању 
окружног суда то ке би били (тј. не би сачињавали елеменат 
кривице). Одлука о наводној кривици или о постојању споразу- 
ма о одвојеком животу могла би да погорша брачне односе и да 
буде повод за подношење тужбе за развод брака, мада нема осно- 
ва за развод.

7. — Најзад, условљавање птзава на издржавање непосто- 
јањем кривице за одвојени живот (или тачније за поремећај 
брачних односа невршењем обавеза из прописа чл. 5, 6. и II ОЗБ, 
чиме је обухваћен и формални заједнички живот у заједничком 
стану) и непостојање споразума о одвоје:-:ом животу или пред- 
виђање губљење права ни издржавање услед дотичних околности 
(које би касније наступиле) противречи озбиљним интецијама 
и сугестијама појединих правника, да би и приликом брачног 
спора требало у принципу призвати право на издржавање и кри- 
вом бачном другу. Логичним тумачењем правних карактеристика 
брака, тумачењем и узајамним повезивањем уставних начела и 
правних правила о обавезно осигурању, о личној, економској и 
социјалној сигурности грађана, и о уживању плодова свога ра- 
да, долази се, наиме, до закључка, да је за брачног друга рад у 
брачној заједници (вођењем заједничког дохмаћикства — сл. 6. 
ст. I. ОЗБ или неком ругом делатношћу) нека врста објективног 
осигурања његове егзистенције и да би из тих разлога ваљало 
нормирати правно правило, да је разведени брачни друг дужан 
да даје издржавање и кривој страни, изузимајући тачно наброја- 
не случајеве кривице који би се противили јавном моралу или 
случајеве када услед краћег трајања брака издржавање према 
правној логици не лолази у обзир или евентуално долази у обзир 
привремено издржавање док се брачни друг не оспособи за неко 
прнвређивање и не запосли. — Ако се с разлогом размишља да 
се (де леге (ференда) тако решава издржавање у брачном спо  
ру, кад је у питању кривица, онда је више него очигледно да док 
траје, ни у које.м случају (ни де леге лата ки де леге ференда 
кривица не може и не би требало да утиче на обавезу издржа- 
вања.

Ово друго мишљење о дужности издржавања (односно о 
праву на издржавање које не зависи од околности: да ли брачни 
другови живе у заједници или одвојено, да ли постоји или ке по- 
стоји кривица за одвојени живот и да ли је или кије утврђен 
спора.зум о одвојеном ижвоту) док брак ^граје, у складу је како 
с правном природом брака, тако и с интенцијама Устава СФРЈ о 
заштитити брака. Следствено наведеном, изменама и допунама 
Основног закона о браку требало би озаконити овакво логично 
правно стаковиште, a не изложене тенденције судске праксе које 
се, као што се запажа, не могу ускладити са законом и Уставом, 
нити пак с правом логико.м.

Ааница С. Китић
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O ПОДИЗАЊ¥ ДЕЦЕ

У зези дискусије о новелирању породичног права и доно 
lueita таквих законских одредаба које би обезбеђивале правилан 
одгој деце, у жељи да дам мали прилог овој дискусији, износим 
своје мишљење по неким питањима.

Сматрам да израз „Родитељско право” у садашњем Основ- 
ном закону о односима родитеља и деце никако није адекватан, 
јер које је то право у суштини? To је свакако право родитеља 
да се они брину о својбј деци, да их васпитавају онако како же- 
ле и знају. Али то њихово право је ограничено правом друштва 
које им законом налаже да дете васпитавају у Духу оданости отаџ- 
бини и да га шреме да буде користан члан друштва. Према томе 
родитељ има само право да брине о свом детету и да га васпитава 
да буде добар и користан члан друштва, има право да задово- 
љава све потребе свог детета. Родитељско право ie, како је једном 
рекао у шали професор Правног факултета др. Михајло Констан- 
тиновић, право да испуњава све наредбе свог детета. Родитељско 
право је уствари дужиост родитеља да се брину о својој деци, 
да их подижу, да их, чувају, да им се ништа рђаво не догоди, 
да децу хране, негују у болести, oACBajv и школују односно пру- 
же потребно стручно образовање, да би се деца оспособила да 
привређују и сама себе издржавају.

Родитељи имају право да траже да их деца у старости и 
болести негују и издржавају према могућностима, али то не 
спада у појам родитељско право. Пр>ема томе појам родитељско 
право не одговара у суштинн за оно што се тим појмом обухва- 
та, јер се и не ради о родитељском праву него се ради о роди- 
тељској дужности.

Ако се вади о неком праву, овлашћено лице се може тог 
права и одрећи a у поменутом закону изричито стоји да се ро- 
дитељ не може одрећи родитељског права. Тако принудно право 
од којег се носилац не може одрећи није познато у правној те- 
орији. ’

Родитељско право постоји као природно лично право и за- 
кон треба да га призна и санкционише, али поред њега постоји и 
још већа родитељска дужност коју је погрешно подводити под 
појам родитељгско право. Напротив, њу треба закон према њеном 
значају изричито да подвуче. Можда је ово био разлог што се 
уместо дужности родитеља говорило о њиховом праву да има ро- 
дитеља, срећом мало али их има и то не само међу оним чла- 
новима друштва који су се одали пијанству, нераду и тако да- 
љ>е, него и међу угледним члановима друштва, који изгледа ро- 
дитељско право схватају само као право па су га се одрицали и 
напуштали га те је последица тога била да им деца постану кри- 
минадци и проблем друштва.

Због тога треба у закону нагласити родитељску дужност и 
предвидети законске санкције за неиспуњавање ових дужности. 
Садашња санкција да родитељ одговара кривично ако избегава 
да даје издржавање за дете, је неефикасна, јер дете ништа не до- 
бије ако родитељ оде у затвор због недавања издржавања.
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Поред обавезе издржавања деце од стране родитеља тре- 
бало би у закону нагласити још важнију дужност родитеља, a то 
је  да уложе труд на васпитавање деце, да би деца постала не не- 
гативни члакови друштва, него позитивни корисни чланови 
друштва. Ова дужност је и тежа и одговорнија и занемаривање 
исте је кобно за децу. Није довол>но дати деци само храну и оДе- 
hy него треба децу васпитавати и оспособљавати да постану са- 
мостална и способца да се брину о себи. Много је лакше одвојити 
одређену суму новца за издржавање детета, него пружити дете- 
ту потребко васпитање и контролисати детиње понашање.

Многи родитељи нарочито они разведени код којих се де- 
ца не налазе сматрају да су у потпуности одговорили својој 
родитељској дужности, ако су редовно слали одређено издржа- 
вање и да они нису одговорни што дете није одгојено како треба. 
Ти родитељи не одржавају контакт са децом иако то могу, мора- 
ју  наћи начина за то, не иду на родитељске састанке у школу и 
уопште не брину о детету.

Требало би донети законску одредбу да је и разведени ро- 
дител. код кога се дете не налази одговоран за вастштање и струч- 
но оспособљавање деце.

Како се могу разведени родитељи одужити према својој де- 
ци показује следећи конкретан пример. Родитељи су се развели 
када је мушком детету било 6 година. Отац је живео у Београду 
a мајка са дететом у Ријеци. Мајка је морала да ради и дете 
је  остало само. Имало је све услове да постане лош члан друштва 
јер је  отац био далеко a мајка заузета радом. Али дете није под- 
пало под лош утицај улице, већ иако под тешким условима, че- 
сто пута гладно, у хладној соби учило је ревносно и у 23 години 
дипломирало на Технолошком факултету. Пошто је било сти- 
пендирано одмах се запослило и наставило постдипломске сту- 
дије.

За такав успех свакако главна заслута припада мајци која 
се и највише бринула о детету. Али има заслуте и оца који је  из 
Београда редовно писао сину дуга родитељска писма сваког ме- 
сеца по два, у којим писмима се разговарао са синам и предо 
чавао му све путеве у животу којима може поћи и куда ће сти- 
ћи. Он сину није могао ништа да нареди већ га је само саветовао. 
Син није одговарао на писма, то није било ни потребно али је 
писма читао. Утицај оца преко писама учикио је своје те син и 
када се одвојио од мајке и дошао на студије сам у  великом rpa- 
ду није скренуо са правог пута већ је све испите полагао о првим 
роковихма и лако добио стипендију и са одличним успехом за- 
вршио Технолошхси факултет.

He морају сва деца разведених родитеља да буду рђава и 
она то нису где год родитељи и то оба, јер је мало смо један 
не забораве на своје родите.-^^ске дужности. Стога би требало да 
нови закон више него стари истакке родитељске дужности.

Погрешно је схватање неких родитеља да ће деца потребно 
васпитање добити у школи и да на хпколу треба пребацити сву
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бригу. Несумњиво је да ће школа много пружити деци у њиховом 
васпитању, али школа не може заменити родитеље и због тога 
што се дете у школи налази само око 5 часова a сво остало вре- 
ме о 1вему треба да се брину родитељи. И ово би требало у за- 
кону истЉи.

Морала би се тражити ефикаснија санкција због не- 
испуњавања родитељске дужкости. To 6и могло бити одузимање 
деце од родитеља и предавање друштвеној установи на васпита- 
вање и подизање a родитеље обавезивати да дају издржавање. 
Оваквих установа би требало да има више и у њих слати децу 
пре него што постаиу безпризорна, јер лакше је васпитавати него 
преваспитавати.

Нарочита брига друштва треба да се посвети ванбрачној де- 
ци и деци разведених родитеља. Није важно да ли ће се ван- 
брачној деци признати право HajiacAebe даљних сродника, али је 
важно издржавање и да се стручно оспособи да може када од- 
расте да се сам издржава и да буде користан члан друштва.

Ванбрачне мајке су обично у тешком положају и требало 
би им олакшати утврђивање очинства детета, на тај начин што 
би се донео законски пропис по коме би се предпостављало да је 
отац детета око лице које има полне односе са мајком детета 
у крнтично време зачећа детета, без других доказа, као што се 
предпоставља да је отац детета .лвце са којим је мајка у браку. 
Лице које те оспорава има право да у парници то утврђује.

Највише безпризорне деце је од разведених родитеља. Не- 
слагање супружника у браку продужава се и на неслагање у пог- 
леду васпитавања и подизања деце и.та деца страдају. Правилно 
решење питање развода брака утицало би на подизање деце.

Постоји једно адишљење које .можда није за подцењивање 
и одбацивање. A то је да мајке не треба да су запослене већ да 
треба да се посвете деци и породици и себи лично. To би пружало 
гаранције да деца буду добро неговака и васпитана. Рад жене на 
Бођењу домаћинства и неговању деце толико апсорбује жену и 
користан је  друштву да не би требало више тражити од жене 
мајке.

Запослене жене мајке толико су оптерећене да морају нег- 
де подбацити, или на радном месту, нлм на бризи око деце или 
на бризи о самој себи. Ако жека не може да одговори свима ови.м 
трима дужностима онда је треба неке од њих ослободити. Осло- 
бодити је родител>ске дужности, то се не може јер ће тада деца 
страдати. Ослободити је  дужности да се брине о себи, о свом 
здрављу и изгледу ни то се не може.

Познаваоци овог питања кажу да је прво и најважннја дуж- 
ност жене да се брине о свом здрављу и изгледу. Ако ту подбаци 
све ће пропасти, прво брак, затим деца a наравно и жена сама.

Према томе остаје ако не може свима дужностима да одго- 
вори у потпуности да жену треба ослободити запослења на рад- 
ном месту. Жене које у потпуности одговоре сви.м овим дуж- 
ностима a има и таквих али то не могу све, треба наградити одли- 
ковањем каж у неки.
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Аруштвена заједница треба да одвоји потребна средства, 
ако жели да у потпуности заштити и гарантује правилан одтој и 
подизање деце, a она то сигурно жели, и да бира или да створи 
довољан број установа које би примиле на васпитање и подиза- 
ње сву ону децу којој нису у могућности да пруже потребно 
васпитање њихови родител>и било из којих разлога, уз обавезу 
родител>а да дају издражвање, или да мајкама a не деци одреде 
мајчин додатак и ослободи их рада на радном месту, да би мајке 
могле да се посвете подизању деце. Што се тиче питања признава- 
ња радног стажа женама мајкама које воде дамаћинство и поди- 
жу децу, то је посебно питање о којем се може дискутовати ради 
његовог правилног решења.

Војислав Вулићевић

РАДНИ СПОРОВИ И ТАКСЕ

V пракси судова све су чешћи спорови из радних односа. 
спорови у којима радници остварују своја права по основу рада 
у радној организацији. To су тзв. радни спорови (чл. 124. Основ-. 
ног закона о радним односима, Сл. лист ФНРЈ бр. 43/66).

Основним законо.м о радним односима, као и другим посеб- 
ним законима, радницима су заје.мчена одређена права из рад- 
ног односа, као што су: на лични доходак, на накнаду личног 
дохотка за време одсуствовања са рада, на, ограничено радно вре- 
ме, на одмор и одсуство, на .материјално обезбеђење за време при- 
времене незапослености, ка социјално осигурање и др. Свако од 
ових права, може на овај или онај начин да буде раднику повре- 
ђено или ускраћено, услед чега је радник принуђен да то право 
лутем опора код суда остварује.

Наша друштвена заједница, као заједкица радних људи, 
прокламовала је начело да је радни човек највећа вредност со- 
цијалистичке изградње, па је, сагласно одредбама чл. 36, 37 и 70. 
Устава СФРЈ, у чл. 14. Осн. закона о радним односима прописа- 
ла, да се радницима „обезбеђује судска заштита у остваривању 
права на раду и по основу рада у радним организацијама.”

Ради ефикасности ове заштите, радним спорови.ма је дат ка- 
рактер хитности у свим стадијуми.ма поступка пред судовима, a 
сем тога, у цилзу материјалне заштите радника прописано је да 
„у поступку за остваривање права по основу рада у радној opra- 
низацији р a д н и к не плаћа ад.министративке и судске таксе за 
поднеске и друге акте и радње у поступку” чл. 127. Основног за- 
кона о радним односима.

Судови у погледу наплате таксе, .међутим, неједнако посту- 
пају. Највећи број судова не наплаћује никакву таксу јер се на- 
водно „у радним споровима не плаћа такса.” To долази и због то-
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ra што ce појам „радни спор у неким случајевима широко ту- 
мачи, па се такав карактер даје и споровима, који се не могу тре- 
тирати као спорови из радног односа. He разликују се, на пример, 
спорови из радног односа и спорови из уговора о делу (чл. 138 и 
139. Осн. закона о радним односима) као и други спорови који 
настају између наручиоца и извршиоца посла, a који имају ка- 
рактер грађанско-правног односа, на које се, у погледу таксе, 
не може применити чл. 127. Осн. закона о радним односима.

Због тога, када је реч о споровима из радног односа и нап- 
лати таксе, по нашем мишљењу, треба имати у виду следеће:

Основни закон о радним односима у чл. 127. изричито про- 
писује, као што је већ наведено, да р a д н и к  не плаћа судску и 
административну таксу у споровима из радних односа и то без 
обзира на исход спора. Ово ослобођење од плаћања таксе за рад- 
нике не треба проширивати и на друге, неослобођене странке у 
спору. Да ли је пак и друга странка у спору ослобођена или не, 
зависи од њеног статуса и резултата спора.

О таксеним ослобађењима говоре чл. 12. Закона о судским 
таксама (Сл. лист СФРЈ бр. 16/60) и чл. 19. Осн. закона о адми- 
нистративким таксама (Сл. лист СФРЈ бр. 14/65).

Ако је радник у радно.\1 спору успео, таксу ће платити стран- 
ка која не ужива ослобођење из напред наведених законских 
прописа — чл. 15. Зак. о судским таксама. Ради тога су судови 
дужни да формирају попис такса — чл. 16. поменутог закона и 
да у тај попис уносе износ таксе у току поступка за сваку радњу, 
ко.ја подлежи плаћању таксе, a коју би требало да плати ослобо- 
ђена стракка, када не би уживала ослобођење. Попис такса зак- 
ључује по окончању поступка и неослобођена странка позива се 
да ту таксу плати, уколико је спор изгубила.

Поступак за наплату таксе предвиђен је у чл. 38—40 За- 
кона о судским таксама.

Илија Тодоровић

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Постоји стицај (реални) кривич- 
них дела блудне радње и обљубље у 
случају када су раније извршене са- 
мо блудне радње без обљубља a по- 
сле тога су поново извршене блудне 
радње које су попраћене обљубљом. 
(ВСС Од. НС бр. Кж. 865/967).

Против I. ст. пресуде уложио је 
оптужени жалбу, између осталог и 
због повреде кривичног закона. 
Жалба је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Неосновано жалба налази повре- 
ду KpiiB, закона. Y томе што је суд

блудне радње и обљубу квалифи- 
ковао као два крив. дела у стицају, 
a не само као једно крив. дело об- 
љубе које консумира крив. дело 
блудне радње. Y конкр. случају је 
утврђено да је оптужени у времену 
од 1960. до 1962. вршио само блудне 
радње и тиме задовољавао своју 
полну похоту, a да није извршио ни- 
ти покушао да изврши обљубу, то 
су тиме остварена сва обележја 
крив. дела из чл. 183 КЗ као само- 
стална дела. To што је оптужени 
касније изврпшо блудне радн»е по- 
праћене обљубом не успоставља ве-
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зу између раније изпршених блуд- 
них радњи и оних касније изврше- 
них да би се могло узеги да и ра- 
није блудње радње прате обљубу, i _■ 
да су и оне ооухвапене крив. де- 
лом обљубе. Оптужени је двема од- 
војеним радњама изврпшо два са- 
мостална крив. дела.

Ако је јавном тужиоцу било по- 
знато дело из чл. 273 ст. 4 у вези 
чл. 271 ст. 3 КЗ, онда је очигледно 
да на гл. претресу није откривено 
крив. дело из чл. 271 а. ст. 1. — I ст. 
суд није прекорачио оптужницу ако 
је оптуженог огласио кривим за 
крив. дело са лакшим обликом ви- 
ности. (ВСС Од НС. бр. Кж. 808/67).

Против I. ст. пресуде уложили су 
жалбу како Јавни тужилац, тако и 
оптужени. Жалбе су неосноване, a 
оне Јавног тужиоца одбијене, из 
разлога:

Неоснована је жалба Јавн. туж. 
да I. ст. суд није решио предмет 
оптужбе кад у изреци пресуде није 
одлучио о крив. делу из чл. 271 a 
ст. 1 КЗ на које је оптужница про- 
ширена на гл. претресу и кад је са- 
мо у образложењу навео да одбнја 
проширење потужнице. По чл. 309 
ЗКП има места проширењу оптуж- 
ншде, ако је оптужени на самом гл. 
претресу починио неко крив. дело 
или ако је на гл. претресу откр1ше- 
но раније причињено крив. дело, 
Окр. јавн. туж. било је пре подно- 
шења оптужнице познато да опту- 
жени није пружио оштећеном п6- 
моћ, то није откривено на гл. пре- 
тресу, па је I. ст суд правилно по- 
ступио када је то проширење оп- 
тужнице одбио, и када је само у 
образложењу пресуде навео разлоге 
због којих је тако поступио. — Суд 
може одступити од оптужбе уто- 
лико што ће оптуженог огласитн 
кривим за крив. дело са лакшим об- 
ликом виности од облика виности 
за то дело садржано у оптужници, 
a да не прекорачи оптужбу, јер у 
том случају оптуженог ни1е огласио 
кривим за друго дело, већ само за 
другачије дело од оног дела у оп- 
тужни1'и. Зато I. ст суд није преко- 
рачио опту^жбу што је опт\’женог о  
гласио кривим, за крив. дело почп- 
њено из нехата, a не умишљајно, 
јер је нехат .дакши облик виности, 
од умишљаја.

Неправилно је поступио I ст. суд 
када Je детету од 18 месеци утврдио 
неимовинску накнаду штете услед 
бола за взгубљеним оцем. (ВСС Од. 
НС. бр. Кж. 877/67).

Против I. ст. пресуде улпжена је 
жалба од стршне оптуженог, која је 
делимично основана, a из разлога:

Основан је жалбени навод опту- 
женог да оштећеној, која има 18 
месеци, суд није могао да утврди у 
крив. поступку накнаду неимовин- 
ске штете по основу претрпљеног 
бола због губитка оца. Суд прили- 
ком утврђивања неимовинске ште- 
те због претрпљеног бола треба да 
цени кад настаје душевна зрелост 
и способност оштећеног детета да 
осећа интензитет и трајан душевни 
потрес који оправдава оправданост 
захтева на накду штете. I. ст. суд 
ово није ценио па је жалба основа- 
на, a оштећена упућена на редовну 
парницу.

Крив. дело оштећења туђе стварв 
из чл. 257 ст. 1 КЗ може се учшшти 
само са умишл>ајем a не и из неха- 
та. (ВСС Од. НС. бр. Кж. 735/67).

Уложена жалба је основана, I ст. 
пресуда преиначена и оптужени о  
слобођен оптужбе крив. дела из чл. 
257 ст. 1 КЗ, a из разлога;

На штету оптуженог повређен је 
крив. закон, јер је оглашен кривим 
за крив. дело из чл. 257 ст. 1 КЗ, 
почињено из нехата. Крив. дело из 
чл. 257. ст. 1 КЗ a у вези чл. 7 ст. 1 
и 4 КЗ може се учинити само уми- 
шљајем, будући да у чл. 257 није 
предвиђена крив. одговорност и за 
случај ако оштећење туђе ствари 
настају услед нехата учиниоца.

Аутор књижевног дела може радв 
заштите свог ауторског права на 
моралну штету ту штету остварива- 
ти непосредно против сваког ко му 
ттпаво вређа. (ВСС. Од. НС. бр. Гж. 
991/67).

I. ст. пресудом одбијен је тужбе- 
ни захтев. Уложена жа.\ба је сх:но 
вана, I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога:

Несумњиво је да је тужилац пи- 
сац предговора, књиге објављене о 
Сави Шумановићу, као и то да је 
тужени дао овај напис, без знања 
и одобрења тужиоца, једно.м листу, 
који је тај напис користио. Y чд. 21
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Закона o ауторском праву иредви- 
ђено је да је у случају да је аутор- 
ско дело створено у оквиру уговора 
о делу, искључиви аутор онај који 
је дело створио, ако из пиродне на- 
руџбе што друго не произлази. По 
што I. ст. суд није испитао све о- 
колности датог случаја, његова од- 
бијајућа пресуда је неоснована.

За суђење против иностраних 
правних или физичких лица може 
бити надлежан Југословенски суд и 
онда ако у односној страној држави 
Југословенски државл>анин може 
бити тужен пред судом који не би 
био месно надлежан (Врх. пр. суд 
Сл. број 1792/67-3)

Првостепени суд се огласио ненад- 
лежним за поступање и одлучивање 
по тужби против иностраног прав- 
ног лица које има у Југославији сво- 
је стално претставништво из разло- 
га што у смислу одредбе чл. 54 Зпп 
у конкретном случају не ради се 
о спору у погледу обавеза које би 
биле засноване у Југославији или 
које би се имале испунити у Југо 
славији.

Поводом жалбе тужиоца друго- 
степени суд је првостепено решење 
укинуо и утврдио месну надлеж- 
ност домаћег суда из следећих раз- 
лога:

„По размотрењу предмета у гра- 
ницама навода и разлога тужиоче- 
ве жалбе, a не улазећи у оцену осно 
ваности становишта првог суда по 
питању да ли су у овом случају 
испуњени услови за месну надлеж- 
ност iyrocAOBeHCKor суда у смислу 
чл. 54. Зпп, другостепени суд утвр>- 
ђује да је суд првог степена погреш- 
но оценио спису приложене исправе

кад је у побијаном решењу- стао на 
становшпте да у конкретном случа- 
ју нису испуњени они услови за при- 
мену реторзионе надлежности ју- 
гословенског суда у смислу одредбе 
чл. 60. Зпп.

Наиме, по чл. 60. Зпп, за суђење 
против иностраних правних или фи- 
зичких лица може бити југословен- 
cžCH суд надлежан и онда ако у од- 
носној страној држави југословен- 
ски држављанин може бити тужеи 
пред судом који по одредбама ју- 
гословенског Закона о парнично.м 
поступку не би био месно надлежан 
за суђење у тој грађанскоправној 
ствари. Y TOM случају ће и за суђе- 
ње држављанину те стране државе 
пред југословенским судом важити 
иста надлежност.

Y конкретном случају међу пар- 
НИЧНИ.М странка.ма ннје спорно a то 
произлази и из списа приложеног 
извода из Мађарског парничног по- 
ступка, К01И је ступио на снагу 1. 
јануаоа 1963, да по ставу 4. парагра- 
фа 32. тог поступка у Мађарској 
инострана лица, поред судова на чи- 
је.м подручју се налази предмет спо- 
ра, и.\и на чијем подручју тужени 
има имовину ко)а се .може запле- 
нити, — могу бити тужена и код 
оног суда где станује стални заступ- 
ник или лице које је опуномоћено 
за вођење послова тчженог.

To значи да у Мађарској за мес- 
ну надлежност по седишту сталног 
заступника или пуномоћника ино- 
страног лица није потребан још и 
уолов да се ради о спору у погледу 
обавеза K o i e  су засноване у Мађар- 
rvm’ или које се има1у истпгнити v 
Маћарско), како је то, rritatis mu
tandis пр<зттасано у чл. 54. ivrocAO- 
венског Закона о парничном по- 
ступку."

ИЗ СЕДНИЦЕ Y. О. у АПВ
На седници управног одбора адвокатске коморе у АЛВ 

одржане 18 марта 1968. године донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 

гајника и референта о раду Коморе.
2. Заказује се оријентационо за 13 април 1968. године за- 

једнички састанак чланова Y. О. АК у АПВ, чланова савета и 
председника Радних одбора, на ком ће се претресати текст новог 
закона о адвокатури.

3. РешењехМ зап. 62/68 скида се суспензија др. Бисаловић 
Радивоја адвоката из Жабља.
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4. Решавано је о молбама за упис у именик адвбката па се 
решења упућују савету.

5. На основу чл. 65 и 67 ЗОА те члана 23 30 A и 6—9 Стату 
та АК у АЛВ уписују се у именик адвокатских приправника АК 
АПВ решенЈИма и са даком као што следи:

а. 103/68 БУДИМИР ЗВОНИМИР на адв. приправничкој 
вежби код Брајков Јосипа адвоката у Суботици са даном 16 
март 1968.

6. 115/68 РАДОВИБ. НИКОАА на адв, приправничкој вежби 
код др. Ауке Петошића адвоката из Старе Пазове са даном 16 
март 1968.

в. 121/68 РАЧИК НАДА на адв. приправничкој вежби код 
Оливера Новаковића адвоката из Новог Сада, са даном 16 март 
1968.

г. 123/68 ДУШЕНОВИН РАДОМИР на адв. приправничкој 
вежби код др. Николе Перваза адвоката из Новог Сада, са даном 
16 март 1968.

б. Решењем 129/68 TATHR КАТИЦА брише се из именика 
адв. приправника, пошто је уписана у именик адвоката са даном 
18. I. 1968.

7. Решењем 130/68 БУДИШИН ДУШАН брише се из имени- 
ка адв. приправника пошто је уписан у именик адвоката са да- 
ном 18. I. 1968.

8. Решењем 132/68 узима се на знање извештај да је НЕ- 
НАД ЈОВАНОВИЕ адвокат из Новог Сада иступио из удружене 
адвокатске канцеларије, јер води индивидуалну канцеларију са 
даном 1 'март 1968.

9. Решењем 196/68 брише се из именика АК у  АПВ ЗААТАР 
ЈЕРЕМИЈЕ адвокат из Н. Бечеја услед пензианисања. За нреузи- 
матеља је одређен Марић Слободан адвокат из Н. Бечеја.

10. Решењем бр. 116/68 брише се из именика АК у АПВ КО- 
ВАЧЕВ МИОДРАГ адвокат из Н. Сада са даном 5 март 1968. го  
дине због заснивања радног односа. За преузиматеља је одређен 
Борјановић Мирко адвокат у Н. Саду.

11. Решењем бр. 112/68 узима се на знање промена адв. при- 
правничке вежбе Николић Владимира адв. приправника из Н. 
Сада са даном 6 марта 1968. године, те ће у будуће вршити адв. 
приправничку вежбу код Борјановић Мирка адвоката у Новом 
Саду.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Обавештавају се сви адвокати да 1. IV 1968. године, доставе упдате 
другог квартада чданарине и „Гласника" у износу од 57, нових динара, као 
и обавезе један посто (1%) коморског доприноса за 1/4 (квартал) 1968. г.

Све упдате се врше на текући рачун 657-8419 Адвокатска комора у 
АПВ Нови Сад.

..ГААСНИК” излазп сваког месеца /  Издавач ii власппк; Адвокатска ко.мо- 
ра у АПВ, Нови Сад, З.мај Јрвппа 20 /  Ypebyje одбор /  Одговорни уредннк; 
Ботнћ Милорад, адвокат, Нови Сад, Народпи.х Хероја 6 /  Текућн рачуп 
код Народие банке 657-8419 /  Годишња претплата 24 нбвих -динара /  Цвна 

једиог броја 2 пова динара / Штамла .^удућност”, Нови Сад
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