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КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТА Y  ВОЈВОДИНИ

Примењујући принципе самоуправл>ања, a на основу догово- 
ра чланова Адв. коморе у АПВ на годишњој скупштини Коморе 
одржаној у Суботици, 1. јуна 1968. год. донет је

КОДЕКС ПРОФЕСИОНААНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ 
КОМОРЕ Y  АП ВОЈВОДИНИ

Кодекс професионалне етике адвоката је скуп усвојених на- 
чела и правила по којима треба адвокати да се управљају у своме 
раду, a сагласно општим начелима етике социјалистичког дру- 
штва или већ раније прихваћеним и развијеним начелима профе- 
сионалне етике у адвокатури.

Непридржавање правила и начела кодекса професионалне 
етике адвоката представља повреду дисциплине (чл. 104 Закона 
о адвокатури —  1957).

Дужност је свих адвокатских организација као и свих адво- 
ката, да се брину о правилној примени овог Кодекса, те да на 
сваку повреду професионалне етике адвоката указују колегама 
преко радних одбора и иадлежних органа Коморе.

Y случају да адвокат поступа у иностранству или заступа 
странку из иностранства поред придржавања овог Кодекса треба 
да поштује и ошпте прихваћена начела професионалне етике у 
адвокатури од стране Међународне Ynaje адвоката.

ОДНОС ПРЕМА СТРАНЦЦ И nPEAMETY

1. Адвокат као вршилац друштвене службе треба, по прави- 
лу, да пружа правну помоћ и заступа странке када се ове у ту 
сврху њему обраћају.

Пружање правне помоћи може адвокат одбити само из оп- 
равданих разлога, као што су на пример; преоптерећеност незнат- 
ни изгледи за успех, по.мањкање специјалног знања у дотичној
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грани права, неспосооност странке да плати готове издатке, када 
је Y питању обесни парничар и сл.

Одбијање пружања правне помоћи у кривичним предмети- 
ма (одбрана) треба ценити по строжијим критеријима тј. дозво- 
љено је само у нарочито изузетним случајевима абјективне или 
субјективне природе: болест, помањкање искуства у кривичним 
предметима и сл., a при том a притом треба водити рачуна да 
окривљени не остану без одбране.

Околност што сиромашна странка није у стању да плати 
награду адвокату у пуном износу не сме да игра улогу приликом 
ускраћивања пружања правне помоћи, сходно традиционалном и 
часном задатку адвокатске профеоије.

2. Ако се адвокат прихватио пружања правне помоћи или 
заступања (одбране), дужан је својој странци остати веран и 
настојати да стекне његово поверење. Он може отказати заступа- 
ње само из оних истих разлога (тач. 1.) због којих је могао од- 
бити пружање правне помоћи, ако је за те разлоге дознао после 
преузимања предмета ради заступања, но и у овим случајевима 
дужан је своју странку и даље заступати све док јој није обез- 
беђен други правни заступник, a најмање 30 дана.

Y кривичним предметима адвокат не сме да откаже пуномоћ 
својој странци ако би се услед тога положај странке, као опту- 
женика погоршао, или ако странци не би било омогућено, да 
нађе себи другог браниоца.

3. Адвокат не сме преузети заступање супарничара или суок- 
ривљених ако њихови међусобни интереси колидирају. Ако та- 
кав случај настане у току заступања или одбране —  адвокат је 
дужан отказати заступање односно одбрану једној од странака 
—  чији интереси колидирају.

4. Код састављања двостраних правних послова (уговори 
итд.) адвокат је дужан савесно штитити интересе обеју странака 
без обзира на то која је од њих затражила пружање правне по 
моћи, и ко плаћа награду. Ако је између странака настао спор у 
вези уговора састављаног од стране адвоката тада овај адвокат не 
треба да се појави као заступник ни једне странке.

5. Адвокат је дужан савесно заступати или бранити своју 
странку, употребљавајући при том сва потребна и законом допу- 
штена средства, но треба да избегава подношење непотребних 
поднесака или стављање непотребних предлога, увек настојећи 
да своје доказне предлоге и чињенице концентрише у што ма- 
њем броју поднесака.

Адвокат у своме раду не сме да се идентификује са својол! 
странком већ треба да остане на висини своје функције заступ- 
ника, односно браниоца своје странке.

6. За време заступања своје странке адвокат не сме прихва- 
тити евентуалну понуду заступања протустранке ни у другој ства- 
ри док траје спор.

7. Ако се адвокат примио заступања или одбране треба да 
од своје странке узме исцрпну информацију са евентуалним до-



казима, упозоравајући странку да је у њеном интересу да свом 
адвокату изложи све чињенице истинито. Са друге пак стране 
адвокат је дужан сваки предмет —  који је преузео —  савесно 
проучити и према предмету се односити објективно и своје миш- 
љење о евентуалном исходу парнице својој странци искрено са- 
општити. Исто тако током поступка адвокат је дужан да своју 
странку упозна са моменталним стањем предмета са чињеничне 
и правне стране.

8. Адвокат већ приликом преузимања предмета треба да 
упозна своју странку —  уколико је то могуће —  са приближним 
износом трошкова и награде заступања.

Ако је Y питању странка слабог материјалнот стања адво 
кат треба да свој обрачун награде саобрази платежној могућ- 
ности своје странке, тј. испод дозвољених тарифних ставова за 
рад адвоката или чак да од сасвим сиромашних странака не тра- 
жи ништа —  имајући стално у виду старо етично начело адвока- 
гуре да нико услед немогућности плаћања награде адвокату —  
не сме остати без адекватне и квалитетне правне помоћи.

9. Адвокат не треба да преузме толико предмета и странака 
да би био преоптерећен у тој мери да не би могао сваки предмет 
да савесно и -гемељито обради. Y таквим случајевима адвокат тре- 
ба странке да упути на друге поуздане адвокате, који оскудевају 
у пословима.

10. Адвокат је дужан у сваком стадијуму поступка својој 
странци —  a на њен захтев —  издати све оригиналне документе 
и остале списе (сем концепта) без обзира на то да ли му је на- 
града плаћена или није.

II.

ОДНОС ПРЕМА ПРОТУСТРАНЦИ

11. Y протустранци адвокат не сме да гледа нелријатеља већ 
процесног тгротивника, који је .можда исто толико уверен у своје 
право као и странка коју адвокат заступа. Пре.ма томе, однос 
адвоката према протустранци треба да буде коректан и истинит. 
Међутим, то не сме имати утицаја на заступање његове странке 
и на право адвоката да у заступању, своје странке —  a у грани- 
цама закона —  иступа енергично и неустрашиво.

Адвокат треба да избегава сваки контакт са протустранком 
без знања своје странке или знања заступника противника.

Ако је адвокат у пријатељским односима са протустранко.м 
треба о томе да обавести своју странку још пре преузи.мања пред- 
-мета да би се отклонила свака сумња у вези правилног обављања 
повереног .\iy задатка.

Адвокат не сме искористити незнање противне странке по  
готово ако она нема адвоката, да би на тај начин постигао не- 
оправдани успех за своју странку.



12. Пре почетка парнице по могућности адвокат треба да 
покуша мирно решење спора, да би се избегли непотребни трош- 
кови.

III.

ОДНОС ПРЕМА CYAY И APYEHM ОРГАНИМА

13. Адвокат је дужан у обављању свога позива да чува углед 
суда, управних и другах друштвенксх органа, пред којима посту- 
па. Његов наступ мора бити такав, да судови и остали органи 
виде и осете у њему сарадника у спровођењу законитости и заш- 
тите права и правних интереса странке.

Адвокат је дужан указати поштовање суду, управним и дру- 
гим органима пред којима се појављује, али је исто тако дужан 
у интересу угледа адвокатуре да не дозволи некоректно понаша- 
ње представника тих органа према себи као ни према својој стран- 
ци. Аужан је да одбије такве тенденције на пристојан начин и 
допустивим средствима. Аужан је пружити достојан отпор про- 
тив сваког покушаја кршења начела социјалистичке демократије 
и повреда достојанства личности.

14. Пријатељски односи адвоката са судијом или другом 
особом са функцијом у органима друштва не смеју доћи до из- 
ражаја док адвокат послује, искључиво као адвокат, a нарочито 
је недостојно истицати своје пријатељство, везе и познанства и 
искоришћавати пријатељство са судијом или другом особом дру- 
штвених органа, у своју корист или у корист своје странке, па 
ни на штету протустранке.

15. Адвокат пред судом или другим органима наступа као 
пуномоћник својих клијената ради заштите њихових права и ин- 
тереса. Адвокат је дужан да на основу савесно прикупл>ене ин- 
формације од странке, пред судом и другим органима износи 
писмено или усмено, концизно чињенично стан>е и објективно 
правна разлагања на која се позива. Y својим излагањима треба 
да буде објективан, стрпљив, и језгровит, a истовремено стручан, 
темељит и савестан. Адвокат је дужан настојати, да се спор реши 
што пре и да у ту сврху отклања и онемогућује одуговлачење 
било сопствене било протустранке. Адвокат је дужан пред судом 
и другим органима у својим излагањима да се клони демагогије 
и злоупотребе у чињеничним и правним оценама. Адвокат треба 
једнако да иступа без обзира да ли је присутна странка или 
јавност.

16. Oncer писменог састава и говора овисан је о конкретним 
приликама, о тешкоћи и компликованости предмета, обради у 
правној литератури и сл. Концизност излагања не сме спречити 
адвоката да му писмени састав или говор буду по могућности 
изложени у лепој, импресивној и уверљивој форми, како би били 
што занимљивији и лакше прихватљиви. Неговање лепе и садр- 
жајне речи традиционална је дужност адвоката.



ОДНОС ПРЕМА АДВОКАТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17. Адвокатске организације: радни одбори адвоката и адв. 
приправника, Адв. комора и Савез адв. комора, у своме раду су 
независне друштвено-професионалне организације, засноване на 
приншшу самоуправљања и најшире професионалне аутономије.

Адвокатска комора је морално солидарно одговорна за из- 
вршавање задатака својих чланова, a сваки адвокат са своје 
стране дужан је да доприноси што успешнијем раду Коморе као 
и да чува и подиже њен углед.

Избор у било које органе адвокатских организација треба 
да чини част сваком адвокату па се избор може отклонити једи- 
но у случају да здравствено статве адвоката не дозвољава овакво 
ангажован.е.

Адвокат је дужан стриктно и савесно испуњавати чланске, 
професионалне и друштвене обавезе, како _моралне тако и мате- 
ријалне природе, ггрема својим властитим професионалним орга- 
чизацијама, како би ове могле у потшчјости одговорити својим 
задацима који су од посебног интереса за адвокате.

IV.

V.
О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ТАЈНИ

18. Све што странка повери адвокату у вези затраженог 
правног савета заступања или одбране и што је адвокат v вези 
предмета и као поверљиво сазнао на други начин чини професио 
налну адвокатску тајну.

Обавеза чувања професионалне тајне односи се и на списе 
које адБСжат чува у архиви.

Професионалну адвокатску тајну дужан је адвакат да чува 
под претилм дисциплинске и кривичне одговорности за време 
заступања a и касније, све док би њено изношен>е могло странци 
да штети.

19. Адвокат може открити оно што је од странке сазнао што 
представља професионалну тајну само у слл^ају ако то сама 
странка на несумшив начин дозволи, ако је ово у интевесу од- 
бране (нужно за одбрану) и у случају када то затражи и о томе 
лобије сагласност адв. коморе, Алв. Koxiopa при разматрању овак- 
вог захтева адвоката брижљиво ће ценити све околности c.\v4aia.

20. Ако странка тражи од адвоката да је заступа у супвот- 
ности за изнетом материјалном истином, адвокат може одбити 
заступање. Y  оваквим случајевима адвокат неможе ништа преду- 
зети што би странци мог.\о да штети.

Адвокат неможе да ставља предлоге који очигледно имају 
намеру да се избегну \ггврћивање материјалне истине.

21. Ако ie адвокат нешто сазнао у засттоању радне или дру- 
ге организације, неможе то ни v ком слх^чају, ни у ком поступку, 
тоотребити на штету те организације или ког њеног члана.



ОБАВЕЗА СТААНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ЧУВАЊЕ И 
ПОДИЗАЊЕ АИЧНОГ И  МОРААНОГ УГАЕДА

22. Адвокат је дужан да се стално усавршава у своме струч- 
ном и општем образовању. У  томе циљу прати и проучава про- 
писе и стручну литературу, нарочито из области своје специјал- 
ности; прати културна, научна и политичка достигнућа и збива- 
ња, a према могућностима активно учествује и сарађује у про- 
фесионалним и стручним организацијама и часописима и у оста- 
лим друштвеним делатностима.

Своја знања адвокат је дужан да несебично преноси дру- 
гим адвокатима, a нарочито адвокатским приправницима.

23. Своје интелектуалне способности. те прк>фесиона-\не и 
друге друпгтвене активности, мора увек развијати у ск.\аду са 
достојности адвокатског позива. Недогг^^стиво је да адвокат ове 
воје активности користи противно принципима овог кодекса, 
a нарочито да их користи у циљу истицања свога адвокатског 
занимања, или на би.\о који други начин са цил>ем да се рекла- 
.чира.

24. Адвокат је дужан у сваком тренутку и у вршењу свога 
позива и у личном жргвоту, да стиче и одржава високи лични 
и мора.\ни угдед. У  томе циљу дужан је уздржати се од свих 
личних a нарочито материја.\них побуда и интереса који би мо- 
гли довести у сумњу морални лик адвоката.

Непрекидним стр\^ним усавршавањем и подизањем личног 
и моралног угледа, адвокат испдњава своју ггрофесионалну дуж- 
ност и оспособљава се за успешно обављање традициона.лне функ- 
UHi'e у одбрани слободе, независности, грађанских права, хд.ма- 
низма и човечијег достојанства, у одбрани законитих права со- 
цијалистичког друштвеног уређења.

VI.

VII.

МЕБУСОБНИ ОДНОСИ АДВОКАТА

25. Адвокати треба да учвршћују међусобне односе и негу- 
ју стр\^ну и професионалну со.л.идарност, те другарске односе 
у раду. Међусобни односи морају бити коректни, који односи 
пак не смеју и.мати утицаја на савесност и одлучност код за- 
тупања и одбране своје странке.

25. Адвокати треба да учвршћују мећусобне односе и не- 
гују стручну и професионалну содидарност, те другарске односе 
V раду. Мећусобни односи морају бити коректни, који односн 
пак не cMeiv имати утицаја на савесност и одд-^гчност кол засту- 
пања и одбране своје странке.

Недопустиво је преко веза, препорука и на 6иу\о који другн 
начин преузи.мање клијената од других адвоката. Недостојно је



адвоката, нудити своје усдуг^ странкама које већ имају своје 
адвокате ма и под повољнијим материјалним условима.

Адвокат не сме иронизирати, омаловажавати и подцењива- 
ти рад адвоката супротне странке, нити речима нити другам 
изразима. Приликом заступања у кривичном поступку не треба 
своју одбрану поставити тако да се њоме терете остали окрив- 
љени, сем ако то нужно захтева потреба одбране његовог кли- 
јента.

26. Адвокат не сме ступити у непосредни додир и контакт 
са супротном странком уколико зна да та странка има свог 
адвоката. Уколико и ступи то може чинити само са пристанком 
адвоката протустранке.

27. Адвокат не сме преузети заступање странке коју засту- 
па други адвокат уколико није претходно отказана п^шомоћ. Y  
оваквом с.\учају адвокат треба да се увери у разлог отказивања 
пуномоћи и да затражи од странке признаницу о обрачуну са 
претходним адвокатом.

Адвокат не треба да се супротставља жељи странке ако по  
ред њега жели да узме још једног адвоката.

Адвокат треба да пружи свом кодеги стручни савет и миш- 
љење у вези појединих правних проблема, ако овај то затражи.

28. Колегијалност мећу адвокатима захтева да адвокат не 
треба да одбије замољену замену без оправданих раздога.

Адвокат који моли замену мора сво.м заменику дати по- 
требне податке и упутства у вези ове за-мене, као и да заменика 
хонорише. Треба задржати обичај да се за замену наплаћује 
пола награде прописане у Тарифи између чланова наше Комо 
ре. О опречености за замену мора адвокат одмах известити ко- 
легу, или се побринути за другог заменика.

VIII.

ОДНОС АДВОКАТА ПРЕМА 
АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА И ОБРАТНО

29. Адвокат мора посветити посебну пажњу раду адвокат- 
ском приправнику. Мора настојати на његовом што успешнијем 
стручном уздизању, упозорити адвокатског приправншса на пра- 
вилан и коректан однос према други.м адвокатима, органима 
пред којима наступа, као и његово понашање ван свог позива.

Адвокат мора свом приправнику омогућити свестрану и те- 
мељну праксу. Приправничка пракса не .може бити половична 
нити фиктивна.

30. Адвокатски приправник када долази први пут у посло 
ван додир са адвокатом дужан је уко.\ико се већ раније не по- 
знаје с њим да се представи, као и да се представи судији код 
којега први пут заступа.

31. Адвокати морају посветити особиту пажњу уггућивању 
адвокатског приправника на принципе адвокатске етике, без ко- 
је немају вредност ни стручна пракса ни знање у адвокатури.
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Адвокатски приправник мора бити награђен за свој рад 
у смислу Закона.

Адвокат мора адвокатском приггравнику ради подагања 
правосудног испита пружити довољно времена за спремање ис- 
пита.

Однос између адвоката и адвокатског приправника не сме 
ниукаквом обдику представљати злоупотребу, односно, поверења 
и положаја.

32. Адвокатски приправник је дужан да чува тајну адво- 
катске канцедарије у којој ради.

IX.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА И  НАЗИВ КАНЦЕААРИЈЕ

33. Назив адвокатске канцеларије мора бити истакнут на 
згради у којој је смештена канцедарија, али не сме ни по облику 
ни по садржини да служи у рекдамне сврхе.

Y  циљу очувања угледа адвокатуре, адвокат по прави,\у 
треба да прима странке у својој адвокатској канцедарији, што 
ни у ком случају не сме да га ограничава у раду на читавој те- 
риторији Југосдавије.

Недостојно је да адвокат обавља послове и прима странке 
у судским ходницима, угоститељским радњама и на другим не- 
прикладним местима.

X.

ЗАВРШНЕ ОАРЕДБЕ

1. Овај кодекс се при.\1ењује и на рад и поступак адвокат- 
ских приправника у обавл>ању њихове адвокатско-приправничке 
праксе.

2. Овај кодекс има привремени карактер и треба га даље 
усавршавати и попуњавати у духу наче.\а социјализма и прихва- 
ћених и проверених начела професионалне етике адвокатуре у 
Југославији и у свету.

НАКНАДА ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ИМОВИНУ —  ВИСИНА  
НАКНАДЕ И ПОСТУПАК ЗА ОДРЕБИВАЊЕ НАКНАДЕ ПРЕМА 
ЗАКОНУ О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ И ЗАКОНУ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Закон о изменама и допунама Закона о експропријацији из 
1968. године Сл. дист СФР.Т, бр. 5/68 има значајнијих измена 
по питању накнаде за експроприсану и.мовину тј. висину накна- 
де и у погледу поступка за одређивање накнаде.
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Тако -уместо новелираног чл. 35. имамо нов не само 35. члан 
већ су нови и остали чланови све до 41. члана.

Када је реч о накнади за експроприсану имовину и висини 
накнаде Закон о изменама и допунама Закона о експропријаци- 
ји из 1968. године каже —  да при одређивању накнаде за екс- 
проприсану непокретност има се ценити корист коју може дати 
та непокретност њеним редовним искоришћавањем, корист к о  
ју је ранији сопственик имао од те непокретности, улагање ра- 
нијег сопсгвеника у ту непокретност, тржишна цена уколико је 
израз ових околности, да ли је и колико је та непокретност слу- 
жила ранијем сопственику као материјална основа егзистенције 
и да ли је ранији сопственик за искоришћавање те непокретнос- 
ти употреблавао само свој лични рад или рад чланова свога до- 
маћинства.

Даље се одређује да ако на накнаду која се одређује по 
ст. 1. овог члана утичу околности што се непокретност налази у 
насељима или у туристичким подручјима или у близини тих на- 
сеља односно подручја, саобраћајница, вештачких језера, кана- 
ла, мелиорационих или других објеката или што предстоји екс- 
пропријацији накнада ће се умањити сразмерно утицају тих 
околности.

Запажа се надаље, да се предвиђа, да при одређивању нак- 
наде за грађевинско земљиште неће се узети у обзир тржишна 
цена која се формира у промету грађевинског земл>ишта.

Овим се чини извесно ограничење у односу на слободно 
формиране цене у промету грађевинског земљишта.

Закон такође предвиђа да личне и породичне прилике ра- 
нијег сопственика улазе у оцену при одређивању накнаде само 
у том случају ако су те околности од битног значаја за његову 
материјалну егзистенцију.

Што се тиче термина, висина накнаде за експроприсану не- 
покретност утврђује се према околностима у време доношења 
првостепене одлуке о накнади. Значи у обзир долазе вредности 
у времену доношења првостепене одлуке о накнади за експро 
присану имовину.

Закон о изменама и допунама Закона о експропријацији 
од 1968. године дозвољава републикама да могу својим законо.м 
прописати ближа мерила за одређивање накнаде за експроприса- 
ну непокретност сагласно одредбама чл. 35. истог Закона.

Када је реч о ти.м мерилима предвиђа се да се та мерила 
могу одређивати и само за поједине врсте непокретности као и 
за само одређена подручја.

Овим се је хтело омогућити републикама да своЈе прописе 
прилагоде својим потребама и специфичностима.

Када Је реч о накнади за експроприсану непокретност За- 
кон предвиђа као правило да се накнада одређује у готовом нов- 
цу. Међутим, од овог правила има и следећих изузетака:

На предлог једне од странака суд може одредити накнаду 
V целини или делимично у давању у својину друге непокрет-



ности, ако корисник експропритациЈе има такву непокретност 
иако на такву непокретност може постојати право својине.

Каа се ради о експропријацији пољопривреАног земљишта 
земљорадника накнада давањем у својину друге непокретности 
може се одредити само по пристанку експроприсаног земљорад- 
ника.

Законодавац такође предвиђа да се стргшке могу опоразу- 
мети да се накнада може састојати у целини или делимично у 
давању друге непокретности на коју може постојати право сво  
јине или у неком другом виду.

Када се ради о експропријацији стамбене зграде или стана 
као посебног дела зграде, према Закону о изменама и допунама 
Закона о експропријацији од 1968. године, корисник екопропри- 
јације је дужан пре рушења зграде да ранијем сопственику и 
другим носиоци.ма станарског права те зграде или стана обезбе- 
ди коришћење другог одговарајућег стана.

Уколико је друкчије што постигнуто споразумом важе ус- 
лови из споразума.

Надаље се прописује да хгри одређивању накнаде за екс- 
проприсане зграде или посебне делове зграде има се узети у оце- 
ну и околност да се обезбеђује коришћење другог одговарајућег 
стана.

Исто тако предвиђа се да ако се експроприше зграда и.\и 
посебан део зграде који су изграђени без прописане дозволе над- 
лежног државног органа, ранији сапственик нема право на нак- 
наду за такву непокретност.

Ранији сопственик може порушити зграду и однети матери- 
јал од те зграде у року који .му одреди надлежни орган.

Такође ранији сопственик нема право на накнаду за у.ла- 
гање које је извршио после дана када је писмено обавештен о 
поднетом предлогу за експропријацију.

Интересантно је становиште у чл. 41. Закона о изменама 
и допунама Закона о експропријацији обзиром да се прописује 
да ако је кориснику експропријације предата непокретност пре 
павоснажности решења о експропријацији, сопственик има пра- 
во да бира да му се иакнада одреди према околностима у време 
предаје непокретности и.\и у време доношења првостепене од- 
луке о накнади.

Док је чл. 36. предвиђено да се висина накнаде за експро 
присану непокретност утврђује према околностима у вре.ме до- 
ношења првостепене одлуке о накнади, чл. 41., оставља се соп- 
ственику да бира да ли ће му се накнада одредити према окол- 
ностима у време предаје непокретности или у време доношења 
првостепене одлуке о накнади.

Када је реч о закупу, у случају установљења закупа накна- 
да се одређује у износу закупнине која се остварује за најбли- 
жа слична земљишта.

Поред овлашћења која су републгасе добиле прописо.м из 
чл. 37. републике и.мају и овлашћење да ако се ради о експропри- 
јацији непокретности толиког обима да се због тога знатан број
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становника мора иселити из Kpaja у коме се експроприсане не- 
покретности налазе могу својим законом прописати посебни об- 
лик и услове накнаде.

Да би заштитио раније сопственике законодавац је предви- 
део да ранији сопственик маже захтевати да се накнада за екс- 
проприсану имовину одреди по одредбама овог Закона ако је 
то за њега повољније, a исто тако кориснику експропријације 
се ограничава предаја експроприсаних непокретности све дотле 
док се према ранијим сопственицима не испуне обавезе у погле- 
ду накнаде одређене законом.

Са напред изнетим Закон о изменама и допунама Закона о 
експропријацији регулише питање накнаде за експроприсану и- 
мовину и висину накнаде.

Изнете новине у поступку накнаде за експроприсану имо- 
вину и висину накнаде представљају истовремено и побољша- 
вање положаја ранијих сопственика експроприсане имовине.

Када је реч о постушсу за одређивање накнаде такође има- 
мо новину јер се ранији чланови 58. до 64. замењуЈу новим чла- 
новима који питање поступка за одређивање накнаде регулишу 
на следећи начин:

После правоснажности решења о експропријацији општин- 
ски орган управе је дужан да закаже другу усмену расправу за 
споразумно одређивање накнаде за експроприсану имовину.

Законодавац налаже органу управе да настоји да странке 
постигну споразум о накнади.

Истовремено орган управе је дужан да упозори странке 
на њихова права и обавезе која произилазе из прогшса овог За- 
кона.

Y случају да дође до споразума о накнади за експроприса- 
ну непокретност споразум мора бити одређен и предвидети облик 
и висину накнаде, рок у коме је корисник експропријације ду- 
жан испунити обавезу накнаде.

Уколико дође до споразума споразум о накнади се уноси 
у записник који мора да садржи све податке неопходне за испу- 
њење обавезе корисника експропријације.

Споразум се сматра закл>учени.м када обе странке потпи- 
шу записник у који је споразум ртет.

Записник у који је унет споразум о накнади за експропри- 
сану имовину има снагу извршног наслова.

Уколико се споразум о накнади не постигне у року од 3 ме- 
сеца од дана правоснажности решења о експропријацији, општин- 
ски орган управе надлежан за имовинско правне послове .\iopa 
без од-\аган.а доставити правоснажно решење о експропријаци- 
ји са списима општинско.м суду на чијем подручју се на.лази 
експроприсана непокретност ради одређивања накнаде.

Ако орган упргше не би поступио по одредби и не достави 
правоснажно решеше о експропријацији са списима општинском 
суду на чијем се подручју налази експроприсана непокретност, 
ранији сопственик експроприсане непокретности може се непо- 
средно обратити суду ради одређивања накнаде.
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Овде се запажа новина у томе да је општински орган ду- 
жан уколико не дође до споразума о накнади да без одлаггива 
достави цео предмет Општинском суду на чијем се подручју на- 
лази експроприсана непокретност ради одређивања накнаде.

Раније орган управе није био обавезан да то чини без од- 
лагања било ранији власник било корисник експропријације био 
дужан да покрене поступак код суда.

Напротив 'Новим прописима императивно се налаже органу 
управе да предмет достави општинском суду ради одређивања 
накнаде и право сопственику да може ради заштите својих пра- 
ва непосредно тражити интервенцију суда ради одређивања нак- 
наде, с тим што се рок за обраћање суду не прописује.

Отптински суд је према новим прописима обавезан да по 
службеној дужности и ванпарничном поступку донесе одлуку 
за експроприсану непокретност по извођењу потребних доказа 
за одређивање накнаде. пружајући при томе странкама могућ- 
ност да се на рочишту изјасне о свом ставу.

У  циљу заштите ранијег власника експроприсане имовине 
прописано је да је корисник експропријације обавезан да у po
ky од 15 дана од дана достављања правоснажне одлуке којом 
је одређена накнада у новцу, исплати накнаду ранијем сопстве- 
нику.

Надаље се предвиђа да ако је кориснику експропријације 
предата експроприсана непокретност пре правоснажности реше- 
ња о експропријацији он је дужан да на износ накнаде рани- 
јем сопственику плати камату по стопи од 6®/o годишње од дана 
педаје непокретности до истека рока.

Исто тако ако корисник експропријације у року од 15 да- 
на не исплати накнаду ранијем сопственику, дужан је на износ 
неплаћене накнаде платити камату по стопи од 12®/о годишње 
од дана истека тога рока до дана исплате.

Са овим је, дајући извесне новине у односу на раније про- 
писе накнаде за експроприсану имовину —  висину накнаде и 
поступак за одређивање накнаде, Закон о изменама и допунама 
Закона о експропријацији регулисао питање накнаде за експро- 
присану имовину.

М. Вучковић

НЕКА ОПШТА РАЗМАТРАЊА О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА 
(НАРЕДБАМ.А) КАО СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕБЕЊА

Поред извршења које се дозвољава и проводи на основу 
правоснажних и извршивих извршних наслова правна правила 
извршног постушса (И П ) предвиђају и обезбеђење као посебан 
и изузетан начин извршења, које се може применити пре него 
што је извршни наслов постао правоснажан кли пре истека ро- 
ка одређеног за испуњење досуђене чинидбе, као и пре покрета-
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ња иарнице односно за време њеног трајања или извршног пос- 
тупка. Обезбеђење се може постићи само средствима (мерама) 
предвиђеним правним правилима извришог поступка као што 
су извршење ради претходног испуњења, извршење ради обезбе- 
ђења и приврехмене мере (наредбе). Док се првим двема мерама 
стиче заложно право односно право првенства намирења под 
условом накнаде опособности извршног наслова за извршење, 
привременим мерама се остварује само фактичко обезбеђење 
захтева повериоца као странке у опасности.

Од поменутих средстава обезбеђења привремене мере се 
највише употребљавају у поступку код суда опште надлежности, 
па је Y вези с тим запажено да се у судској пракси не обраћа 
увек пажња на правилну примену правних правила извршног 
поступка, која одређују претпоставке и услове за издавање при- 
времених мера, као и да се та правна правила недовољно позна- 
jy  ̂Услед тога да се одмах не решавају захтеви странака за изда- 
вање привремене мере, што се нарочито односи на такве захтеве 
постављене у тужби, a има и случајева ни до доношења пресуде 
није одлучено о дозвољавању предложене привремене мере. Ка- 
ко због таквих пропуста суда могу настати штетне последице 
за странке обзиром на сврху која се има постићи издавањем 
привремених мера и њихово осетљиво дејство, a поготово што 
се могу издати без саслушања противне странке, то је за тему 
овог излагања узет приказ оних правних правила ИП, која се 
односе на опште претпоставке и услове за одрећивање привре- 
мених мера са истовременим освртом на нека актуелна спорна 
питања из судске праксе.

Привре.мена мера (наредба) је средство обезбеђења коју 
суд на предлог овлашћене странке издаје ради обезбећења неког 
одређеног права дотичне странке, но уз ограничење да не п о  
стоје услови за остваривање извршења ради обезбеђења. Због 
тога се привремена мера може издати и пре него што странка 
покрене парницу, као и у току парнице или извршног постутгка, 
-мада странка у парници има мог\'^ћност да исходи извршни нас- 
лов за реализацију свог захтева путем извршеша. Из овога сле- 
ди, да могућност издавања привремене мере није за одређену 
фазу судског поступка, па се баш с обзиром на ову њену специ- 
фичност најбоље изражава сврха привремене мере, Koia се са- 
тоји у обезбеђењу неког будућег права (новчаног потраживања 
или неновчаног захтева) без обзира да ли је такав захтев везан 
за рок или неки услов 329 ИП ). To се обезбеђење постиже 
налогом суда да се кроз одређено време одржи једно конкрет- 
но стање онакво какво постоји, iep се издавањем привремене 
мере противнику предлагача забрањује поступање на начин ко- 
јим се нарушава постојеће стварно стање, чиме би се осујетило 
или знатно отежало извршење права пред.\агача доцније када 
дође до извршног наслова.

Посебно треба истаћи, да је одређивање привремених ме- 
ра дозвољено и у ванпарничном поступку, али у том погледу 
постоје специфичне разлике у односу на парнични поступак. Пре-
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ма правном правилу из § 10 ст. 2 ВП ако одлучивање о претход- 
ном питању зависи од утврђења спорних чињеница, онда ванпар- 
нични суд може по преллогу или по службеној дужности ради 
установљења одређеног права или правног односа уггутити стран- 
ке на парницу или на управни поступак. Y таквом случају ван- 
парнични суд Je дужан у смислу правног правила из § 2 ст. 2 тач. 
7 ВП, да се побрине када је потребно о томе да се до завршетка 
парнице односно управног поступка положи обезбеђење или да 
се стање дотле одржи непромењено. За ово обезбеђење ванпар- 
нични суд, који је упутио странке на парницу односно управни 
поступак, може издати само адекватне привремене мере по прав- 
ним правилима извршног поступка зависно од тога да ли је у 
питању новчано потраживање или неновчани захтев. He би мо- 
гао одредити и извршење ради претходног испуњења уз обезбе- 
ђен>е или извршење ради обезбеђења, које се може дозволити 
само на основу извршног наслова док још није постао правосна- 
жан или извршив.

Те привремене мере може издати и парнични суд, али је 
разлика у томе, што по изложеном правном правилу ванпарнич- 
ни суд по званичној дужности има да цени да ли је у односном 
случају обезбеђење неопходно, те да ли за то постоје све потреб- 
не претпоставке и услови и која је привремена мера у конкрет- 
ној ситуацији потребна. Сем тога парнични може издати при- 
времену меру само на захтев странке у опасности, која је ујед- 
но дужна да учини вероватним постојање потребних претпостав- 
ки и услова за одређивање затражене привремене мере.

Следило би из изложеног, да по правним правш\има из- 
вршног nocTVTiKa привремена мера представља само средство 
обезбеђења, a не и средство извршења, па је уједно потребно 
указати какве су сличности односно разлике између привреме- 
не мере и извршења ради обезбеђења.

Пре свега мора се констатовати, да је заједничко код оба 
ова средства обезбећења њихов идентичан циљ да се осигура 
будућа принудна реализација извршног захтева повериоца без 
чега би се она иначе осујети-\а или знатно отежала, a њихово 
дозвол>авање је могуће само онда када за то постоје одређене 
и посебне претпоставке предвиђене правним правилима изврш- 
ног поступка.

Међутим, између њих постоје и битне разлике од којих је 
свакако најзначајнија она, да извршење ради обезбеђења про- 
изводи стварноправно дејство. Додуше, ово само условно, јер 
онај у чију је корист извршење ради обезбеђеша дозвољено сти- 
че условно принудно заложно право или пак право првенства v 
погледу намирења свог потраживања из заплењене ствари. Так- 
во се право не конституише привременом мером, јер она има 
за сврху да се кроз одређено време задржи постојеће стварно 
стање ради обезбеђења будућег принудног извршења. Стога по- 
ред привремене мере други повериоци такође могу проводити 
извршење на истим стварима, ако за своју корист имају ваљан 
извршни наслов.
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Дал>а је разлика у томе, што средства за обезбеђење путем 
одређивања привремене мере нису по правним правилима изврш- 
ног поступка таксативно наведена, сем изузетка када је у пита- 
њу новчано потраживање. Зато се препушта оцени суда Аа у 
сваком конкретном случају зависно од околности приЈмени оно 
средство обезбеђења путем привремене мере, које је најпогод- 
није. Поред тога за привремене мере је карактеристично и то, 
да су одмах и извршиве.

Као што је већ речено, привремене мере могу послужи- 
ти како ради обезбеђења новчаних потраживања, тако и ради 
обезбеђења неновчаних захтева, али само ако су за то испуње- 
не битне претпоставке одређене правним правилима извршног 
поступка од којих се као опште могу навести следеће:

1. Постојање предлога повериоца и потребе да се обезбе- 
ди неко његово право (новчана тражбина или неновчани зах- 
тев), a није од значаја да ли је захтев повериоца чије се обез- 
беђење тражи везан за рок или неки услов.

2. Захтев повериоца мора бити вероватан, a није довољно 
да само постоји могућност да би у будућности могао настати. 
Стога се привремена мера не би могла дозволити ради обезбе- 
ђења захтева који би тек био у изгледу или који је могућ под 
претпоставкама које још не постоје (на пример обезбеђење 
предвиђених парничних трошкова пре покретања парнице).

Такође се не могу одредити привремене мере ради обезбе- 
ђења захтева по тужби за утврђење (чл. 175 ЗПП), јер је сврха 
привремене мере да се обезбеди захтев повериоца ради његове 
будуће реализације. To није могуће код деклараторне пресуде 
која се доноси по таквој тужби, пошто иста нема својство из- 
вршног наслова.

3. Да се учини вероватним постојање опасности, јер дозво- 
љавање привремене мере није скопчано са одрећеном фазом 
судског поступка. Опасност може бити објективна или субјек- 
тивна, али само постојање објехтивне опасности по правилу 
није довољан разлог за одређивање привремене мере, па се за 
опасност коју треба спречити привременом мером тражи, да 
се у суштини огледа у понашању самог дужника односно њего- 
вим по повериоца штетним диспозицијама. Помањкање такве о- 
пасноои значи недостатак једне од битних општих претпоставки 
за одређивање привремене мере.

Када је у питању новчано потраживање, оно је потребно 
учинити вероватним, да ће без привремене мере противник пред- 
лагача (дужник) осујетити или знатно отежати извршење ради 
наплате дотичног потраживања, затајити, уклонити или отуђити 
предмете своје имовине или иначе са њима располагати (прав- 
но правило из § 330 И П ). Овде су набројана само хипотетичка 
стања са којима је означена опасност, која се привременом ме- 
ром има уклонити. Мећутим, за издавање привремене мере ни- 
је довољно да предлагач само наведе постојање једног од тих 
хипотетичких стања, већ мора навести чињенице из којих се мо- 
же закључити на постојање једног од наведених примера. Тра-
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жи се постојање околности које чине 1»ероватнил1 да ће услед 
држања дужника (чињења или пропуштања) еаступити таква 
промена његових имовинских прилика, Дva би наплата новчаног 
потраживања могла бити осујећена или знатно отежана. Није 
д о в о лјНо  само постојање објекгивне опасности, независно од де- 
ловања дужника, већ је потребно да се учини и вероватним то 
постојање у субјективном правцу.

Према изложеном за исхођење привремене мере ради обез- 
беђења новчаног потраживања мора се у сваком случају учи- 
нити вероватним постојање субјективне опасности тј. оне опас- 
ности која произилази из понашања самог дужника и која мо- 
же имати за последицу штетне промене по имовинске прилике 
предлагача (повериоца) без обзира да ли је иста изазвана и не- 
свесним односно немарним поступањем ду‘жника. Уколико се 
таква опасност не може учинити вероватном, онда тај недоста- 
так није могуће надокнадити давањем одговарајућег обезбеђе- 
ња. Код тога ваља истаћи, да се не тражи учинити вероватним 
постојање опасности путем доказивања неке апстрактне могућ- 
ности за осујећење намирења захтева повериоца, која се по пра- 
вилу предпоставља према сваком и у сваком случају, већ да ће 
у том погледу настутшти одређене последице предвиђене прав- 
ним правилима ИП. Та апстрактна могућност мора се конкре- 
тизовати кроз одређено понашан.е дужника на такав начин, да 
се најмање манифестује као вероватна опасност да ће услед то- 
ra намирења повериочевог потраживања бити осујећено или пак 
отежано.

По наведеном правном правилу ИП није таксативно наве- 
дено у којим случајевима постоји опасност по могућност нами- 
рења новчаног потраживања, већ је сахмо одређено да се по за- 
кону пресумира поред осталих случајева да постоји такво оте- 
жавање наплате и онда, када би се пресуда морала извршити 
у иностранству. Стога ће постојање тих других случајева у ко- 
јима странка може сматрати да је доведена у питање наплата 
њеног потраживања зависити од конкретних околности сваког 
појединог случаја, степена опасности и томе адекватне оцене 
суда.

Тако неспособност плаћања, тешкоће у вези са плаћањем, 
тужбе и извршења, често мењање боравишта дужника и сл. са- 
мо гто себи још не значи да су се стекле околности које чине 
вероватним постојање субјективне опасности и које оправдава- 
ју издавање привремене мере. Стога је тешко навести адекватне 
примере за сл^ајеве када постоји субјективна опасност, али се 
ипак може изнети као класичан пример онај случај када је за 
то довољна околност изражавање намере дужника о премештају 
боравишта у иностранство у земљу са којом нису уређени од- 
носи међународне правне помоћи.

Код неновчаног захтева довољна је и само објективна опас- 
ност, па према томе није потребно да њу проузрокује дужник 
својим понашањем, већ иста може бити изазвана поступањем и 
од стране трећих лица, a такође може бити последица стицаја
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постојећих околности без обзира чијом кривицом је дошло до 
такве ситуације. He тражи се да је промена постојећег стања 
већ наступила или отпочела, већ је довољно само постојање о  
пасности за измену тог стања, a без значаја је да ли има могућ- 
ности потпуне накнаде штете за случај ако би се осујетило ост- 
варење односног захтева.

4. Могућност остваривања захтева (новчаног или неновча- 
ног) за који се тражи привремена мера у судском парничном 
односно ванпарничном поступку или бар да је за његово при- 
нудно извршење редован суд (на пример захтев за чије је суђе- 
ње надлежан избрани суд).

5. Да странка у опасности није у могућности ради обезбе- 
ђења свог права (захтева) да издејствује извршење ради обезбе- 
ђења (негативна претпоставка).

Привремене мере се могу дозволити како против физичких, 
тако и против правних лица (друштвених и грађанских), a ра- 
ди обезбеђења једног истог захтева овлашћена странка може 
предложити више привремених мера. V  том случају суд ће од- 
редити ону, која је најприкладнија за отклањање конкретне 
опасности, a између више погодних мера ону, која је за против- 
ника предлагача најлакша (§ 341 ст. 2 И П ). С тим у вези по- 
ставља се питање да ли је могућа кумулација извршења ради 
обезбеђења и привремених мера. Мора се одговорити негативно, 
јер се правно правило из § 19 ИП, које говори и уређује куму- 
лацију средстава за извршење не односи на кумулацију изврше- 
ња ради обезбеђења и привремених мера обзиром да иста нису 
средства нзвршења, већ средства обезбеђења. Због тога таква 
кумулација по правним правилима ИП није могућа, пошто сврха 
ових средстава за обезбеђење није у томе да се тражиоцу извраге- 
ња пружи могућност намирења пред оним повериоцима, који 
cv већ раније стек.\и извршни наслов. Поред тога привремена 
мера није дозво.\>ена у оном случају када постоје услови да се 
иста срвха оствари ради које се тражи њено издавање тпгем 
исхођења извршења ради обезбеђења.

Надаље i’e важно истаћи као нарочито карактеристично за 
привремене мере, да се њиховим издавањем не сме npeivAHUnpa- 
ти коначна судска одлука. Наиме, није дозвољено путем привпе- 
мене мере vcbo ih th  све оно што би странка v опасности могла 
својевремено постићи извршењем на основу судске одлуке доне- 
те V њену корист. Дакле, cv \ не би смео таажити ттредложени 
захтев привремене мере, ако се он подудара са петитом постав- 
\зени.м V тг'жби којим се тражи налагање олређене чинидбе. To 
ie сасвим разумљиво, јер као што ie већ напред речено, привое- 
мене мере немају за CBpxv пт>инуђивање дужника на испутвење 
обавезе или спречавање евентуалних даљних повреда уговооа. 
већ ie\HHO да спрече онемогућавање остварења захтева или пак 
ла се поверилац заштити од про.мене садашњег стања, која је
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скопчана са опаоношћу наступања по њега ненакнадиве штете. 
Мећутим, ово начело да привремена мера не Схме прејудицирати 
коначну судску одлуку, не важи за оне привремене мере које 
треба да послуже ради спречавања насиља које прети или ради 
отклањања ненакнадиве штете. Стога се у таквим случајевима 
путем привремене мере може дозволити све оно што би стран- 
ка у опасности могла постићи за своју корист исхођеном пре- 
судом (§ 332 ст. 2 ИП).

Сем правних правила извршног поступка такође и правна 
правила из бившег Закона о земљишним књигама предвиђају 
извесне мере којима се може постићи 'иста сврха као путем 
привремених мера. To се постиже забелешком одређених чиње- 
ница као што су на пример забележка отказа хипотекарне туж- 
бе (§66— 67), забележба тужбе ради уписа у земљишне књиге 
(§ 68), забележба спора о неком стварном праву на основу одр- 
жаја (§ 77). Такве мере предвићају и правна правила из бившег 
Закона о побијању правних дела ван стечаја у оним случајеви- 
ма када је потребно провести какав упис или брисање у зем- 
љишним кшигама. Међутим, поменутим мерама се не задобија 
никакво стварно-правно овлашћење, већ се само ограничава 
дужникова диспозиција са објектом будућег извршења и стога 
те забележбе нису сметња за трећа лица да воде извршење у 
погледу истог објекта. Овоме треба додати, да у поменутим слу- 
чајевима не важе претпоставке предвиђене правним правилима 
ИП, па следствено то.ме ни услов да се мора учинити вероват- 
ни.м опасност.

Да би суд могао дозволити привремену меру ради обезбе- 
ђења новчаног потраживања и.\и неновчаног захтева потребно 
је да постоЈи пред^\ог странке у опасности (пред.\агача), па ггре- 
ма томе и овде важи начело диспозиције странака, )ер предла- 
гач може, а.\и не мора да захтева обезбеђење издавањем привре- 
мене .мере.

Како привре.мене .мере обзиром на своје дејство имају ве- 
лик значај у пракси посматрано не само са аспекта интереса 
предлагача (повериоца), већ и противника предЈ\агача (дужни- 
ка), то је V правном правилу из § 338 ИП одређено да предла- 
гач V свом поднеску (предлогу) за дозволу привремене мере мо- 
ра да наведе ове елементе:

1. Какву привремену Mepv тражи од оних предвиђених 
правним правилима ИП са тачни.м означењем њене сврхе, a ко- 
је су различите зависно од тога да ли се захтева обезбеђење нов- 
чаног потраживања или неновчаног захтева. Код новчаних по- 
траживања мора се навести и износ, a ако ie захтев управљен 
на неку друп^ ствар онда и њена вредност.

За случај изјаве предлагача о спре.мности, да у.место при- 
вре.мене мере противник пред.\агача по.\ожи код суда као обез- 
беђење одређени новчани износ, онда се и тај износ мора озна- 
чити у предлогу (§ 338 ст. 2 ИП).
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2. Тачно означење времена за које се привремена мера пред- 
лаже календарским даном или неким догађајехМ, тако да се обу- 
хвата краћи или дужи период колико је потребно да предлагач 
оствари материјалне и процесне претпоставке за извршење при- 
нудно свог захтева, што ће зависити од околности сваког кон- 
кретног случаја.

3. Захтев који предлагачу припада или који му је већ до- 
суђен и исти у предлогу мора бити јасно означен не само по 
предмету, већ и правном основу. Ако о том захтеву још нема 
досуђујуће пресуде, онда се он на тражење суда мора учинити 
вероватним и то увек када предлогу нису придожене исправе, 
које за ту сврху представљају најпогоднији доказ. Може се то 
постићи и сведоцима и вештацима ако је њрссово саслушавање 
могуће одмах обавити, a поготово ако их сам предлагач доведе 
у суд, но допуштено је да се уз предлог поднесу као доказ и 
њихове писмене изјаве.

За случај да захтев није доволјНО вероватним учињен може 
се дозволити предложена привремена хмера под условом пода- 
гања обезбеђења ради штете накнадиве у новцу која може на- 
стати по противника предлагача, a ако захтев никако није учи- 
њен вероватним, онда се предлог има одбити. Још у једном слу- 
чају предлагач се има обавезати на полагање обезбеђења, a то 
је онда када суд нађе да у датом случају постоје такве специ- 
фичне прилике које оправдавају дозвољавање привремене мере 
зависно од полагања обезбеђења, мада је свој захтев учинио 
довољно вероватнИхМ.

4. Истинито навођење чшвеница на којима се заснива пред- 
лог, што се односи на постојање захтева и опасности. На тра- 
жење суда ове чињенице се морају учинити вероватним, a да ли 
је то постигнуто одлучује суд по Сх\ободној оцени од чега зави- 
си да ли ће се дозволити привремена мера или одбити предлог 
предлагача. С тим у вези треба посебно истаћи, да се постојање 
опасности у сваком случају мора учинити вероватнИхМ и да се 
стога не може ззхменити обезбеђењем.

Предлог за издавање привремене мере подноси се над.\еж- 
но.м суду опште надлежности, a то је по правилу онај суд код 
кога је у току парница или извршни поступак у вре.ме подноше- 
ња првог предх\ога.

Ако се предложи издавање привремене мере пре него што 
се покрене парница или после њеног правоснажног решења, али 
пре него што је отпочело извршење, онда је за дозволу привре- 
мене мере и њено провођење надлежан огаптински суд опште 
месне надлежности за противника предлагача у парници у вре- 
ме подношења првог предлога (чл. 41 ЗПП). He буде ли могуће 
по овом критерију утврдити надлежност, онда је надлежан оп- 
штински суд где се налази ствар или на чијехМ подручју дужник 
противника предлагача има своје пребивалиште или боравиште 
ИАИ на чијем подруч^у се иначе има предузети радња за про- 
вођење привремене хмере (§  337 ИП ).
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CvA одлучује o предлогу за издавање привремене мере ре- 
шењем и ако га усвоји, онда је у том решењу дужан да означи 
за које се време привремена мера дозвољава. To се време може 
означити календарским даном или неким догађајем (на пример 
до правоснажног реитења парнице) и тако одређен рок важења 
привремене мере је судски рок, али се на захтев педлагача не 
може непосредно продужити ако је привремена мера исхођења 
у току парничног, ванпарничног или извршног поступка. Пред- 
лагач има само могућност да пре него што истекне тај рок, за- 
тражи издавање истоврсне привремене мере и на тај начин рок 
продужи.

Y случају када се привремена мера дозволи пре него што је 
предлагач покренуо парницу или затражио извршење, суд ће у 
решењу одредити примерен рок у коме предлагач мора поднети 
т\^жбу односно предлог за дозволу извршења. За случај безуспеш- 
ног протека тог рока суд ће на предлог противника предлагача 
или по с\ужбено1 дужности укинути издату привремену меру 
(§ 340 ИГП. Ово ie такође судски рок и као такав се може не- 
посредно пподужити, али се предлог за ггоодужење рока мора 
поднети сулу пре његовог истека (чл. 100 ЗПП).

По захтеву предлагача суд може дозволити више привре- 
мених мера ради обезбеђења истог потраживања, ако опени да 
би се тиме v конкретном случату постигла предвићена сврха 
(на пример чуватве телесних покретних ствари и забрана тое- 
ћем лииу да поеда противнику предлагача одређене ствари). По- 
везано с тим треба указати на потребу да v том погледу предлог 
буде iacHO формулисан, јер поред захтева за кумулативно изда- 
вање поивоемених мера предлагач може поставити захтев и ал- 
тернативно тј. да се дозволи једна од предложених привреме- 
них мера.

Када околности одређеног c.\v4aia оправдавају могућност 
за издавање више прнвремених мера, онда треба дозволити ону 
привремену меру која нај.мање оптерећује противника предла- 
гача.

Mebv'THM, суд није обавезан да изда баш ohv  ̂поивремену ме- 
pv Koiv V свом предлогу захтева преддагач, већ може зависно од 
оиене окодности сваког појединог сл\^аја издати адекватну 
привпемену меру.

Тако се примера ради v циљу обезбеђења тужбеног захте- 
ва за поизнање права власништва на непокретностима и укњиж- 
бе истог не може тражнти издавање привремене мере ставља- 
ч>ем спорних непокретности под принудну управу. V овом слу- 
чз1У мог \о би се дозволити само такво обезбеђење које би било 
a уекватчо cBoioi сврси тј. да се њиме спречн осујећење иди знат- 
но отежавање остварења т\'жиочевог захтева. Када је у питању 
спор о праву власништва на непокретностима и упису истог у 
земљишним књигама адекватно обезбеђење за такав тужбени 
захтев бт1ла би забрана отуђења иди оптерећења спорних непо- 
кретности са убедежавањем ове забране у земл>ишној књизи, a 
не принудна управа тих непокретности, јер би ово друго сред-
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ство абезбеђења било прикладно за случај да се у парници тра- 
жи посед непокретности или накнада штете.

Има и таквих примера у судској пракси да се захтева и 
дозвољава забележба спора ради обезбеђења новчаног потражи- 
вања или неновчаног захтева о коме тече парница, мада би од- 
говарајућа привремена мера била забрана отуђења или оптереће- 
ња непокретности. Наиме, забележба спора је средство обезбе- 
ђења које се може тражити само по земљишно-књижним пропи- 
сима и то само онај, који сматра да је одређеном укњижбом 
повређен у свом зк. лраву и то заједно са тзв. брисовном туж- 
бом или касније, a ако се не ради о повреди зк. права онда се 
за случај опасности обезбеђење тог права (новчаног или ненов- 
чаног захтева) може остварити тражењем адекватне привреме- 
не мере по правним правилима ИП.

Y судској пракси се појавило као спорно питање да ли се 
и за време мировања поступка може данети привремена мера 
ради обезбеђења захтева тужиоца, обзиром да према чл. 206 ст. 
1 у вези чл. 203 ст. 2 ЗПП суд у случају мировања поступка не 
може предузимати никакве радње у поступку. Из овога следи, 
да правилан одговор на речено питање зависи од тога да ли 
одређивање привремене мере представља парничну радњу или 
не. По том питању су у судској пракси регистрована два опречна 
става од којих први полази од тога, да захтев за издавање при- 
времене мере у току парнице се сматра парничном радњом, јер 
такав захтев има значај споредног захтева (решење СВС Гз. 
20/57). По другом ставу и поред чињенице, што одредбе ЗПП 
нормирају могућност доношења привремених мера (чл. 267, 301, 
40.5, 412, 415, 422 и 465), не чини такве радње парничним радња- 
ма чије би предузимање било искључено за време мировања. 
Ово се образлаже ти.ме, да је привремена мера по својој при- 
роди радња која спада у материју извршног поступка, па стога 
парнични суд решавајући о предлогу за издавање привремене 
мере не предузима парничну радњу у парнично.м поступку, већ 
у суштини такву радњу, која има карактер извршне радње (ВС  
АПВ Гж. 74/59).

По нашем мишљењу други став је правилнији, али се са- 
мо делимично може прихватити уколико се односи на привре- 
мене мере које суд у току парнице одређује по правним прави- 
лима ИП чија је једна од основних карактеристика везаност 
за начело диспозиције странака. He 5и се међутим, мог.ло усво- 
јити то становиште и у погледу оних привремених мера које суд 
издаје по предлогу странке односно с.\ужбеној дужности на 
основу овлашћења датог у посебним одредбама ЗПП, јер баш 
због тога и држи.мо да се одређивање таквих мера има сматра- 
ти парничном, a не извршном радњом. Код тога није од знача- 
ја, што се њима у суштини постиже иста сврха обезбеђења ра- 
ди заштите странке у опасности (тужиоца), већ је битно да за 
издавање таквих привремених мера важе специфичне претпо- 
ставке предвиђене одговарајућим одредбама ЗПП, па се стога 
исте не могу подвести под правна правила ИП.
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Ако се правоснажном судском одлуком утврди, да је зах- 
тев за чије је обезбеђење привремена мера дозвољена правно 
непостојећи или ако се иначе покаже да је привремена мера 
неоправдана или ако предлагач привремене мере пропусти од- 
ређен му рок за подношење тужбе или тражење извршења, он- 
да је противник предлагача овлашћен да захтева од суда који 
је издао привремену меру, да обавеже предлагача без обзира 
на кривицу на накнаду њему проузроковане штете и то само 
имовинске. Тај суд је дужан, a не суд у редовном парничном 
поступку, да о таквом захтеву мериторно решава и утврди по- 
стојање штете и н.ену висину, те да предлагача решењем обаве- 
же на накнаду исте противнику предлагача (ВПС Сл. 631/60). 
Ова накнада обухвата сву имовинску штету, па према томе и 
изгубљену добит. Y  свом решењу суд треба да одреди парициони 
рок за накнаду угврђеке штете како би то решење после право- 
снажности могло да послужи као извршни наслов (§ 343 ИП).

Противник предлагача коме није дата могућност да се пре 
доношења решења изјасни о предлогу за дозволу привремене 
мере, може поднети противљење против издате привремене мере 
и у том случају суд који је исту дозволио одлучује на основу 
усмене расправе поводом противљења тако, што је може потвр- 
дити, преиначити или укинути односно условити путем полага- 
ња обезбеђења. Противљење се мора поднети у року од 15 да- 
на од дана достављања привремене мере и њиме се не зауставља 
њено извршење. Сврха му је само у изношењу противних тврдњи 
и доказа противника предлагача, који би, да су били познати 
суду, могли утицати на другачију судску одлуку. Стога њихова 
основаност може имати за последицу укидање или преиначење 
привремене мере, a у противном суд ће решењем потврдити већ 
дозвољену привремену меру (§ 346 н 347 ИП).

Међутим, решење о дозволи привремене мере може се по  
бијати и жалбом као општим правни.4 леком из разлога процес- 
не и материјално-правне природе (види и чл. 8 Основног зако  
на о судовима опште надлежности) без обзира да ли је изда- 
вању привремене мере претходило преслушање противника из 
истих раз.\ога као у жалби, то се полазећи од интереса процесне 
економије поставља питање целисходности овог овлашћења про- 
тивника предлагача или не. Како се противљењем привремена 
-мера у суштини може нападати из истих разлога као у жалби, 
то се полазећи од интереса процесне еконо.чије поставља питање 
целисходности овог овлашћења противника предлагача за исто 
времено коришћење оба наведена правна средства. Да ли би због 
тога његову жалбу требало с.чатрати против.-\>ењем у оннм слу- 
чајевима када се оспоравају чињенице и наводи предлагача за 
издавање привремене мере у пог.\еду вероватности постојања 
захтева и опасности, a пре одређивања привремене мере није 
био преслутан. Ово питање је од значаја, јер су жа.\ба и про  
тивљење два одвојена и различита правна средства, што се пре 
свега огледа у надлежности суда који по њи.ма одлучује. Тако 
о противл>ењу одлучује првостепени суд који је издао привре-
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мену меру и након одржане уомене расправе, док по жалби ре- 
шава виши суд као другостепени. Сем тога овлашћена странка 
има право жалбе вишем суду и против решења које донесе пр- 
востепени суд поводом пративљења.

Пошто је сврха привремене мере обезбеђење повериоца од 
опасности која му прети услед понашања дужника, то се овај 
ефекат може постићи само ако се дозвољена дривремена мера 
одмах односно брзо проведе. Због тога је у правном правилу 
из § 345 ИП одређено, да провођење привре.мене мере није до- 
пуштено ако је прошло више од месец дана од када је издата 
привремена решењем на рочишту абјављена односно доставље- 
на предлагачу, сем ако иста није одложена поводом уложене 
жалбе. Поменути рок је законски рок и на његов ток нема ути- 
цаја подношење противљења или предлога за укидање привре- 
мене мере, већ само чињеница да је провођенве привремене ме- 
ре од^\ожено због поднете жалбе и у том случају тај рок тече од 
доставе другостепеног решења којим је потврђено решење о доз- 
воли привремене мере.

Треба посебно нагласити, да изложено правно правило ИП  
Ихма у виду само почетак рока за провођење привремене мере, 
па стога ако је започето у оквиру тог рока исто се може наста- 
вити односно довршити и после рока. Поред тога наведени рок 
се односи само на провођење привремене мере, a не и на при- 
нудно остваривање налога издатих у виду привремене мере, јер 
се провођење привремене мере састоји у њеном достављању о- 
номе на кога се односи. Због тога се достава мора извршити у 
оквиру поменутог рока, a довољно је да иста покушана, док у 
том року не мора бити проведено и извршење дозвољено ради 
реализације налога садржаног у привременој мери.

Код извршења привремених мера сходно се примењују на- 
чела извршног поступка, па према томе чинидба која је озна- 
чена као привремена мера у предлогу за дозволу извршења тре- 
ба тачно да се поклапа са чинидбом садржаном у извршном на- 
слову у погледу врсте и обима. To значи, да тражилац извршења 
не може тражити другу врсту чинидбе, већ само ону означену 
у привременој мери, нити свој захтев може проширити, али се 
у пракси општинских судова у томе не води увек довољно рачу- 
на, па се дозвољава извршење привремене мере у погледу чи- 
нидбе која није наложена противнику предлагача.

Противник предлагача може преуу\ожити, да се дозвољена 
привремена мера укине или ограничи без обзира што је про- 
тивљење поднето против привремене мере одбијено и то у овим 
случајевима:

1. Ако је дозвољена привремена мера проведена у већем 
обиму, него што је било потребно за обезбеђење предлагача 
привремене мере.

2. Ако су се у међувремену околности због којих је при- 
времена мера издата толико измениле, да иста више није по- 
требна за обезбеђење странке у опасности у чију је корист доз- 
вољена.
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3. Ако је противник предлагача дао обезбеђење које суд 
сматра довољним.

4. Ако је захтев предлагача ради чијег је обезбеђења дозво- 
љена привремена мера био намирен или ако је правоснажно 
утврђено, да је тај захтев правно непостојећи или да је престао.

Предлог за укидање или ограничење издате привремене ме- 
ре може поднети само противник предлагача и суд када прими 
такав предлог одлучиће о њему решењем на основу усмене рас- 
праве. Што се тиче надлежности од значаја је да ли тече парни- 
ца о главној ствари или не. Y  првом случају над.\ежан је за 
одлучивање парнични првостепени суд, a у свим осталил! случа- 
јевима онај суд коме је био поднет предлог за издавање при- 
времене мере.

И на крају остаје да се помене и питање трошкова у вези 
са издавањем привремене мере. Ти трошкови падају на терет 
странке која је предлаже, али тиме не губи право да у парници 
тражи њихову накнаду (§ 342 И П ). Међутим, трошкови наста- 
ли поводом одређивања привремене мере по посебним одредба- 
ма ЗПП спадају у трошкове парничног поступка и о њима суд 
одлучује пресудом или решењем којим се завршава поступак 
пред тим судам (чл. 140 и 153 ст. 4 ЗПП). в

ЈОВАН Л. ЈЕРКОВИН

ПРАВНО ДЕЈСТВО ИЗВРШЕЊА YPOBOPA О HPEHOCY 
НЕПОКРЕТНОСТИ 3AKAjY4EHOE Y YCMEHOM OBAHKY

Закон o промету земл>ишта и зграда утврђује као обавезно 
правило да уговори којима се врши пренос непокретности хморају 
бити сачињени у писменом облику, у противном такав пренос не 
производи никакво правно дејство. Ово правило је изрично по- 
стављено одредбом члана 9 Овог Закона.

Иако је формулација члана 9 Закона о промету земљишта 
и зграда наизглед јасна и недвосмислена, примена овог закон- 
ског прописа у пракси, отворила је убрзо, читав низ спорних пи- 
тања, посебно оних који се односе на општу теорију формалних 
уговора. О томе најбоље сведоче бројне одлуке судова настале у 
вези са применом и тумачењем чл. 9, a које откривају богату 
и разноврсну праксу, у којој су нека кључна a различито реша- 
вана питања деловањем Врховног суда Југославије добила ујед- 
начена решења.

Једно од таквих питања, је било и питање правне вал>аности 
усмених утаначења изван писмене форме. Врховни суд Југосла- 
вије је својим Начелним мишљењем бр. 2/62 од 17. IV. 1962 го  
дине указао на принудни карактер члана 9 Закона о промету 
земљишта и зграда и обавезност фор.ме, како у погледу предме- 
та уговора, тако и цене као другог еле.мента уговора о купопро-
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даЈИ и на тај начин отклонио неуЈедначеност у пракси наших 
судова по овом питању.

Из овога следи закључак, да су усмени споразуми странака 
који .имају за предмет пренос непокретности без правног дејства.

Пракса нам је већ указада на овакве правне ситуације тра- 
жећи при томе решење које ће бити у скдаду са јавним интере- 
сом, да сваки буде осигуран у свом праву. Тај интерес је углав- 
ном и био ратио легис за чдан 9 Закона о промету земљишта и 
зграда мора бити писмен. Иначе не производи никакво правно 
дејство.

To значи, да ако странке закл.уче само усмени уговор о пре- 
носу земљишта и зграда, ризикују да тај уговор о преносу зем- 
љишта и зграда, ризикују да тај уговор не могу пред судом 
остварити и путем суда тражити његово извршење, ако једна 
од странака неће да изврши усмено закључени уговор.

Несумњиво је складу и са јавним интересом, да свако буде 
заштићен у свом праву, те странка која није хтела да поступи 
по чдану 9 овог Закона, нема права да захтева запггиту и при- 
нуди другу страну на извршење утовора, који није закључила 
писмено. Y прилог овоме цитирамо као гтример став наше суд- 
ске праксе по овом питању. „Не може се тражити извршење уго- 
вора о куповини и продаји земљишта кад уговор није закључен 
у писменом облику (чл. 9 Закона о промету земљишта и зграда). 
Оно што је странка по таквом уговору дала може се тражити 
натраг као плаћено без основа”.' To другим речима значи да је 
уговор о преносу права својине на земљиште, зграду или посеб- 
не делове ништав ако није закључен у писменом облику. Према 
томе, уговорне стране нису дужне да испуне своје обавезе одре- 
ђене таквим уговором. А.ш странка која је у испуњењу таквог 
уговора нешто дала, има право да од друге тражи то натраг кон- 
дикциским захтевом.

Овакав став се данас у нашо1 судској пракси постепено 
напушта.

Законодавац приликом редакције чл. 9 Закона о промету 
земљишта и зграда није имао у виду посебну ситуацију, a то 
је када уговорне стране усмено закључени уговор о npcHocv не- 
покретности (земљишта, зграда или њених посебних делова) из- 
врше у потпуности међу собом. Таква би ситуација настада у 
случају када би на основу таквог усменог постигнутог споразу- 
ма, купац положио целокупну купопродајну цену продавцу, a 
продавац купцу предао у посед продату непокретност.

Такву ситуацију прописи не забрањују, и странке могу 
и.мајући поверења једна у другу, да међусобно изврше усмено 
закључени уговор о продаји непокретности. Y  таквом случају 
правно дејство усменог закљученог уговора међу уговорним 
странкама је остварено, јер су обе уговорне странке уговор фак- 
тички извршиле. Купац је добио купљену непокретност и цену 
исплатио, a продавац је добио цену и продату непокретност пре- 
дао купцу.

' Решење Врховног суда Н. Р. Б и X Гж. бр. 613/56 од 12. IV. 1967 год.
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Овакве правне ситуације приморале су наше судове да из- 
мене своје дасадашње ставове и да их у целости ревидирају. 0 
томе нам најбоље говоре судске одлуке који цитирамо као при- 
мер. Прва од таквих одлука односи се на уговор о деоби недрет- 
нина. „Уговор о деоби некретнина је основ стицања својине у 
смислу чл. 9 и 12 Закона о промету земљишта и зграда и као та- 
кав мора бити писмен, но с обзиром на значај поседа као услова 
сигурности у правном промету и стабилности у економским од- 
носима, V духу је означених прописа да се деобничар, после ус- 
мене ^човорене и стварно извршене деобе некретнина, не може 
позивати на недостатак писмене форме и само због тога тражи- 
ти деобу изнова’’.̂

Оваквим ставом наше судске праксе ранија заузета схва- 
тања по овом питању су фактички дерогирана, и утврђено као 
правило да се извршењем уговора о преносу непокретности са- 
чињеног у усменом облику и фактички извршеног, конвалидира 
правни посао па и ако није закључен у писменом облику.

Још изразитији пример оваквог схватања је једна доцнија 
одлука Врховног суда Југославије, која прелази преко члана 9 
Закона о промету земљишта и зграда и поставља као правило: 
да се обостраним извршењем усменог закљученог уговора о пре- 
носу непокретности отклања недостатак писмене форме.

„VroBop о куповини и продаји не производи правно деј- 
ство ако је цена као битан елеменат уговора симулирана. Међу- 
тим, када је уговор у целини реализован, макар и не био у скла- 
ду са прописом члана 9 Закона о промету земљишта и зграда 
не може се само због тог недостатка тражити повраћај у пре- 
ђашње стање”.̂

YroBop имовинско правног карактера закључује се саглас- 
ношћу воља странака о његовнм битним састојцима, Код купо 
вине и n p o ja je  то значи споразум странака о предмету и цени. 
Када је међутим, за ваљаност уговора прописана нека посебна 
форма, као што је то случај са уговорима о промету непокрет- 
ности који према пропису члана 9 Закона о промету земљишта 
и зграда мора бити писмен, ако то није, не производи никакво 
правно дејство.

Код уговора ове врсте услов њихове ваљаности је да су за- 
кључеии у писменом обдику. Према томе ако споразум странака 
о битним састојцима уговора није писмено сачињен уговор не 
производи дејство. To исто вреди и за сдучај кад споразум стра- 
нака у погдеду битних едемената уговора (овде предмет и цена) 
није у пиоменој исправи верно исказан, већ из било којих раз- 
дога друкчије представљен (стимудиран). Y  суштини и тада не- 
достаје писмени обдик уговора, a он је услов његове ваљаности. 
Y таквом сдучају наша судска пракса прави разлику, да ли је 
такав уговор са недостатком обавезне форхме (који по правилу 
није ваљан правни посао) реадизован у целини или пак то није.

Пресуда Врховног суда Југославије Рев. бр. 1253/64 од 16. II. 1965
год.
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Уколико се ради о недовршеној купопродаји код које по пита- 
њу цене постоји несагласност воље странака, тј. није означе- 
на стварна купопродајна цена, у таквом случају остаје на сна- 
зи да је овакав купопродајни уговор ништав. A као последица 
ове ништавости је да се ствари врате у пређашње стање. Али 
када је уговор у целини реализован не .може се само због не- 
достатка форме тражити да се ствари врате у пређашње ста- 
ње. Правна правила о враћању давања по основу неважећег уго  
вора вреде код случаја заблуде, недостатка у сагласности воље 
и слично, кад уговор по материјалној суштини не постоји, a 
не и у случају неважности уговора због недостатка у форми. Y  
таквом случају настаје једно стање, једна промена у имовин- 
ским односима која одговара вољи странака и коју због тога 
странке не могу нарушаватн, односно такав свој захтев не мо- 
гу реализовати путем суда. Но и у оваквом случају води се ра- 
чуна о савесности уговорних партнера, тј. полази се од стано- 
вишта да нико не може прибавити било какву корист по ochobv 
поступања у злој намери оштећења другог уговорног партнера 
преварном радњом. Ако је споразум странака о уношењу ниже 
цене у писмену исправу резултат злонамерног односно превар- 
ног поступања (купца, тј. његове намере да на тај начин изнгра 
прозавца и за купљену некретнину плати мање, од стварно уго- 
ворене цене), у таквом случају се не би могло применити прав- 
но правило о недопустивости захтева за враћање из реализова- 
ног уговора неважећег због недостатка у Законом прописано! 
форми, већ је одлучан принцип поштења у правном cao6pahaiy 
и спор се има расправити на начин да не дође до повреде тога 
принципа. Таквим ставом се спречава несавесни уговорни парт- 
нер, да се не користи таквим поступањем. V истом смислу де- 
лује и накнадна зла намера уговорача- тј. коришћење cnopaav- 
ма уношења мање цене у писмену исправу. Из овог произилази 
да наша судска пракса штити аутономију воље уговорних стра- 
нака, али под условом да су савесне.

Правна схватања изражена у наведеним одлукама тешко 
ie усагласити суштином члана 9 Закона о промету земљишта 
и зграда као и са сврхом овог законског прописа. Па ипак виде- 
ли cAio да HaiHOBHia схватања наше судске праксе признају из- 
вршење vroBopa који је у целини закључен у усменом облику.

Погрешно је стати на становиште да се оваквим ставом 
судова заобилазе одредбе члана 9 Закона о промету земл>ишта 
и зграда. Напротив, такав став треба прихватити iep се њимр 
штити avTOHOMHia воље длговорних страна. и уклањају се h3v- 
зетно тешке и неправичне ситуаците, које би створила у пракси 
cvBHiue строга примена члана 9 Закоиа о прометд  ̂ земљшпта 
II зграда.

Посебно је питање ла ли не би требало ускладити и постп- 
1ећи закон о ппомету земљишта и зграда са овом судском прак- 
сом. Koia ie превазишла саме олрелбе његовог члана 9. Мишл>е-

3 Решење Врховног суда Југославије Рев. бр. 1677/65 од 18. III. 1966
год.
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ња смо, да je потреоно новелирати овај законски пропис и ускла- 
дити га са потребама нашег савременог живота и правне праксе.

Тиме бисмо завршили ово наше излагање, сматрајући: да 
њиме нисмо исцрпели предметну тему, која с обзиром на дина- 
мику нашег правног система, изискује далекоснанжије анализе 
како правника теоретичара тако и практичара у циљу доноше- 
ња јединствених решења по овом правном проблему.

КОСТА М. МЕСАРОВИЕ

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За постојање кривичног дела са- 
мовлашћа чл. 297 КЗ није битно да 
ли је угрожено чије право него је 
потребно да учинилац самовлашћа, 
мимоилазећи иадлежне државне ор- 
гане, остварује односно прибавл>а 
неко своје постојеће право према 
некоме ко сам не уДОвол>ава својој 
обавези (ВСС — Од. НС бр. 875/67)

Пресудом Општинског суда осло 
бођен је оптужени, оптужбе услед 
незнатне опасности дале и због од- 
сутности штетних последица. Оште- 
ћени је уложио жалбу, па је Ок- 
ружни као II ст. суд уважио жал- 
бу, оптуженог огласио кривим за 
дело самовлашћа из чл. 297 КЗ, те 
му изрекао новчану казну коју је 
суспендовао од извршења на годи- 
ну дана, a оптуженог осудио на пла- 
ћање 30 нд. на име трошкова.

Против I I  ст. пресуде Окружног 
суда, изјавили су жалбу па је Вр- 
ховни суд прихватајући чињенично 
стање онако како је утврђено у I 
и II ст. пресуди нашао да се из 
утврђених чињеница не може изве- 
сти правни закључак да је оптуже- 
ни самовласно прибављао неко сво- 
је право или право за које сматра 
да му припада, како то предвиђа 
члан 297 КЗ. За постојање кривич- 
ног дела самовлашћа није битно да 
ли је угрожено чије право (или по 
седовно стање) — што би могло би- 
ти евентуално предмет тужбе због 
сметања поседа — него је потребно 
да учиналац самовлашћа, мимоила- 
зећи надлежне државне органе, ост- 
варује одн. прибавља неко своје по- 
стојеће (или претпостављено) пра- 
во према некоме ко сам не удово-

љава својој обавези, a то овде ни- 
је случај, будући да је окривљени, 
како проистиче из утврђеног чиње- 
ничног стања, из просторије у којој 
станује, ствари оштећене уклониоу 
другу просторију у истој кући. Ува- 
жена је жалба оптуженог, јер дело 
за које је окривљени оптужен није 
по Закону кривично дело.

Испитивање сведока преко тума- 
ча и превођење његовог исказа је 
исто потребно када то бранилацоп- 
туженог тражи. (ВСС — Од. НС бр.
Кж. 8/68.)

I ст. пресудом оптужени је про- 
глашен кривим. Уложио је жалбу 
браналац наводећи да он незна ма- 
ђарски језик, a да су сведоци са- 
слушавани на мађарском који није 
превођен на српскохрватски језик.

Жалба је уважена, јер је нађено 
да је битно повређен члан 5 став 2 
и 4iV.7 став 1 ЗКП, јер браниоцу ко- 
га је оптужени изабрао нису оси- 
гурани сви услови да може прати- 
ти цео ток поступка, a у те услове 
спада и испитивање сведока преко 
тумача и превођења његовог иска- 
за од стране стручног тумача, па је 
I ст. пресуда разрешена и упућен 
I ст. суда да спроведе поново по 
ступак, држећи се правног схвата- 
ња Врховног суда.

Кривично дело преваре у служби 
садржи у себи и кривично дело 
фалсификата службене исправе.
(ВСС — Од. у НС број Кж. 49/68.)
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I ст. пресудом оптужени је про 
глашен кривим због кривичног де- 
ла пљачке из чл. 255 став 1 у вези 
члана 341a став 2 КЗ и кривичног 
дела фалсификата службене испра- 
ве из члана 319 став 1 КЗ па је осу- 
ђен на 7 годрша строгог затвора.

Жалбу је поднео оптужени што 
је проглашен кривим и за кривич- 
но дело из члана 319 став 1 КЗ.

Жалба је делимично основана, јер 
је фалсификат извршен да би се 
њиме могло извршити кривично де- 
ло преваре, које је прерасло у 
пљачку, па су у радњи оптуженог 
истакнути сви елементи кривичног 
дела преваре у служби из члана 
318a став 2 КЗ, a како висина ште- 
те прелази износ од 30.000 нд. то 
је учињено кривично дело пљачке 
из члана 255 став 1 КЗ. Пошто се 
кривично дело преваре у служби 
врши подношењем лажних обрачу- 
на, то је фалсификат службене ис- 
праве елеменат кривичног дела пре- 
варе у служби, па стога поред овог 
дела не може да стоји и кривично 
дело фалсификата службене испра- 
ве из члана 319 став 1 КЗ као по- 
себно дело у стицају са првим кри- 
вичним делом.

сини од просечно 2“/(> од износа воз- 
не цене за сваког појединог путни- 
ка урачунат у  возну цену (члан 6 ' 
став 1 по.менуте уредбе).

Снаха која је живела и раднла у 
домаћинству свога свекра нема пра- 
во на протувредност свога рада, већ 
само на плодове произведених у до- 
маћинству сразмерно њеном допри- 
носу, односно на новчану против- 
вредност истих. (ВСС — Од. НС бр. 
Гж. 202/68.)

I ст. пресудом AeiVH.MiwHO је усво- 
јен тужбени захтев. Странке су под- 
неле жа.\бе. I ст. суд је тужитељи- 
ци, снахи туженог, утврдио 50 нд. 
месечне накнаде за њен допринос 
у раду до.маћинства па је утврдио 
коначан износ од 1.800 нд. Овом од- 
луком I ст. суд је повредио матери- 
јално право. Члану до.маћинства ие 
припада накнада за његов рад, али 
тужитељица може да тражи новча- 
ну протувредност оних плодова ко- 
ји су добијени и њеним радо.м.

Осигурање у смислу уредбе о оба- 
везном осигурању путника на же- 
лезницама против несретног случа- 
ја има карактер обавезног осигура- 
ња, a не личног осигурања па се 
осигурашша добивена по томе осно- 
ву осигуран>а има урачунати и у 
штету. (ВСС — Од. у НС број Гж. 
1179/67.)

Против I ст. пресуде којом је де- 
.ЛЈимично досуђен тужиоцу на име 
накнаде неимовинске штете 17.500 
нд. уважена је жалба туженог те 
је пресуда укинута због недовољно 
утврђеног чињеничног стања, па је, 
између осталог, изречено да је по- 
грешно оно правно схватање I ст. 
суда да се осигурање у смислу Y- 
редбе о обавезном осигурању пут- 
ника на железницама против нес- 
ретног случаја има сматрати чисто 
■шчним осигурањем те да је услед 
тога износ који је тужилац добио 
од 03-а у висини од 4.000 нд. не мо 
же бити предмет урачунавања у из- 
носе које тужилац остварује по ос- 
нову накнаде неимовннске штете. 
Нагфотив, ради се о обавезном оси- 
гурању код којег је премија у ви-

Без обзира на локалне прописе у 
туристичком месту о висини бора- 
вишне и комуналне таксе по дану 
и кориснику, ако су корисник и ов- 
лашћеник туристичког објекта скло- 
пили такав уговор, да ће корисник 
таксе платити паушално кроз целу 
сезону, корисник не може накнад- 
но приговорити да је тај споразум 
супротан локалним прописима, те 
да не жели таксе плаћати паушал- 
но. (ВСС — Од. у НС бр. Гж. 
1373/67.)

I ст. пресудом удовољен је туж- 
бени захтев. Жалбу је поднео туже- 
ни позивајућн се на .докалне npomi- 
се о висини боравишне и ко.муналне 
таксе, па тужи.\ачка страна није 
овлашћена да захтева нешто више 
или друго од оног што је предвиђе- 
но локални.м прописима у погледу 
тих давања.

Жалба туженика је неоснована, 
јер је тужилачка страна била ов- 
.\ашћена да и поред постојања тих 
.докалних прописа да се корисници- 
.\ia туристичких објеката, односно 
терена склопи такав споразу.м какав 
је и одговарао и интересима стра- 
нака, a уговорна страиа такво.м 
споразуму сада не .може прнгово- 
рити.
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Решење надлежне општине о да- 
 ̂вању или одузимању ловишта прет- 
ставља управни акт против кога се 
може водити управни спор (Врх. 
пр. суд Сл. бр. 682/68-3)

Тужилац је у тужби навео да се 
тужена општина приликом доноше- 
ња решења о давању ловишта јед- 
ној привредној организацији није 
држао законских одредаба из чл. 
18. и 19. Основног закона о ловству 
(,,Службени лист СФРЈ" број 
16/1965), па је предложио да се 
побијано решење као незаконито 
ионишти.

Првостепени привредни суд је од- 
био своју надлежност у овој ства- 
ри, јер је нашао да се у конкрет- 
ном случају не ради о привредном 
спору и да према томе за решава- 
ње није уопште надлежан привред- 
ии суд. —

Поводом жалбе тужиоца друго- 
степени суд је потврдио побијано 
решење a жалбу одбио из следећих 
разлога:

„Наиме, према чл. 15. Основног 
закона о ловству ловиште се уста- 
новљава на површини земљишта 
или вода која представља природну 
или заокружену целину, без обзира 
на својину землзишта, a према чл. 
17. истог Закона ловиште установ- 
л>ава огаитина за потребе ловачких, 
ловно-привредних и других радних 
организација, односно државни ор- 
ган, или орган који он одреди — 
на земљишту оне одређене шуме 

прогласио шумом са посеб- 
ном наменом. Коначно, ловиште се 
од стране надлежне општине даје 
на газдовање на основу проведеног 
управног пост\ч1ка под условима из 
чл. 18. до 20. a одузима под усло- 
вима из чл. 21. пом. Закона, што 
значи да решење о установљењу, 
давању на газдовање, и одузимању 
ловишта представља акт, којим др- 
жавни орган у вршењу јавног ов- 
лашћења решава о извесном праву 
или обавези одређеног појединца 
или организације, и то у управном 
поступку, па такво решење сходно 
чл. 6. ст. 2. Закона о управним crio- 
ровима („Службени лист СФРЈ” 
број 21/1965) представља управни 
акт, против кога се може водити 
управни спор, a не имовинскоправ- 
ни однос, како то тужилац у жал- 
би неосновано представља. Стога 
се судска заштита и обезбеђење за- 
конитости против таквог решеља

општине може остваривати сходно 
чл. 1. 2. и 6. ст. 1 Закона о управ- 
ним споровима само управним спо 
ром."

Околност што је редовна такса 
плаћена али после рока од 15 дана 
нема утицаја на законску обавезу 
ллаћања казнене таксе (Врх. пр. суд 
Сл. 1022/68-5)

У покренутом привредном спору 
странка је нзнос редовне таксе за 
одређену парничну радњу платњ\а 
после истека рока од 15 дана из 
чл. 4 став 2 Основног закона о суд- 
скнм таксама (Службени лнст ФНРЈ 
број 16/1960), па је nocrynajyhii суд 
принудним путем наплатио износ 
казнене таксе у смислу одредбе чл. 
40. односно 41. поменутог Закона. —

Таксени обвезник је против реше* 
iha о принудној наплатн таксе из- 
јавио жалбу сматрајући да није би- 
ло основа да се по извршеном iL\a- 
ћању редовне таксе, наплаћује каз- 
нена такса. —

Другостепени суд је жалбу одбио 
из следећих разлога:

„Будући да је казнена такса санк- 
ција за HerLvahaH>e или неуредно 
плаћање редовне таксе, првостепе- 
ни суд је на основу чл. 41. у вези 
Ч А . 40. Основног закона о судским 
таксама побијаним решењем пра- 
bhjvho одредио да се од тужиоца 
HaiLvaxH казнена такса. Према то 
ме, околност што је таксени обвез- 
ник редовну таксу ixvaTHO, али по 
протеку прописаног рока, нема ути- 
цаја на законску обавезу плаћања 
казнене таксе.'"

Правоснажно пресуђену ствар 
странке не могу накнадно на дру- 
ги начин регулисати a такво регули- 
сање не ужива правну заштиту
(Врх. пр. суд Сл. број 1050/68-3)

Тужени је у претходном спору за 
своје утужено потраживање стекао 
против тужиоца правоснажни прав- 
ни наслов, a после тога је тужилац 
покренуо посебан спор у коме је 
између осталог обухватио и део по 
траживања туженог који је испла- 
тио по правоснажном правном на- 
слову, јер да су странке накнадно 
извршиле ревизију неких својиход- 
ређених рачуна, према којој тужи- 
лац није био дужан да туженом 
плати и спорнн део. —
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Тужени је истакао приговор пре- 
суђене ствари, па је првостепени 
суд тужбу уважењем овог пригово- 
ра одбацио као недопуштену, a ту- 
жилац је изјавио жалбу другосте- 
пеном суду, који је жалбу одбио 
из следећих разлога:

„Спорно је питање да ли странке 
једну правну ствар која је право- 
снажно пресуђена могу и на други 
начин регулисати те да ли такво 
регулисање ужива цравну заштиту 
и може бити предмет поновног рас- 
прављања. —

Y смислу члана 322. став 1. и 2. 
ЗПП пресуда која се више не мо- 
же побијати жалбом или ревизијом 
постаје правоснажна уколико је 
њоме одлучено о захтеву тужбе од- 
носно протутужбе, a суд током це- 
лог поступка по службеној дужнос- 
ти пази да ли је ствар правилно 
пресуђена, и ако утврди да је пар- 
ница покренута о захтеву о коме 
је већ правоснажно одлучено, од- 
бациће тужбу. —

Уколико суд одлучи о захтеву о 
коме је већ правоснажно пресуђе- 
но то претставља апсолутну битну 
повреду одредаба парничног поступ- 
ка из члана 343. став 2. тачка 9. 
ЗПП. —

Из овога, a посебно из чињенице 
да суд по службеној дужности na
an да ли је једна ствар правоснаж- 
но пресуђена произилази да је во- 
ља странака ове ирелеватна, те на- 
води жалбе да странке по начелу 
диспозиције могу своје односе ме- 
њати по личној оцени без обзира 
на правоснажно пресуђење, нису 
основани.”

И кад на темељу менице није из- 
дат платни налог већ се води само

редовна парница вреди наведена 
надлежност из чл. 58 ЗПП (Врх. пр. 
суд Р. број: 77/68-3)

Првостепени привредни суд није 
издао предложени менични платни 
налог већ је решењем на основу од- 
редбе члана 481 a Закона о парнич- 
ном поступку тужбу упутио на ре- 
дован поступак и с обзиром да вред- 
ност спора прелази износ од н. дин. 
30.000 предмет уступио надлежном 
вишем привредном суду. —

Виши привредни суд се огласио 
.месно ненадлежпим у смислу одред- 
бе чл. 44 ЗПП јер је тужено два An
na за која не постојп пста месна 
надлежност, a међу туженим има 
1'лавнпх и спореднпх обвезника, па 
је предмет уступио вишем прпвред- 
ном суду месно надлежном за глав- 
пог дужнпка, — налг1зећп истовре- 
мено да се не ради о меничној туж- 
бп па да у конкретном случају не- 
.\ia места примени чл. 58 ЗПП. —

Поводом насталог сукоба надлеж- 
ности Врховни привредни суд у 
Београду је утврдио надлежност су- 
да по чл. 58 ЗПП пз следећих раз- 
лога:

„Посебна месна надлежност по 
.месту плаћања менице за суђење у 
споровима пмаоца менпце против 
потппснпка, одређена члано.м 58. 
ЗПП, односп се на све поступке ко- 
је поквене ималац менице на теме- 
л>у менпце. Ова наД(\ежност наиме 
није огранпчена само на случајеве 
кад се на темељу менпце изда плат- 
ни налог и кад се на темељу прп- 
говора против платног налога наста- 
ви са редовнпм поступком. Према 
томе, и кад на темељу менице није 
издат платни налог већ се води са- 
мо редовна парница вредп наведе- 
на нaA^\eжнocт из чл. 58. ЗПП.”

ИЗ СЕДНИЦЕ Y. 0. АК у АПВ

На седници V. О. АК у АПВ која ie одржана 31 .маја 1968 
године, V Суботици, донесена су следећа решења;

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

2. Прихваћен је Кодекс етике са допунама те се упућује на 
усвајање.

3. Узет је на знање извештај о годишњој конференцији 
Удружења адвокатоких приправника Војводине.
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4. Прихваћен је предлог допуне Тарифе за рад адвоката, те 
се упућује Скушптини од 1 јуна 1968 године.

5. Решењем број 168/968 уписује се у именик адвоката АК 
у АПВ са седиштем адв. канцеларије у Тителу Барис Андов, ад- 
вокат из Београда.

6. Решењем број 222/968 брише се из именика адвоката са 
даном 31 маја 1968 због заснивања радног односа Сретеновић 
Милан, адвокат из Шида, a за преузиматеља његове канцеларије 
одређује се Провчин Мирослав, адвокат из Шида.

7. Решењем број 224/968 уписује се у именик адв. приправ- 
ника са даном 31 мај 19(S8 Сучевић Дане, адв. приправник на 
адвокатскоприправничкој вежби код др. Кениг Јулија адвоката 
у Новом Саду.

8. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката.

Управни одбор АК у АПВ

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У  АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и савет, сагласили да постоје сви усло- 
ви, то се на основу чл. 93 тач. 4, чл. 87 тач. 3, чл. 13, тач. 1, 2, 
3, 6 и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2 Закона о правосудном испиту, те чл. 7 и 
9 Статута АК у АПВ, уписују у именик адвоката са даном 31. V 
1968. године, a решењем број;

126/67 Видаковић Лзудевит, Сомбор 
195/68 Поповић Бранислав, Зрењанин 
202/68 Алексић Трајко, Вршац 
205/68 Аазин Јован, Нови Кнежевац 
218/68 Путинчанин Жарко, Србобран 
223/68 Бурашевић Видо, Бечеј 
225/68 Савнћ Сава, Нови Сад

Адвокатска комора у АПВ

„Из Књиговодства Коморе!
Извештавају се чланови да 1. јула 1968. доспева уплата III. 

квартала чланарине за 1968. као и претплата на „Гласник", што 
износи укупно 57 н. дин.

Уједно треба платити за смртни случај пок. др ДихМ. Топа- 
ловачког, бившег адвоката из Панчева по 10 н. дин.

Све уплате се врше на тек. рачун Адвакатске ко.море, Нови 
Сад, бр. 657-8-419."

Књиговодство Коморе

„ГЛЛСНИК" излази сваког .месеца / Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у ЛПВ, Нови Сад, Змај Јовина, 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Вотић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народннх Хероја 6 / Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 / годпшња прегплата 20 нових динара / Цена 

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