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Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

И в а н  К р к љ у  ш 
адвокат у Новом Саду
ЗА CYACKY nPAKCY АЛИ ПРОТИВ ПРЕЦЕДЕНТНОГ ПРАВА

Сви се ми, Y овом или оном облику, веома дуго, позивамо 
па одлуке врховних судова, истичући их као аргуменат еквива- 
лентан правној норми, решавајући на тај начин, пре свега, праг- 
Д1атистичке потребе дате животне ситуације.

Том приликом нисмо ни свесни да постајемо судеоници 
тих судских одлука, некритички, пре свега, које, у неком другом 
тренутку, у истој или сличној чињеничној констелацији, заузи- 
мају другачија, или дијаметрално супротна становишта.

Било би интересантно направити генезу становишта заузе- 
1их у одлукама врховних судова у капиталним релацијама дру- 
штвеноправних односа, како с обзиром на временски континуи- 
тет, тако и с обзиром на осцилације које су биле резултат раз- 
вптка друштвено-политичког, економског и самоуправног прав- 
ног система. Исто тако, не од мањег значаја, била би интересант- 
на и компаративна посматрања одлука појединих врховних су- 
дова република односно покрајина.

Свакако да ће тај посао уследити или као анализа поједи- 
них института — кроз време и кроз правна подручја — или као 
свеобухватнији научни прилаз широј материји једне гране пра- 
ва. Одмах треба напоменути да је судска пракса објављена из 
домена кривичног права била и остала допринос развитку и кри- 
впчно-правне доктрине, и кривично-судске праксе, не, разуме се, 
креирањем категорија или начела, јер је увек постојао пози- 
тнвни законски текст, већ суптилном анализом појединих жи- 
вотних ситуација, издвајањем материјално-правно релевантних 
елемената из појединих судских одлука нижих судова, њиховим 
уграђивањем у обележја кривичног дела и на тај начин, куму- 
лацијом искустава, инспиративно деловала како на теорију кри- 
вичног права, тако и на даљи развитак судске праксе.
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Најбољи илустратив ове тврднве је, још увек непревази- 
ђена књига др Богдана Златарића, која представља анализу суд- 
ске праксе дате кроз изванредно истанчан, импресиван научни 
смисао, који не би ни могао бити тако брилијантан, да нема 
свога корена пре свега — у судској пракси.

Док је, кажемо, кривично-судска пракса била стимулатив, 
док је у магичном спектру животних разноврсности, тражида, 
II налазила, одгонетке и решења, док се креативно држада мате- 
ријалног права, дотле је иста та пракса, у грађанско-правним 
предметима имала сасвим друге претензије. Те претензије су, 
понављамо, не толико израз врховних судова, већ целокупног 
правосудног комплекса, који је, често некритички се позивајући 
и фетишизирајући становишта „наших врховних судова” као 
бумеранг деловао на исте те врховне судове.

Најопаснија су бида, a оиа то јесу и данас, и остаће ко зна 
кодико дуго, она „становишта” непосредно вишег суда, дакле 
другостепеног суда, која се изричу „непосредно” судији који, 
са предметом под мишком одлази да га добије из прве руке.

Ова уводна напомена била је неопходна како би се избе- 
rao сваки неспоразум око улоге и значаја судске праксе, као 
такве, за коју ћемо увек дати свој пуни гдас. Ми смо против 
свега онога што није судска пракса, a често присваја тај атри- 
б\т. Међутим, мериторна тема овога чданка је анадиза свих 
оних елемената који судску праксу не могу довести до извора 
права и поред супротних спорадичних тенденција, које су, у 
последње време све присутније.

** *

Судска пракса, као извор права, појављивада се, и појав- 
iByje, у раздичитим правним системима, и у различитим правним 
поредцима, или као доминантни, или као супсидијарни извор 
права, али увек као релевантни правни чинилац.

Но, нас интересује, пре свега, ситуација у нашем правном 
систему.

Члан 219. Устава СФРЈ гласи:
„Судови су у вршењу судске функције независни и суде 

на основу Устава, закона и самоуправних општих аката.”
Устав Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине у 

чд. 415. ст. 1. тач. 4. прокламује да врховни суд „ . . .  Утврђује 
иачедне ставове и начедна правна мишљења у питањима која 
су ОА значаја за јединствену примену покрајинских закона од 
сгране судова.”

Како врховни суд врши и судске функције, то смо истакли, 
иосебно његову координирајућу улогу у примени покрајинских 
закона, што указује 1 — да заузимање ставова у појединим 
судским одлукама нема реперкусије у погледу јединствене при- 
?дене покрајинских закона од стране судова, a 2 — истовремено 
и значи да утврђивање начелних ставова и начелних правних



мишљења не произилази из конкрегних судских одлука врхов- 
ног суда.

Из цитираног произилази, као категоричка тврдња, и ван 
сваке дилеме само то, да је код нас извор права Устав, закони 
п самоуправна општа акта. Остаје отворено питање да ли извор 
права и нешто што Устав не спомиње, али и не искључује, тим 
npe што извесни наговештај може бити повод за различита 
тvмaчeњa.

Ради синхронизације даљег излагања, потребно је указати 
на грађанске законике стар>е Југославије, односно на оне одредбе 
које говоре о судској пракси као извору права.

Општи имовински законик у чл. 992. у глави Неке зако- 
њачке (правничке) изреке и поставке које, и ако не могу закона 
ни преиначити ни замијенити, могу му, ипак, објаснити разум 
и смисао — каже: ,,Не суди се по примјерима, него по прави- 
лима.”

Извор права по ОИЗ-у је закон, обичај, a тек када ни у 
закону ни у „закониту обичају’’ нема „прилична правила за неки 
посао, a није га могуће ни подобјем наћи, правда и правица 
постају за суца непосредним извором из кога он правце треба 
да црпе своје правило, према особитој природи посла који се 
суди. Та се радња и зове: суђење по правди и правици” (чл. 
782. ст. 1)‘.

Општи имовински законик, дакле, није познавао судску 
праксу као извор права.

Грађански законик за краљевину Србију у § 11. изричито 
каже:

„Више пресуда једнаки изречених у подобним случајима 
ке сачињавају постојано судско тумачење, и само ће се као 
такво сматрати, и као на такво призрење имати, али силе закона 
још зато не.ма.”

' Како је пун наче.ла и принципа чл. 782. је од шир>ег интереса за 
овај рад, па без обзира на извесну наративност, нема нарочите препреке 
да га у целости цитирамо:

„Те.мељ је, разумије се, и закону и закс«иту обичају, правда и пра- 
вица, те кад судац суди по прави.\има узетим из закона или из законита 
обичаја, он свакако ради на основи правде и правице. Ипак, правила по 
којима суди, већ је законодавац и народни живот отуда извео. Тек, кад 
ни у закону ни у обичају не.ма прилична правила за који посао a није 
ra .могуће ни подобјем наћи, правда и п{>авица постају за суца непосред- 
ни.м извоЈХ)м из K o r a  он правце треба да црпе своје правило, пре.ма осх>- 
битој природи посла који се суди. Та се радња и зове: суВење по правди 
и правици.

Y такво.ме суђењу судија треба да, оцјењујући са сваке стране при- 
лике, пази нарочито на то што часни л>уди држе да је право, и што је 
у складу са јавним вјеровање.м и поштењем, без којих не може бити 
уредна саобраћаја .међу људима. И ако судија све то ради по души и 
савјести, он опет треба да пази, колико је год могуће, и на разум и 
.мишљење народа или разреда људи којима су обични послови те руке.

Различна значења саме речи правда (као суђење, суд) јасна су 
ca.\ia no себн, већ по положају који у којој реченици ријеч заузи.мље.’’



Општи аустријски грађански законик је још прецизнији и 
калсе Y § 12. — судске одлуке — следеће:

,,Y појединим случајевима издате наредбе и судске одлуке 
у појединим парницама немају никад силу закона; оне се не 
.могу распрострети на друге случајеве или на друга лица.”

Сви стари законици, дакле, имају јединствени став да суд- 
ска пракса не може бити извор права.

Овај став, као доктринарно начело, при.хваћен је и у нашој 
правној науци од најкомпетентнијих представника, осим у неко- 
лико случајева, где се супротан став заснива више на друштве- 
ним, a мање на правним аргументима.

YocxaiVOM, да судска пракса, у нас, не може бити извор 
ирава, произилази из закона.

Чл. 4. Закона о неважности правних прошЈса донетих пре 
6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације даје 
могућност примене правних прописа који су били на снази на 
дан 6. априла 1941. године на односе који нису урећени важећим 
прописима, као правна правила, и то само уколико нису у суп- 
ротности са YcxaBOM ФНРЈ, усхавима народн1хх репуб.\ика, за- 
конима ихд.̂

 ̂ Закон о неважности правних прогшса донетих пре 6. априла 1941. 
годнне и за време непријатељске окупације донет је 23. октобра 1946. и 
ол тада, па све до данас, оперишемо претежно са његови.м ч,\. 4. који 
иредстав.Л)а законско овлашћеи,е за примену — у својству правних правила 
— у ово вр»еме огромног правног потенцијала различитих правних под- 
ручја crape Југославије, с ти.м што се изградњо.м нашег гтфавног система, 
овај опус сужава, како по обиму, тако и по врстама, па је раније приме- 
њиваио ,Д1равно правило” касније постало декласирано, и као „стална 
судска пракса", нарочито од стране новог, .младог судског кадра, који 
иије miao нарочитог интереса да проучава, па чак и да се ма и летимично 
ннформише са наслеђешгм опусо.м из пр>едратног правног система.

Кад смо већ код овог питања, није без интереса, подсетити се на 
генезу чл. 4. Закона о неважности. . .  Реч је о пропису од 3. фебруара 
1945. године донетог од стране Председништва антифашистичког већа на- 
родног ослобођења Југославије који носи назив: Одлука о укидању и 
иеважности свих правних пЈХишса донетих од стране ок\х1атора и њего 
вн.х помагача за време октаације; о важности одлука које су за вр>еме 
рата донете; о укидању правних ггрописа који су били на снази у часу 
непри јатељске окупације.

За нас је од интер>еса чл. 2. ове Одлуке: „ПЈЈавии пркзписи — закони, 
уредбе, нархедбе, правилници итд. — који су били на снази у часу непри- 
јатељске окртације — до дана 6. априда 1941. — укидају се уколико су 

суггротности са тековта.ма народно ослободилачке борбе, декларавд- 
ја.ма и одл\гка.на Антифашиспгчког већа народног ослобођења Југославије, 
и Земаљских Антифаишстичких већа — скупштина, савета, собрања — 
појединих федералних јединица и њихових пр>едставништава као и прав- 
НИ.М прогшсима донетим од Националног комитета ослобођења Јутославије 
и његових повереннштава федералних јединица.”

По ово.че су, правш! прописи, уколико нису били у сугфотности са 
тековинама НОР^а, би.ли позитивни законски текстови, у најранијој фази 
изградње нашег новог правног систе.ма.



Како правни прописи садржани у напред цитираним зако- 
ннма о судској пракси као извору права, нису у супротности са 
Јсомплексом правне регулативе нове државе, пити су то икада 
били, то би они, посредством чл. 4. Закона о неважиости прав- 
них прописа, као правно правнло, имали упоришта у нашем 
ПОЗИТИВНОЛ1 правном систему.

Овакав закључак изгледа, само на први поглед, претен- 
диозан. Међутим, ако је чл. 4. Закона о неважности позитивни 
пропис, a јесте, то све што се примени као правно правило, при- 
мењено је на основу позитивног прописа. Свако супротно стано- 
виште било би у колизији са правним правилима. Поред тога 
оно би морало образложитн зашто би та правна правила била 
у супротности са нашим правним поретком, с једне стране, и 
указати у нашем позитивиом систему одредбе које дају судској 
вракси снагу извора права, па да на тај начии нема ни потребе, 
a ни могућности за примену правних правила.

Оба ова напора не бп довела до акцептирајућих резултата 
јер би им недостајала и иоле озбиљнија правна аргументација.

Ако би једна судска одлука била извор права, онда се по- 
ставља питање на основу чега је она донета, јер је њен основ 
siorao бити само законски пропис, обичај, и ништа више. „Прав- 
да и правица”, како каже ОИЗ нису самостални извор права, 
кего су оне имплициране у структури закона и обичаја, у при- 
мени апстрактног правног правила, на конкретну правну ситуа- 
цију, у социолошком аспекту самог поступања и рада судова, 
којима је и задатак да отклањају повреде правног поретка. Ако 
тај поредак почива на правди и правици, онда је јасно да зашти- 
та Tora поретка, истовремено претпоставља и обезбеђење правде 
и правице за онога чије је право повређено.

Суд примењује закон, a не доноси ra. Ако би судска од- 
лука била извор права, онда би суд морао бити истовремено и 
законодавац и орган који примењује тај закон, што је ннко 
патибилно.’

Коначно, под претпоставком конципирања прецедентног 
права, долазили бисмо до тога да је институција правног лека 
промашила свој уставно-правни значај, јер би, уствари, судо- 
вање, без обзира на постојање вишестепености, постало једно- 
степено судство, будући да би сви судови судили исто као онај 
суд који мериторно треба да пресуди конкретни правни случај.

’ ГГостоје тенденције све веће примене оних правила понашања који 
доносе сами субјекти на које се та правила односе. Кр>аће речено, само- 
управни споразуд1и су управо они прописи који важе за чланове радних 
организација, a које доносе оии сами. Исти је случај и са самоуправним 
спораз\тиима групација радних организација. Овде треба напоменути да 
је и отсуство санкције, у к.\асичном смисду, такође спе1Д1фикација но  
вог caMOVTipaBHor права, јер се обавезност примене налази у самој чиње- 
пици да је пршвило понашања плод цедог кодектива, па се „обавезност” 
црпе из солидарности, из социјалистичке самоуправне свести.



Максима да непознавање закона не извињава, била би дове- 
дена у питање, јер је немогуће познавати судску праксу и пра- 
тити њен развој, a да се истовремено и не поседује правничко 
знање.

Да се вратимо на утврђивање начелних ставова и начелних 
правних мишљења од стране врховног суда. Резултат тих начел- 
них ставова и правних мишљења треба да буде јединствена при- 
мена закона од стране судова. Јединствена примена закона не 
значи, истовремено, и идентична примена закона. Према томе, 
ни ова начелна мишљења нису, a и немају претензије да буду 
пзвор права. Тим пре, што у овим начелним мишљењима има 
често издвојених мишљења, која такође добијају комплетан пу- 
блицитет као и претежна, тако да, и овим путем, обогаћују 
судску праксу отварајући јој путеве широке самосталности.

Устав, не без разлога, акцентира начелна правна мишљења 
и са резоном мимоилази реч судска, да би се избегла свака ди- 
лема око структуре ингеренције врховног суда. Исто тако једин- 
ствена примена покрајинских закона од стране судова, оставља 
довољну ширину те примене, искључујућн и саму помисао на 
идентичност и униформност примене.

Слична функција постојала је и у правном систему бивше 
Југославије'' где је начелна одлука опште седнице имала оба- 
везност како за оделења суда, тако и за општу седницу. Ова 
обавеза постојала је све док друго решење опште седнице не 
измени став, али тако измењено становиште више се није могло 
-мењати. Дал>е тумачење спада у надлежност законодавца или 
подзаконског прописа.

Дошли смо до тумачења закона.
„Ко само ријечи законске знаде, тај још закона не зна док 

му не схвати разум и смисао” (чл. 993. ОИЗ).
Садржина судовања и састоји се у примени не речи закон- 

ске већ разума и смисла закона. Суд у том правцу ужива сло- 
боду условљену друштвеним бићем. Она претпоставља слободу 
која манифестује, a истовремено је и израз, те друштвене свести.

С друге стране, чисте субјективне компоненте, интелекту- 
алне и стручне, недвосмислено доприносе различитим тр>етма- 
иима како чињеничке базе, тако и примени материјалног права, 
од стране појединог судије.

■* Закон о устројству касационог суда § 16. из 1935. године. Овај про- 
пис дозво.л>ава .могућност стварања новог права, јер се р>ади о обавезно.м 
тумачењу које везује судове истч> као и позитивни пропис.



Субјективни елементи се ие могу ни елиминисати, нити уни- 
формисати, па ако постоји повреда права из ових разлога, по- 
стоји и гаранција да he субјективна права бити максимално 
заштићена постојањем вишестепеног судовања. Ако једиа одлука 
буде ПЈ>едмет оцене и анализе вншег суда, онда је то само гаран- 
ција више, не само да је остварено начело права жалбе, већ и 
да ће та одлука, ако буде потврђена, добити још једну друштве- 
пу санкцију, a ако буде укинута, једну обавезу више за прво- 
степени суд да отклони недостатке првог суђења. Но, у оба слу- 
чаја се ради о примени права и тумачењу закона од стране 
судије.

Потреба тумачења указује се, пре свега, ради тога што суд 
примењује апстрактно правно правило, на конкретну животну 
ситуацију. Правно правило може бити у застоју за темпом раз- 
Еитка животних релација, али не и толико да се укаже потреба 
}веговог мењања, што даље указује на потребу стваралачке при- 
мене овог правног правила. Неко правно правило може бити 
диспозитивног карактера, a да ипак, у извесним случајевима, 
диспозицнја прихваћена од странака, може имати за циљ изи- 
гравања неког другог, когентног, правног прописа. Неко правно 
правило може бити непотпуно, с обзиром на жељу законодавца 
да ситуацију коју регулише, маркира само у најглобалнијим 
црта.ма, оставл>ајући самоуправним телима да допринесу њего- 
вом садржају. Непотпуно правно правило може бити и из раз- 
лога што је једна ситуација недовољно или недоследно решена.

Све ове проблеме суд решава тумачењем правних прописа, 
или, простије речено, суђењем. Свака пресуда, свако образло- 
жење пресуде је својеврсна интерпретација правних правила, 
па судија тумачи правну нор.му или по аналогији, или по тра- 
жењу, и налажењу, „разума и смисла” закона, или по значењу 
речи, логачким закључивањем, друштвеним циљем итд.

** *

Ради тога се и опредељујемо за тврдњу да судске одлуке, 
без обзира на коме нивоу донете, увек тумаче правно правило^, 
па би било ван сваке озбиљније правне, и не само правне, аргу- 
ментације, прихватање становишта да један судија тумачи прав- 
но правило за другога судију, или за све остале, и да то тума- 
чење, изражено у судским одлукама, мора бити обавезно.

Где би нас довео принцип обавезности судских одлука не 
само у односу на странке у поступку, већ и у односу на све 
остале, почев од будућих странака, па до судија. To би довело 
до монопола и приватизације судске ингеренције, то би било 
против основних начела одлучивања у најширој самоуправној

' Овај појам је \зет у најшнрел! смислу и не.ма никакве потребе да 
се посебио дистанцира.мо од аутентичног т\'мачења закона, тј. тумачења 
од стране самог закоиодавца, што би, уостало.м, значило доношење новог 
закона.



бази, TO би значило лишавање иницијативе, активне и политичке 
улоге свих нижих судова.

Поред раније изнетих правних аргумената, сматрамо да и 
овај, друштвени, којим се углавном служе заговорници преце- 
дентног права, делује, за њих, управо као argumentum a con- 
trario.

Често je број понављања, у једном, или сличним предме- 
чима, узиман као својеврсни аргуменат. He без обзира на уче- 
сталост одлука истог садржаја, не понављају се судске одлуке, 
иећ животне ситуације које судови решавају. Уосталом, под пој- 
мом „стална судска пракса” често смо склони да се позивамо 
на једну једину судску одлуку и пледирамо да се исто такво 
становиште уважи и у одлучивању у предметима судова нижег 
степрна.

Изгледало би да се у овом чланку куца на отворена врата, 
али се питање судске праксе, као извора права, мора доследно 
и недвосмислено оделити од улоге врховног суда о којој је било 
речи. Врховни суд испитује законитост одлуке нижег суда и 
аакве његове одлуке, пресуде, не могу бити извором права.

Међутим, у поступању у вези јединствене примене покра- 
јинских закона, врховни суд не суди, већ обавља самоуправне 
функције друштва из области правосуђа, даје координате при- 
мене закона, унутар којих, веома широким просторима крета- 
ња, нижестепени судови, задржавајући своју пуну самосталност, 
такође обављају своју самоуправну функцију.

** *■

Већ је могло бити запажено да се енергично боримо против 
сваког некритичког, сваког шаблонског, сваког инертног пози- 
вања на одлуке врховних судова, јер је то једна врста индолен- 
цпје нижих судова која убија сваку иницијативу, која кочи 
развој управо оних принципа и тенденција на којима почива 
наш комплетни друштвени живот, па и правосуђе.

Нису врховни судови ти који „натурају” своје одлуке, који 
их приказују као изворе права, већ то чине они посленици пра- 
восуђа који те одлуке дочекују као печене шеве, као чаробне 
штапиће који решавају све проблеме, који отклањају потребу 
сваког напора, знања и студиознијег прилаза проблему.

Ово и ради тога што врховни судови доносе одлуке у већу, 
a оно, као и свако друго веће у решавању појединог предмета, 
бсз обзира на ниво, може погрешити. Отуда и могућност ула- 
гања даљих ванредних правних средстава и против тих одлука, 
што најбоље говори да законодавац, ни те одлуке, дакле пре- 
суде врховних судова, не сматра неприкосновеним.
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Ако треба, у резимеу, у једној мисли, формулисати садр- 
^кину чланка, онда можемо рећи да смо против сваког фети- 
шизирања пресуда врховних судова, јер оне нису, не могу бити, 
a и немају претензије, да буду извором права. Сви они чија би 
индоленција желела супротно, морају ово прихватити као чи- 
њеннцу.



Др Б о р и с  В и з н е  р 
Загреб

ПРЕДВИБАЊЕ ОДУСТАТНИНЕ Y YEOBOPY 
0 ЗАСТУПАЊУ

Већ смо Y Два наврата скренули пажњу на прописе новог 
Закона о обвезним односима о „Капари и одустатнини”, који се 
пзносе у члану 79—83, констатирајући да се под капаром (arrha) 
разумијева — одређени износ новца или становита количина 
неких других замјенљивих ствари, које се лако претварају у но- 
вац, a које износе односно количине једна уговорна страна даје 
другој у вријеме склапања неког обвезног уговора уз претходни 
споразум да се тако предано даје као знак да је уговор склоп- 
љен и као осигурање да ће уговор бити испуњен у смислу уго- 
зором преузетих обвеза; док да cje као одустатнина или одуста- 
ница (mulcta poenitentialis) сматра — одређени износ новца или 
које друге имовинске вриједности који се при склапању неког 
обвезног уговора уговарају обећавањем једне уговорне стране 
да ће другој страни тако уговорен износ или вриједност испла- 
гити односно предати у случају да једнострано одустане од 
склопљеног уговора.

Слиједом тога се капара уговара и даје ради осигурања 
пспуњења, a одустатнина обећава ради могућности одустанка 
од већ склопљеног обвезног утовора.

Имајући то у виду, a посебно онај пропис става 1. члана 
82, гдје се у погледу „Улоге одустатнине” наводи: „Споразумом 
уговорних страна може се овластити једна или свака страна да 
одустане од уговора давањем одустатнине”, поставља се питање: 
да ли има мјеста уговарању odvcTomuHe у уговору о заступању, 
у случају тзв. уговорне т^номоћи, посебно кад се овакав ^човор 
склапа на једно дул>е временско раздобље заступања.

Наведено питање наметнуто је не баш тако ријетким слу- 
чајевима склапања утовора о заступању неке радне организа- 
ције од стране адвоката на одређено дуље вријеме, при чем се 
у такав уговор умеће и клаузула: ,,Y случају да заст\т1ана радна 
организација самовољно и једнострано раскине овај уговор прије
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истека уговореног рока његова трајања, дужна je у име одустат- 
нине исплатити пуномоћиику све one од извршеног опозива до 
уговореног времена трајања заступања предвиВене мјесечне хо- 
нораре, a уколико na тај начни одустане од уговора пуномоћ- 
ник, дужан је заступапој органпзацнјп накиадити тиме узроко- 
вану штету", или слично.

Узмимо да је такав уговор склопл>еи у трајању од 3 године, 
уз мјесечни хонорар пуномоћннка од по 3.500.— динара, a за- 
ступана радна организација једнострано и бсз неких посебних 
разлога опозове дотичну пуномоћ и с другим адвокато.м склопи 
исто такав уговор о заступању већ по протеку једне године од 
првобитно закљученог уговора, одбијајући да досадашњем пуно- 
моћнику исплати ону уговорену одустатнину, која, у нашем при- 
мјеру, износи 84.000.— дипара, због чега досадашњи пуномоћник 
подноси у том правцу тужбу — и губи парницу.

Губи је пак због погрешно изнијетог тужбеног захтјева или 
предмета спора (петитума).

Пошто уговорне стране имају по новом Закш1у о обвезним 
односима „Слободу уређивања обвезних односа" (тзв. libertas 
contractandi), јер се у члану 10. износи основно начело: „Судио- 
ници у промету слободно уређују обвезне односе, a не могу их 
уређивати супротно уставом утврђеним пачелима друштвеног 
уређења, принудним прописима и моралу социјалистичког са.мо- 
управног друштва"; a исто тако постоји и „Дужност испуњења 
обвезе”, за коју се у члану 17. прописује; „(1) Судионици у 
обвезном односу дужни су извршити своју обвезу и одговорни 
су за њезино испуњење. — (2) Обвеза се може угасити само 
сугласношћу воља судионика у обвезном односу или на темељу 
закона.” — произлази да су у разматрано.м случају уговаратељи 
своје међусобне обвезноправне односе уредили на неки непра- 
вилан начин, a пошто је очито да нису поступили ни „супротно 
уставом утврђеним начелима друштвеног уређења”, a ни супрот- 
но „моралу социјалистичког самоуправног друштва”, преостаје 
да су их ур>едили „супротно принудним прописима”.

Да је то тако, види се из даљњих излагања.
Иако се, наиме, диспозитивним прописом става 1. члана 

82. новог Закона даје уговаратељима слобода: „Споразумом уго- 
ворних страна може сс овластити једна или свака страна да 
одустане од утовора давањем одустатнине”, тиме се жели на- 
вести могућност одустанка од неког обвезног уговора давањем 
одустатнине у оним случајевима у којима уговорна страна ина- 
че нема право да једнострано одустане од склопљеног обвезног 
уговора, јер је за двострано наплатне или теретне обвезне уго- 
воре |(међу које, свакако, спада и уговор о застдттању уз награду), 
међу HHHiM, карактеристично да се они могу једнострано раски- 
дати или мијењати само у за то по закону предвиђеним случа је- 
вима и увјетима, као што је то код ,,Приговора неисггуњена vro- 
nopa” (чл. 122. и 123), „Раскида уговора због неиспуњења” (чл. 
124—132), ,,Раскида или измјене уговора због промијењених 
околности” (чл. 133—136) и ,,Немогућности испуњења” (чл. 
137—140).

11



Напротив, Y оним случајевима у којима сам закон даје 
иепосредно право одустанка од уговора уговаратељу, евентуа,\но 
уговарање давања одустатнине ради могућности одустанка од 
уговора нема правни учинак и сматра се као да дотична кла- 
узула није била уопће уговорена, као да не постоји (pro non 
adiecta).

Такво законско право постоји управо и у случају уговора 
о пуномоћи који је споразумом странака уговорен на одређено 
дуље вријеме (кад се у правилу ради о тзв. mandatum generalis, 
тј. о опћој генералној пуномоћи ради подузимања свих оних 
правних послова који се односе на редовно пословање око управ- 
љања одређеним добрима заступаног властодавца), за који нови 
Закон о обвезним одноиша у ставу 1. члана 92. прописује: „Вла- 
стодавац може по својој вол>и сузити или опозвати пуномоћ, 
чак и ако се уговором одрекао тог права.”

Овакво право опозива1ва односно сужавања пуномоћи за- 
кон даје заступаном властодавцу посебна из ова два разлога; 
прво — што је уговор о заступању тзв. уговор intuitu personae, 
којег властодавац склапа, у већини случајева, баш с одређеном 
особом, с одређеним адвокатом, имајући у виду његове особне, 
личне стручне и моралне квалитете, па ако се (по његовом суб- 
јективном мишљењу) током заступања у тим правцима превари 
односно разочара, не постоје оправдане запреке да му се брани 
гтредавање свог заступања у руке другог стручнијег односно 
повјерљивијег пуномоћника; и друго — евентуална немогућност 
пријевременог опозивања већ дане пуномоћи имала би значење 
ограничења властодавчеве слободе личности да своја права оства- 
рује и заштићује онако како то он сам жели и сматра да му је 
најбоље.

Због тога му право опозива уговора о заступању припада 
„чак и ако се уговором одрекао тог права", како то нови Закон 
наводи у цитираном ставу 1. чл. 92.

Уколико би, према томе, заступани властодавац, успркос 
потоње изнијетог, у уговору о заступању уговорио клаузулу — 
да у случају једностраног одустанка од тог уговора треба пуно- 
лгоћнику исплатити одустатнину, такав би споразум био инком- 
патибилан, неспојив и међусобно неподношљив с цитираним про- 
писом става 1. чл. 92, због чега се правно и третира као да није 
уговорен, као да уопће не постоји. — Jep чему уговарати неко 
давање у корист суконтрахента у случају одустанка од уговора, 
ако на тај одустанак имадемо право по самом закону.

Осим тога, ови суконтрахенти су, у правилу, професионал- 
ни правници, адвокати, којима то све мора бити познато.

Но да због овако постојећег законског права на једностра- 
i:o и „по својој вољи" опозивање пуномоћи (које може бити и 
објективно неоправдано) не би био оштећен пуномоћник, закон 
му у ставу 3. члана 92. иде усусрет и предвића: ,Дко је опози- 
вањем или сужавањем пуномоћи повријеђен уговор о налогу 
или уговор о дјелу или неки други уговор, пуномоћник гша 

мраво на накнаду тиме настале штете.”
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И сада, док заступаии властодавац није у погледу свог 
законског права опозивања пуномоћи ничим ограиичен, било 
1саквим објективним увјетима, па уговор о заступању престаје 
сазнањем његове „изјаве без посебне форме” (ст. 2. чл. 92), за 
ш/номоћниково право на накнаду штете закои тражи постојање 
два објективна увјета: прво — да је предметним опозивањем 
„повријеђен уговор о na/vory”, и друго — да је на страни пуно- 
моћника фактично настала штета због опозива уговора о за- 
ступању.

Прво тражена „повреда уговора” не може имати друго зна- 
чење него да је заступаии властодавац опозвао уговор о засту- 
пању без објективно оправданих разлога, јер је пуномоћник до 
Tor опозива у свему поступао на у том уговору предвиђени на- 
чин, због чега му се не може предбацити кривња због у вези 
опозива настале му штете. — Напротив, ако би претрпио штету 
због „повреде уговора" са своје стране, јер није поступао у за- 
ступању на уговорени начин, тада не би имао право на њезину 
накнаду.

Што се пак тиче оне друго захтијеване претпоставке — да 
Јс због властодавчеве повреде уговора пуномоћник фактично пре- 
1рпио одређену штету („тиме настале штете”) — у нашем би 
случају опозивања временски трајног уговора о заступању уз 
уговорену награду, пуномоћник имао право на накнаду штете 
због повреде тзв. позитивног погодбеног интереса, a то ће рећи 
право на онај износ уговорене награде који му по уговору при- 
пада од опозива?ва уговора о заступању (од дана примљене из- 
јаве о опозиву) све до престанка временског трајања тог угово- 
ра, укључивши овамо и евентуално већ учињене трошкове у вези 
са досад подузетнм заступањем.

При позивању на своје право на накнаду споменуте штете 
због повреде позитивног погодбеног интереса, моћи ће пуномоћ- 
1шку она, иначе неважећа клаузула о дужности давања одустат- 
нине од стране заступаног властодавца, послужити као доказ 
уговорног проширења одговорности за штету у смислу прописа 
»глана 264. новог Закона.

Наиме, док код вануговорне или деликтне одговорности за 
штету одпада .могућност претходног споразумијевања штетника 
и оштећеника у погледу евентуалног проширења одговорности 
за штету, јер би било не само правно неоправдано него и абнор- 
мално да се штетник и оштећеник унапријед споразумијевају 
1СОЛИКИ ће износ накнаде штете дати штетник оштећенику за 
уништену му ствар или нанесену тјелесну повреду и слично, дот- 
ле је то код накнаде утоворне штете могуће и допустиво, по- 
себно због тога што се овдје штета може већ унапријед пред- 
видјети као могућа посљедица повреде уговора, због чега закон 
у ставу 1. чл. 266, говорећи о опсегу накнаде уговорне штете, 
наводи: „Вјеровник има право на накнаду обичне штете и из- 
макле користи, које је дужник у вријеме склапања уговора мо- 
рао предвидјети као могуће посљ.едице повреде уговора, a с об-
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зиром на чињенице Koje су му тада оиле познате или морале 
бити познате.”

Имајући то у виду, нови Закон о пропису члана 264. пред- 
виђа могућност „Уговорног проширења одговорности” и каже: 
„Уговором се може проширити одговорност дужника и на случај 
за који он иначе не одговара. — Али се испуњење овакве уго- 
ворне одредбе не може захтијевати ако би то било у супротно- 
сти с начелом савјесности и поштења."

Сматрамо да нема никакве запреке да се она уговорна кла- 
узула у уговору о заступању „У случају да заступана организа- 
ција самовољно и једнострано раскине уговор прије истека уго- 
вореног рока његова трајања, дужна је исплатити пуномоћнику 
све оне од нзвршеног опозива до уговореног времена трајања 
заступања предвиђене мјесечне хонораре” (без обзира на оно 
наведено „у име одустатнине”) — може правно узети и трети- 
рати као претходни споразум о властодавчевој уговорно проши- 
реној одговорности за штету због повреде закљученог уговора 
о заступању, тим више што је и заступани властодавац, сада као 
дужник, „у вријеме склапања уговора морао предвидјети као 
могуће посљедице повреде уговора” ону на страни пуномоћника 
због тога насталу обнчну штету и измаклу корист (damnum 
emergens + lucrum cessans), „а c обзиром на чињенице које су 
му тада биле познате или морале бити познате”; a да се при 
свему томе, обзиром на једиострани и самовољни одустанак од 
уговора о заступању заступаног властодавца, пуномоћников зах- 
тјев испуњења овакве уговорне одредбе не противи начелу са- 
вјесности и поштења из члана 12 („Али се испуњење овакве 
уговорне одредбе не може захтијевати ако би то било у супрот- 
ности с начелом савјесности и поштења.” — ст. 2. чл. 264).

Према томе, овдашњпм се нзлагањем жели указати на онај 
no пуномоћнику неправилно постављени тужбени захтјев (пе- 
■гат), јер је, умјесто припадајуће му накнаде штете због повреде 
уговора о заступању од стране заступаног властодавца (ст. 3. 
чл. 92) и његове уговорно проширене одговорности за ту штету 
(чл. 264), погрешно навео као предмет спора властодавчеву дуж- 
ност исплате уговорене одустатнине или одустанице (чл. 82), која 
му, обзиром на природу уговора о заступању, не припада, ма 
да је у уговору и била изричито предвиђена.
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J (j в ан  A. Ј е р к о в и ћ  
суднја Врховног суда Војводине

ПОСТУПАК ОБЕЗБЕБЕЊА ПО 3AKOHY 0 ИЗВРШНОМ
ПОСТУПКУ

Закон о извршно.м поступку (у даљем тексту ЗИП) својим 
одредбама не регулише само поступак извршења, који се одре- 
byje и спроводи на основу одговарајуће извршне исгтраве (чл. 16) 
односно веродостојне исправе (чл. 21)* ради принудне реализа- 
ције потраживања повериоца за случај да дужник добровољно 
не испуни своју обавезу, него и поступак обезбеђења потражи- 
вања повериоца које још није утврђено извршном исправом (део 
тр>ећи закона). До доношења Закона о извршном поступку у не- 
достатку позитивних прописа материја је обезбеђења била регу- 
лисана применом правних правила из предратног Закона о из- 
вршењу и обезбеђењу (у даљем тексту ЗИО) из 1930. године, a 
на основу чл. 4. Закона о неважности правних прописа донесе- 
них пре 6. априла 1941. годнне и за време непријатељске окупа- 
ције. Овај је предратни закон, бар упоређен по називу са новим 
законом, адекватније изражавао своју садржину тј. да одређује 
и правила о извршењу и правила о обезбеђењу, иако и нови за- 
кон по својој садржини у потпуиости уређује општу материју 
извршења и обезбеђења.

По теорији извршног процесног права обезбеђење пред- 
ставља посебан и изузетан метод извршења чија се специфич- 
ност огледа у томе, да се оно може одредити и спровести пре 
него што је покренут парнични или други судски поступак од- 
носно и за време трајања тих поступака. Обезбеђење се пости- 
же само законом предвиђеним правним средствима, које у осно- 
ви као заједничка карактеристика повезује јединство у идентич- 
ности циља. Његова је суштина у томе, да се обезбеди за пове-

’ На основу веродостојне исправе могуће ie извршење ради оства- 
ривања новчаког потраживања са.мо из.међу организација удруженог рада 
које врше привруедну дедатност.
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риоца могућност будуће принудне реализације његовог потра- 
живања према дужнику када буде стекао подобну извршну 
исправу, a што би се, иначе, без предузимања тих средстава 
могло осујетити или знатно отежати.

Y новом Закону о извршном поступку предвиђена су три 
међусобно различита правна средства којима се може остварити 
обезбеђење потраживања повериоца (чл. 245) и то:

1) Заложно право iia непокретности (чл. 247-
2) Претходне мере (чл. 252— 2̂61), и
3) Привремене мере (чл. 262—274).

-251),

Од ових средстава за обезбеђење новчаног потраживања 
долазе у обзир заснивање заложног права на непокретности, 
претходне мере и привреА1ене мере, a неновчаних захтева само 
привремене Aiepe. Y поЈ>еђењу са предратним законом претходне 
мере одговарају извршењу ради обезбеђења, a привремене мере 
привременим наредбама. Новина је у томе, што ЗИП напушта 
институт извршења ради пр>етходног испуњења, који као сред- 
ство обезбеђења ни у предратној пракси иије био од неког оз- 
биљнијег значаја, док после рата у судској пракси није ни при- 
мењиван. На тај је начин редуцирана листа средстава обезбе- 
ђења и посматрано са тог аспекта у односу на предратни закон 
олакшан је положај дужника.

Одредбе о извршењу сходно се примењују и на поступак 
обезбеђења ако одредбама овог — трећег дела закона није друк- 
чије одређено. To је једно од основних начела извршног пост\ш- 
ка које је у закону изричито прописано (чл. 244. ЗИП), па се 
следствено томе могу применити само она средства извршења 
односно обезбеђења чија је листа у закону тексативно одре- 
ђена. Повезано с тим у поступку обезбеђења такође важи и 
начело о недозвољености обезбеђења на стварима и правима 
која по овом или другом закону не могу имати својство и бити 
предмет извршења (чл. 246. ЗИП). Y корелацији ових начела 
темелзи се у ЗИП-у предвнђени систем заштите дужника у по- 
ступку обезбеђења за којн је карактеристично, да се ана.\огно 
систему заштите дужника у поступку извршења односи на сред- 
ства и предмет обезбеђења, те одређивање њиховог оби.ма. Ова 
се заштита дужника у вези средстава обезбеђења остварује у 
облику изузимања и ограничавања прн.мене одређених средстава 
обезбеђења, као и у облику одређнваи.а редоследа њихове при- 
Л1ене. Овде посебно долазп до нзражаја начело ЗИП-а по ко.ме 
се обезбеђење новчаног потраживања одређује и спроводи само 
у обиму, који је потребан за обезбеђење те врсте потраживања. 
Стога је суд дужан, ако повери.\ац предложи внше средстава 
или више предмета обезбеђења, да ограничи обезбећење са.мо 
на она средства односно предмете који су довољни да се постиг- 
не потребно обезбеђење (чл. 4. ЗИШ .̂ Заштита дужника у по-

Види чл. 29. ст. 2. v везн чл. 244. Закона о извршном постугпсу.
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ступку обезбеђења претходном односно прнвременом мером 
остварује се и путем примене правнла о могућности замсњива!ва 
одређене мере другом (чл. 29. ст. 3, чл. 244. ЗИП), о времеиском 
ограничењу трајања тих мера (чл. 259. и 272. ЗИП) и о условима 
за њихово укидање (чл. 260. и 273. ЗИП). Досад што је речено 
о заштити дужника у иоступку обезбеђења новчаних потражи- 
вања има се узети да на адекватан начин важи и за неновчана 
потраживања, пошто у том смислу ЗИП изричито садржи прави- 
ла која се ограничавају само на гштање обезбеђења новчаних 
потраживања у чему је очигледан редакцијски недостатак у 
закону.

У дал.ем току излагања покушаћемо да дамо детаљнији 
приказ и објашњење сваког од наведених средстава обезбеђења 
уз истовремеии компаративан приказ њихове сличности односно 
идентичности, a уједно и у чему се битно разликују у односу 
на средства обезбеђења која су била предвиђена у предратном 
Закону о извршењу и обезбеђењу (ЗИО).

I. Заложно право на непогсретности

За заложно право је карактеристично да је оно у ЗИП-у, 
иако уређено скоро на идентичан начин као и у предратно.м 
закону, увршћено у листу средстава обезбеђења, a не средстава 
извршења на непокретностима. Оно је у предратном закону уз 
принудну јавну продају и принудну управу било сврстано у 
категорију средстава извршења ради намирења новчаног потра- 
живања. Ово нз разлога, што је одређивано и спровођено на 
основу извршне исправе (извршног наслова), која по законом 
признатом својству представља пресумцију за намирење њоме 
досуђеног новчаног потраживања.

Међутим, треба и.\шти у виду да до уписа заложног права 
(хипотеке) долази после окончања парнице и да је уписом тог 
права у земљишним књигама у ствари поступак окончан. Н>е- 
10ва реализација може уследити тек у поступку принудне про- 
даје чије покретање зависи од диспозиције повериоца. Сви ти 
моменти у својој логичној повезаности дају поуздан основ за 
закљ\'чивање, да стварни цил> заложног права и сврха која њиме 
жели постићи лежи у обезбеђењу потраживања повериоца, a не 
у његовој непосредној реализацији. To чини ону основну карак- 
теристику заложног права која га суштински диференцира од 
средстава извршења, па је то било и пресудно у мотивисању 
законодавца да заложно право стави на листу средстава обез- 
беђења.

Заложно право као средство обезбеђења искључиво се ве- 
зује за новчано потраживање повериоца и може се конституи- 
сати само на непокретиости дужника.^ Да би дошло до заснива-

’ П1>едмет хипотеке — видн А. Гамс, Основи стварног права, Београд 
1971, стр. 194.
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ња заложног права потребно је да су за то испуњени законом 
строго одређеии услови (чл. 248. ЗИП). Неопходан и примаран 
је услов да у наведеном погледу постоји предлог повериоца и 
да се исти темељи на извршној исправи која гласи на новчано 
потраживање. Оно се засиива на непокретности дужника укњиж- 
бом у земљишној књизи против вол>е дужника (ст. 1. чл. 249. 
ЗИП). Стога таква укњижба представља изузетак од начела зем- 
љишно-књижног права да се упис неког права на основу приват- 
не исправе може дозволити само када је у тој исправи и садр- 
жана изјава о пристанку оног лица чије се право ограничава, 
оптерећује, укида или преноси на друго лице — пар. 39. ПЈ>едрат- 
ног Закона о земљишним књигама (у даљем тексту ЗЗК). Овде 
такву изјаву (тзв. clausula intabulandi) замењује извршна испра- 
ва којом је утврђено односно досуђено новчано потраживање 
повериоцу према дужнику.

Поверилац уз предлог треба да приложи и извод из зем- 
љишне књиге као доказ о праву својине дужника на непокрет- 
ности у погледу које се тражи заснивање заложног права. Ако 
је ово право у земл>ишној књизи уписано на друго лице, миш- 
љења смо, да евентуално зависно од околности случаја сходном 
применом процедуре предвиђене у одредбама чл. 142. ЗИП пове- 
рилац треба да претходно нсходи упис права својине на дуж- 
ника. Постоји могућност расматрања за изналажење и друкчије 
солуције у приказаној ситуацији о чему ће у току даљег излага- 
ња такође бити речи, јер процедура у вези преноса својине на 
дужника може дуго да траје. To не би било у складу са начелом 
хитности (чд. 10. ст. 1. ЗИП), a посебно имајући у виду да се 
ради о специфичном средству обезбеђења, и сврху која се њоме 
тежи постићи.

Уколико су испуњени и остали законом прописани услови 
у погледу предлога и извршне исправе на основу које се пред- 
лог подноси, суд ће донети решење којим се одређује заснива- 
ње заложног права п\'тем укњижбе истог у земљишној књизи 
на одређене непокретности дужника. За одлучивање о предлогу 
месно је надлежан суд код којег се води јавна (земљишна) књига 
у коју треба извршити упис (чл. 247. ЗИП).'* Стога се донето ре- 
шење по природи ствари одмах спроводи у землзишној књизи и 
приликом укњижбе заложног права има се посебно означити у 
земљишној књизи извршивост новчаног потраживања ради чијег 
обезбеђења је то право дозвољено (ст. 2. чл. 249. ЗИП). Ова 
законска одредба је когентног карактера, па зато већ у решењу 
суда којим се одређује заснивање заложног права мора бити 
садржано и означење извршивости потраживања. Ту у ствари 
долази до пуног изражаја начело публицитета земљишне књиге 
по коме се нико не може позивати на незнање, па ни на извиња- 
вајућу заблуду, за књижење одређеног стварног права. Када је 
у питању заложно право са означењем извршивости новчаног 
потраживања повериоца дејство поменутог начела је у томе, да

‘ Цитирана од1>едба о месној над\ежности истовремено је и одр^дба 
о атрактивној стварној надлежности.
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поверилац може непосредно, дакле без претходне хипотекарне 
тужбе, спровести изврше^ве ради наплате свог иовчаног потра- 
живања против сваког лица које је доцније стекло дотичну не- 
покретност оптерећену заложним правом (чл. 251. ЗИП).

Пошто се заложно право стиче укњижбом то без сумње 
за одређивање и спровоБење ове укљижбе важе искључиво прав- 
на правила из предратног Закона о земљишним књигама из 
1930. године (ЗЗК), чије је примењивање дозвољено у с.мислу 
чл. 4. Закона о неважности правних прописа итд. Такво је регу- 
лксање изричито садржано у предратном ЗИО и шта више пред- 
виђен посебан рок за жалбу (рекурс) од 15 дана,^ док је у ЗИП-у 
само прописано да се заложно право на непокретности уписаној 
у земљишној књизи заснива укњижбом (чл. 249. ст. 1. ЗИП). С 
тнм у вези поставлза се питање којим правним средством дуж- 
ник има право да побија решење суда о заснивању заложног 
права на његовој непокретности, јер му се то решење као оба- 
вештење доставља након што је наведено право већ конституи- 
сано у земљишној књизи на његовој непокретности. Ово се пи- 
тање уједно односи и на повериоца ако решењем суда буде од- 
бијен његов предлог за оснивање заложног права на непокрет- 
ности дужника. Постављено питање је значајно пре свега са 
практичног аспекта, с обзиром да се одредбе о извршењу, па 
према томе и одредбе о правним лековима у поступку изврше- 
ња, сходно примењују и на поступак обезбеђења (чл. 244. ЗИП). 
Како је овде у питању специфично средство обезбеђења за који 
је посебно карактеристичио да се његова дозвола и спровођење 
врши применом правних правила земљишнокњижног права то 
сматрамо, да као правни лек против наведеног решења долази 
само у обзир жалба, a не и приговор дужника. Коначно узевши 
проблем се своди само на питање дужине рока за жалбу тј. да 
ли тај рок треба да изиоси 8 дана (чл. 8. ст. 3. ЗИП) или 30 дана 
који се рок примењује у земљишнокњижним стварима у смислу 
начелног мишљења Савезног суда бр. 13/56. од 21. I 1956. годи- 
не.* Имајући у виду да се заснивање заложног права на непо- 
кретности дужника сада предвиђа као средство обезбеђења по- 
зитивним прописом — Законом о извршном поступку држимо, 
да не може бити дилеме да рок за жалбу против решења суда 
којим је засновано то право односно којим се одбија предлог 
за његово заснивање износи 8 дана (чл. 8. ст. 3. ЗИП).

И поред тога што је заснивање заложног права по новом 
закону предвиђено као средство обезбеђења треба ипак за сваки 
случај указати, како у будућој судској пракси не би било нера- 
зумевања, да ra строго треба диференцирати од средства извр- 
шења прописаног у чл. 234. и сл. ЗИП. До неуочавања ове раз- 
лике може доћи и у оном случају када поверилац тражи извр- 
шење на основу извршне исправе која садржи обавезу дужника

’ Овај рок представља изузетак, јер у зкњ. стварима рок за рекурс 
износи 30 дана (пар. 137. ст. 1. ЗЗК), a у извршном поступку 8 дана 
(пар. 57. ст. 2. ЗИО).

‘ Објављено у Збирци судских одлука, књига I, свеска 1, стр. 12.
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за издавање подобне исправе за укњижбу заложног права у ко- 
рист новчаног потражршања повериоца, a на терет дужникове 
непокретности.

Законом је изричито и јасно нормирано да се заложно 
право ради обезбеђења новчаног потраживања повериоца може 
засновати само на непокретности дужника (чл. 248. ЗИП). Без 
обзира на то може се основано очекивати у пракси појава тра- 
жења заснивања заложног права и на неком другом стварном 
праву дужника, које је у његову корист конституисано укњиж- 
бом на непокретности у својини другог лица. Досадашња иску- 
ства судске праксе показују да су ти случајеви били доста ретки 
и да су се углавном одпосили на тражење заснивања принуд- 
ног заложног права на укњиженој службености права плодоужи- 
вања непокретности у корист дужника. Зато није на одмет да 
се расправи и питан>е о д1огућности заснивања заложног права 
као средства обезбеђења на укњиженој службености права пло- 
доуживања непокретностн чији је титулар дужник.

Пре свега треба истаћп да ни предратни закон (ЗИО) није 
предвиђао такву могућност, a није је ни могао предвидети с 
обзиром на одговарајућа правила имовинског права. Заложном 
повериоцу припада право да захтева принудну продају заложене 
ствари (пар. 461. ОГЗ), док је право плодоуживања неотуђиво 
као свака друга службеност (пар. 485. ОГЗ). Y складу са тим 
правилима имовинског права ни правила земљишнокњижног 
права не предвиђају заложно право на укњиженом плодоужи- 
вању, већ искључиво на земљишнокњижном телу (односно уде- 
лима појединих сувласника) и на хипотекарним тражбинама 
(пар. 13. ЗЗК). Из овога произилази, да предратни ЗИО није 
дозвољавао заснивање принудног заложног права на укњиженој 
службености права плодоуживања непокретности било као сред- 
ство извршења, било као право које би се стицало поводом којег 
другог средства извршења. Ови исти разлози несумњиво говоре 
Y прилог става, да ни по ЗИП-у није дозвољена могућност засни- 
вања заложног права као средства обезбеђења на укњиженом 
праву плодоуживања непокретности или којем друго.м књижном 
праву (пар. 9. ЗЗК), осим искључиво на непокретности дужника.

По правилима имовинског права лични сервитути међу које 
спада и право плодоуживања не могу се пренети с једног лица 
на друго (пар. 485. ОГЗ). To значи да се титулар службености 
права плодоуживања не може променити, али се искоррппћава- 
ње (вршење) може пренети на друго лице из разлога што је ужи- 
вање неограничено (пар. 509. ОГЗ). Због тога је предратни ЗИО 
предвиђао могућност вођења извршења на укњиженој службе- 
ности права плодоуживања п\тем принудне управе (пар. 292. и 
295. ЗИО), али сада ЗИП напушта овај институт и уошите више 
не предвиђа принудну управу као средство извршења ради на- 
мирења новчаног потраживања. Плодоуживање у ЗИП-у спада у 
права означена у чл. 138, a извршење на тим правима спроводи 
се забраном располагања односним правом, као и његовим унов- 
чењем сходно одредбама о продаји покЈ>етних ствари (чл. 139. 
ЗИП).
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Moryhe je да већ посгоји укњижено или забележено залож- 
но право на непокретности по основу уговора са дужником за 
одређено новчано потраживање повериоца и пре iteroBe извр- 
шивости. Y таквој ситуацији довољно је у техничко-правном по- 
гледу за засниван>е заложног права као средства обезбеђења да 
суд на предлог повериоца само забележи у земљишној књизи 
извршивост тог новчаног потраживања, пошто је већ заложно 
право укњижено (чл. 249. ст. 3. ЗИП). Дејство ове забележбе је 
по свом домету идентично као и у случају укњижбе заложног 
права тј. повериочево потраживање је извршиво против сваког 
оног, који после те забележбе стекне дотичну непокретност (чл. 
251. ЗИП).

Све што је досад речеио одиоси се на заснивање заложног 
права на непокретности дужника уписаној у земљишној књизи. 
Но, нови закон регулише и питање начина заснивања тог права 
на непокретности на подручју за које се не води земљишна књи- 
га и одређује да се то чини уписом у интабулационе или друге 
књиге у које се уписује заложно право (чл. 250. ЗИП). Ово се 
само узгред напомиње уз констатацију да на подручју САП Вој- 
водине постоји и функционише систем земљишие књиге као спе- 
цијалан облик јавне евиденције о непокретностима (земљиштима 
и зградама).

За разлику од предратног закона у ЗИП-у није ништа по- 
себно прописано о могућности и начину заснивања заложног 
права као средства обезбеђења на непокретности која није упи- 
сана у земљишној књизи. Ово је питање од изузетног значаја за 
судску праксу имајући у виду честу појаву неслагања стања у 
земљишној књизи са стварним (ванкњижним) стањем. По пред- 
ратном закону у таквом случају се заложно право стицало пу- 
тем пленидбеног пописа непокретности на основу дозволе извр- 
шења, с тим да је поверилац (тражилац извршења) био дужан 
да уз извршни предлог подиесе и извод катастарске евиденције 
за односну непокретност (земљиште)’ — пар. 73. ЗИО. Пленид- 
бени попис се вршио на лицу .места и могао је бити спроведен 
само уз неопходан претходни услов, да се дужник (извршеник) 
стварно налази у поседу односно супоседу непокретности. Ако 
та чињеница није била суду позната, нити се подобним испра- 
вама могла учинити вероватном, онда је суд пр>е наређења пле- 
нидбеног пописа о томе имао да саслуша дужника (извршеника). 
Ово претходно саслушање извршеника у судској пракси често 
је било једино и одлучујуће доказно средство за решење спор- 
ног питања да ли се извршеник стварно налази у власничком 
поседу непокретности и ти.ме остваЈ>ен неопходан услов за мо 
гућност спровођења пленидбеног пописа. Y случају да се прили- 
ком његовог спровођења на тражење суда пронађе исправа (уго- 
вор, одлука државног органа, тапија и сл.) на којој дужник 
заснива своје право својине и посед непокретности која је пред- 
мет пленидбеног пописа, тада се на истој морало забележити

’’ Према фор.му.\ацији законског текста у предратном Закону о извр- 
шењу и обезбеђењу говори се о засинвању принудног заложног права 
на земљишт\г.
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да је извршен заложни попис на дотичној непокретности у ко- 
рист извршног новчаног потраживања повериоца (тражиоца из- 
вршења). О извршеном пленидбеном попису суд је решењем 
којим се тај попис одобрава обавештавао повериоца и дужника 
ради могућности улагања жалбе (рекурса) — пар. 74. и 75. ЗИО.

Спровођењем пленидбеног пописа остваривало се у корист 
повериоца (тражиоца извршења) тзв. пленидбено заложно право 
на непокретности дужника, a тиме истовремено стицао и ред 
првенства у односу на све доцније повериоце који буду тражнли 
пленидбени попис исте непокретности (принцип приоритета).® 
Y том случају пленидбени попнс се није поново обављао, него је 
суд у већ постојећем пленидбеном записнику само забележио 
уследелу накнадну пленидбу у корист потрамсивања тог новог 
повериоца, па је датум ове забележбе био нормативан за уста- 
новљење реда првенства заложног права. To све ук81зује да се 
у изложеној ситуацији наведени прннцип приоритета изражавао 
у томе, што је онај први заложни поверилац био водећи, a сви 
остали (каснији) повериоци они који му се придружују (пар. 76. 
ЗИО). Да би се постигао публицитет који би у основи одговарао 
публицитету земљишне књиге, суд је био дужан да обављени 
пленидбени попис објави у општини на чијем се подручју непо- 
кретност налази на у њој уобичајени начин и прибијањем објаве 
на судској табли (пар. 77. ЗИО).

Слична правила о попису непокретности ЗИП предвиђа у 
одредбама о извршењу на непокретности на подр\?чју где не 
постоје земљишне књиге (чл. 186. ЗИП). Шта више изричито је 
прописано да се одредбе овог члана примењују и на подручју 
где су основане земљишне књиге, ако су исте уништене или не- 
покретност није уписана у земљишној књизи (ст. 5). Такође је 
изричито предвиђено да се одредбе истог члана примењују и у 
случају када се непокретност у катастру води на имен̂ '̂  дужни- 
ка, ако земљшпнокњижнп сопственик односно његови наслед- 
ници као универза.\ни сукцесори потврде да је дужник сопстве- 
ник (ванкњижнн) непокретности која је предмет извршења 
(ст. 6).

Пре.ма изложеном одредбе чл. 186. ЗИП сходно се .могу при- 
менити и у случају засннвања заложног права као обезбеђења 
на непокретности која није уписана у земљишној књизи односно 
није уписана као својина дужника (чл. 244. ЗИП). Свакако да 
по природи ствари, иако то у закону није изричито одређено 
за разлику од предратног ЗИО, суд пре приступања вршењу 
пленидбеиог пописа мора проверити да ли се дужник заиста на- 
лази у својинском поседу односно супоседу непокретности н у 
случају да се иста на њему води у катастру, јер је то неопходан 
претходни услов fsine qua non) без чијег исп\'њења не .може 
уопште доћи до заснивања заложног права. Следећи искуства 
досадашње судске праксе држимо, да суд треба тако да поступи 
и у ситуацији када је у земљишној књизи уписано право својине 
дужника на непокретности на којој има да се конституише за-

С\ттротно принцип гфоцентуа:\итета.

22



ложно право. He може се riohii само од чињенице да је дужник 
у земљишној књизи уписан као сопственик, јер често због иесре- 
ђеног земљишнокњижног стања у питању је постојање само 
формалног уписа својине, обзиром да је дотична непокретност 
отуђена и фактички се налази у својинском поседу трећег лица. 
Дакле, оног лица које није ни у каквом правном односу са по- 
вериоцем и према коме не постоји новчано потраживање пове- 
риоца ради чијег обезбеђсња се спроводи поступак на његовој 
непокретности, a против лица (дужника) које је само формално 
уписано у земљишној књизи као њен сопственик. Ако ово треће 
лице сазна, да је непокретиост чији је ваикњижии сопственик 
и поседник предмет поступка ради обезбеђен>а намирења туђег 
новчаног дуга, може са успехом истаћи приговор односно излуч- 
ном тужбом исходити заштиту своје непокретности од заснива- 
ња заложног права (чл. 56. и сл. ЗИП). Y таквим случајевима 
досад није било неких посебних проблема у судској пракси, па 
се основано може очекивати да их неће бити ни убудуће. До 
проблема може доћи у оним случајевима када то треће лице 
(ванкњижни сопственик) није упознат са спроведеном укњижбом 
о заснивању заложног права и касније уследи покретање извр- 
шења на тој непокретности. Y досадашњој судској пракси реги- 
стровани су и такви случајеви да су на јавној дражби продате 
непокретности у ванкњижној својини и поседу трећег лица, које 
је за ту чињеницу сазнало тек када се појавио легитимисани 
купац са захтевом за предају поседа купљене непокретности. Y 
ситуацији несређеног земљишнокњижног craiba приликом зас- 
нивања заложног права поверилац се не би успешно могао по- 
зивати на начело публицитета и поуздања у земљишне књиге, 
ако је пре извршене укњнжбе тог права треће лице већ стекло 
у ванкњижну својину односну непокретност. Стога у случају 
приговора односно излучне тужбе трећег лица повериоца не 
би штитила савесност заснована на поуздању у земљишне књиге, 
јер по правилима зем.\>ишнокњижног права начело п\^блицитета 
односно поверења у земљишне књиге важи за уговорно, a не и 
за извршно стицање заложног права.

Приликом пописа иепокретности могуће је да поверилац 
или суд дође до исправе на којој дужник темељи своје ван- 
књижно право својине на иепокретности. Ако је та исправа и 
подобна за упис дужниковог права у земљишној књизи сматра- 
мо, да би у том случају аналогно одредби чл. 142. ст. 3. ЗИП 
суд HiViao no службеној дужности да изврши упис у земљишној 
књизи. Тиме би било омогућено повериоцу да заснивање залож- 
ног права исходн путе.м укњижбе, па би услед тога отпали раз- 
лози за даље вођење поступка пописом непокретности ради 
заснивања тог права. Мислимо да у осталим случајеви.ма због 
хитности поступка треба увек ићи на заснивање заложног права 
спровођењем пописа непокретности дужпика. Записник о том 
попису имао би зиачај уписа заложног права у корист поверио- 
ца и за стицање реда првенства у односу на касније повериоце, 
који би захтевалн засниван>е заложног права на истој непокрет-

23



ности дужника (аналогна примена одредаба чл. 186. у вези чл. 
244. ЗИП)’.

За разлику од предратног закона (пар. 78. ЗИО) у новом 
закону није посебно предвиђен институт ограничења заложног 
права у случају да поверилац стекне то право у већем обиму, 
него што је потребно за обезбеђење његовог новчаног потражи- 
вања. Напуштање овог посебног института не значи искључење 
уопште могућности таквог ограничења заложног права. Она се 
као имплицитно обухваћена заштитом дужника остварује при- 
меном начела да се обезбеђење спроводи само у оним границама 
потребнил! за обезбеђење новчаног потраживања повериоца (чл. 
4. ЗИП).

Правилима предратног закона је била предвиђена могућ- 
ност извршења на непокретности дужника ради наплате новча- 
ног потраживања само ако је оно прелазило висину од 1000 
(хиљаду) предратних динара (пар. 69. ЗИО). Оваква рестрикција 
је била последица начела по коме је дужник одговарао својом 
непокретном имовином тек у другом реду, ако није било мохуће 
намирење повериоца из друге дужникове имовине или ако дуж- 
ник није имао друге имовпне. ЗИП је напустио ову солуцију 
полазећи од начелног става да непокретност дужника не пред- 
ставља супсидијарни предмет извршења односно обезбеђења. 
Аужнику закон пружа могућност да сам предложи да се уместо 
већ одређеног извршења на непокретности одреди друго средство 
извршења, или да се извршење спроведе на другој непокрет- 
ности (чл. 143. ЗИП). Y судској пракси се сасвим извесно може 
очекивати појава тражења заснивања заложног права на непок- 
ретности дужника ради обезбеђења мањих новчаних потражива- 
ња. Y вези с тим одмах се поставља и питање да суд и у 
таквим случајевима треба да усвоји предлог повериоца ако су 
испуњени сви потребни услови из чл. 248. ЗИП, с тим да дужни- 
ку остаје само ЛЈОгућност да на његов предлог суд одреди друго 
адекватно средство обезбеђења (чл. 29. ст. 3. у вези чл. 244. ЗИП). 
При томе имамо у виду и најређи могући сл\'чај, a то је када 
поверилац једино захтева заснивање за.\ожног права на непо- 
кретности дужника сем које дужник нема никакве др\те имо- 
вине, која би могла бити предмет обезбеђења. Или у такво.м 
случају суд треба одмах да иде на одбијање предлога повериоца 
због непримерености узимајући за меродавну оцену само висину 
главног новчаног потраживања ради чијег обезбеђења се захтева 
заснивање заложног права. Y том погледу за разлику од предрат- 
ног закона (пар. 28. ст. 2. ЗИО) нови закон иишта посебно не 
одређује. Код таквог стања нормативног регулисања с.матрамо, 
да суд у приказаној ситуацији треба да узме као критериј у оце- 
ну, не само главно новчано потраживање, тј. његову висину са 
каматама, као и трошковима претходног поступка, већ и даље 
могуће трошкове и потраживања за које се може основано пред-

’ ТакоВе долази у обзир аналогаа примена чл. 82. у вези чл. 244. 
ЗИП (забелешка уместо пописа код извршења на покретним ствари.ма).
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видети да ће се повећати нли настати до момента намиреиЈа 
повериоца.

Из напред реченог произилази да су за решење истакнутог 
проблема могуће две алтернативе од којих ону прву сматрамо 
за реално прнхватљиву полазећи од у Закону о извршном по- 
ступку предвиђеног сиСтема заштите дужиика у оквиру којег 
је статуирано његово право да предложи у замену друго средство 
обезбеђења уместо оног које је одређено. To значи да би суд 
увек, у случају кад је поверилац предложио као средство обез- 
беђења само заснивање заложног права на непокретности дуж- 
ника, требао такав захтев да усвоји ако су испуњени услови из 
чл. 248. ЗИП, без обзира на висину новчаног потраживања ради 
чијег обезбеђења је затражено заснивање заложног права.

И поред тога што се у закону уопштено говори само о мо- 
гућности одређиватва другог средства извршења односно обез- 
беђења, требало би аналогно узети да се таква могућност односи 
и на предмет извршења односно обезбеђења, како је то изричито 
прописано за извршење ради намирења новчаног потраживања 
на покретним стварима (чл. 75. ст. 3. ЗИП) и на непокретности- 
ма (чл. 143. ст. 1. ЗИП).

(Наставиће се.)
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С в е т о з а р  А о б р о с а в љ е в  
судија Општинског суда у Новом Саду

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА КОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА 
О ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Надлежност код избршења страних судских одлука

Чланом 16. Уводног закона за Закон о парничном поступку 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 4/57) предвиђено је да ће се у погледу приз- 
нања и извршења одлука страних судова у статусним стварима 
примењивати одредбе чл. 17—22. овог Закона до доношења За- 
кона о извршном поступку

Ступањем на снагу Закона о извршном поступку (1. X 1978. 
године) наступио је rope предвиђени резолутивни услов, па је 
самим тим престала важност rope по-менутих законских одредби 
(чл. 17—22) Уводног закона за ЗПП.

Нови Закон о извршном поступку садржи једну генералну 
одредбу у чл. 12. где предвиђа могућност одређивања и спро- 
вођења извршења извршне одлуке страног суда, ако та одлука 
испуњава законом прописане предпоставке за признавање. У 
закону се не спо.миње који би суд био стварно и месно надле- 
жан за признавање, за одређивање и спровођење извршења ино- 
стране одлуке.

Према чл. 3. Закона о извршно.м поступку, извршење одр>е- 
ђује и спроводи редовни суд.

Из наведених законских одредби произилази закључак да 
је у овој материји створена правна празнина, па се намеће пи- 
тање стварне и месне надлежности како код признавања тако и 
код одређивања и спровођења извршења. Исти проблем се по- 
ставља и код извршавања одлука на имовини правног лица из 
ч.\. 455. тач. 1. ЗПП. Према Уводном закону за Закон о пар- 
ничном поступку, у предходном случају (код статусних ствари) 
за признавање стране одлуке и дозволе извршења био је над- 
лежан окружни суд, a у случајевима из чл. 455. тач. 1. ЗПП 
окружни привредни суд.

Према чл. 89c Закона о изменагиа и допунама закона о 
редовним судови.ма (Сл. лист САПВ бр. 13/78) престали су са
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радом окружни привредии судови, као и привредни суд Војво- 
дине, a према упутству Покрајинског секретаријата за право- 
суђе и општу управу сходно цитираиом члаиу, општински судо- 
ви су преузели у своју надлежност извршење одлука из при- 
вредних спорова.

На основу свега изнетог, чини се да би ова питања требало 
законом појаснити, a до тада у првом случају примењнвати од- 
редбе чл. 17—22. пом. закона, те би према томе у статусним 
стварима и за признавање и за извршавање ииостраних судских 
одлука и надаље остала надлежност окружних, односно на тери- 
торији покрајине САПВ виши суд. Такође се чини да би тре- 
бало појаснити и одредбу око месне надлежности, обзиром на 
досадашње прилично нејасно решење, да је за признање над- 
лежан суд на чијем подручју треба да се спроведе признање 
одлуке.

Код питања признавања и извршавања одлука на имовини 
правних лица из чл. 455. тач. 1. ЗПП, проблем је сложенији, јер 
сада више не постоје {у Војводини) привредни судови a одлуке 
привредиих судова извршавају општински судови. Но и поред 
тога сматра.мо да би виши судови и нада.\>е били надлежни како 
код признавања тако и код извршавања ових одлука.

Негативан сукоб надлежпости код извршавања одлука бивгиих 
привредних судова са територије САП Војводине

Beh је раније поменуто да су општински судови сходно чл. 
89c Закона о изменама н допуна.ма закона о редовним судовима, 
као и упутству Покрајинског секретаријата за правосуђе и општу 
управу, преузели од привредних судова у своју иадлежност из- 
вршавање одлука из привредних спорова.

Одмах накои престанка са радом привредних судова, у 
пракси се појавио негативан сукоб надлежности по питању ко је 
надлежан за дозволу, односно одређивање и спровођење изврше- 
ња. Сви пред-мети извршења запримљени код судова у рад до 
1. октобра 1978. године, сходно Закону о извршном поступку, 
се суде пре.ма правним правилима о ИП-у садржани у Закону о 
извршењу и обезбеђењу од 29. јула 1930. године.

Према правни.м правилима ИП-а надлежност суда за доз- 
волу и спровођење извршења по правилу је везана за суд пред 
који.м је остварен извршни наслов или пак суд на чијем се 
подручју извршење спроводи. У конкретном случају отпала је 
прва .могућност, јер више не постоје (на територији Војводиие) 
привредни судови, лакле, судови код којих је остварен извршни 
наслов. Обзиром да правна правила у погледу оваквих врста 
извршења не дају никаква решења поједини судови су у својој 
пракси ишли на примену правног правила из § 68. Закона о 
извршењу и обезбећењу, односно сходну примену Закона о пар- 
ничном поступку, па је надлежност одређивана према опште 
месној надлежности, седишту туженика, у овом случају аналог-
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HO извршеника. Проблем је једноставнији када извршеник има 
седиште на територији САП Војводине, но познато је да на тери- 
торијама покрајине Косова и свих република (осим Словеније) 
и надаље постоје привредни судови, a закони покрајине Косова 
и република не дају решења о овом правцу. Но и у овом слу- 
чају, чини се да треба ићи на надлежност и то привредних су- 
дова према седишту извршеника, односно на подручје где се 
води рачун извршеников код СДК, што се иначе и поклапа са 
општом месном надлежношћу. Након заузимања оваквих ста- 
вова од стране појединих огаптинских судова на територији Вој- 
водине и Савезни суд је у својој одлуци Грс- 215/78. од 3. X 
1978. године решио сукоб надлежности на начин како је то и 
овде изложено.

Када је у пнтању извршење одлука бнв. привредних судова 
по новом закону о извршном поступку чини се, да поготово не 
би требау\о одступити од претходно изнетог решења, јер Закон 
о извршном поступку више не познаје надлежност суда код кога 
је остварена извршна исправа, па је према томе надлежан суд 
на чијем се подручју налази организациона јединица СДК код 
које се води рачун извршеника, односно дужника.

Недовољна је синхронизација законске регулативе републи- 
ка и покрајина у овакви.м случајевима где се по нашем миш- 
л>ен.у могла отклонити колизионим прописима.

Извршавање одлука органа старатељства

Сходно Закону о старатељству као и Закону о односима 
родитеља и деце, орган старатељства у својој функцији доноси 
различите одлуке (примера ради: о регулисању виђења децв; 
затим у с.мислу чл. 17. ЗРД, орган старатељства је овлашћен да 
донесе одлуку о одузимању деце од родитеља и повери га дру- 
гом лицу или установи на чување и васпитавање под одређеним 
условима, и сл.). Овај орган у својој функцији поступа као уп- 
равни орган примењујући Закон о огаите управно.м поступку. 
Ваља напо.менути да огалтина (управа) у својнм ресорима не.ма 
предвиђен орган који би извршавао напред наведене одлуке.

Према чл. 16. Закона о извршном поступку, суд одређује 
извршење на основу извршне исправе, a у даљем тексту закона 
се каже да је суд надлежан за извршаваље одлука из управног 
поступка, као и поравнања из управног поступка или прекршај- 
ног поступка само ако гласе на испуњење новчане обавезе. За- 
кон у тач. 3. цитираног члана предвиђа да ће суд бити надлежан 
за извршење и других одлука које су као извршне исправе пред- 
виђене законом.

Из напред изложеног, намеће се дилема који би орган (суд 
или управа) био надлежан за извршава1ве оваквих одлука. И 
поред тога, што се тач. 2. чл. 16. предвиђа надлежност суда за 
извршавање управних одлука, ако гласи на нспуњење новчане 
обавезе, сматрамо да се овом одредбом не искључује надлежност 
суда и код других одлука из управног поступка и да би се у
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овим случајевима могла примеиити одредба тач. 3. чл. 16, однос- 
ио да би суд требао да прихвати надлежност за извршавање 
истих, поготово ако се има у виду да је законодавац скоро цело- 
купну материју по питању статусних и патсрнитетских спорова 
поверио у надлежност редовним судовима.

Y сваком случају законских интервенција у овом правцу, 
ради појашњења наведених пита1ва, ие би била сувишна.

Обустава извршења

Према правним правилима садржаним у § 38. бившег За- 
кона о извршењу и обезбеђењу, суд he извршење обуставити 
ако су приговори (опозидиони, опугнациони и излучни), били 
правоснажно уважени у парници, јер се сходно § 34—36. овакви 
приговори подижу тужбом код суда првог степена који је доз- 
волио извршење. Y случају из § 39, суд обуставл.а поступак a 
да извршеник претходно није ни подносио тужбу из § 34. и 35, 
но пре него што одлучи о таквом предлогу, суд саслушава тра- 
жиоца извршења. Суд може мимоићи саслушање тражиоца 
извршења ако извршеник докаже своје тврдње несумњивим 
исправама.

Према новом Закону о извршном поступку (чл. 53) ако 
усвоји приговор, извршни суд према околностима случаја обу- 
ставља извршење у целини или делимично и укида спроведене 
радње. Y koahko  је извршни суд упутио дужника на парницу, па 
дужник успео у парници, парнични суд ће извршење прогласнти 
недопустивим, a извршни суд ће на предлог дужника обуста- 
вити извршење и укинути спроведене радње.

Y пракси се појавл>ује проблем када дужник и поред тога 
што је успео у парници не ставл>а предлог за обуставу изврше- 
ња. Поставља се питање како да поступи суд у овакво.м случају. 
Ако је извршење у парници проглашено недопустивим, сматрамо 
да не долази у обзир спровођење истог, без обзира да ли по- 
стоји предлог за обуставу извршења или не. И пор>ед тога што 
нема предлога за обуставу, који се тражи према чл. 54. ЗИП, 
налазимо да би извршни суд и у оваквом случају био овлашћен 
да обустави поступак и укине спроведене радње, што би одго- 
варало и ранијем решењу из Закона о извршењу и обезбеђењу 
садржаног у § 38.

Одлагање извршења

Разлози за одлага1ве извршења према ранијем Закону о 
и.'јвршењу и обезбеђењу наведени су у §41. Нови Закон о изврш- 
ном поступку у чл. 63. наводи разлоге за одлагање, који у су- 
штини битно не одступају од ранијих разлога. Суштинска раз- 
лика између ова два законска текста се састоји у томе што је 
према ранијем закону, суд могао одложити извршење, док у
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новом тексту закона стоји формулација: суд he одложити извр- 
шење . . . ,  поред тога се поставља још један кумулативан услов: 
да би спровођењем извршења дужник претрпео знатнију штету.

Сматрамо да ће се у пракси појавити проблем код пред- 
мета који испуњавају додатни кумулативни услов из ст. 1. чл. 
63. ЗИП, односно где би дужник претрпео знатнију штету уко- 
лико би извршење било спроведено (то су, иримера ради, случа- 
јеви: исел>ења, рушења кућа, рушење зида, предаје поседа зем- 
љишта и сл.). Пракса суда је да у овакви.м случајевима одложи 
извршење док приговори дужника не буду правоснажно расправ- 
љени. Но поставља се питање шта радити уколико дужник уло- 
жи нов приговор. Ранија правна правила су познавала тзв. на- 
чело евентуалне максиме, па је дужник био дужан све своје 
приговоре уложити одједном, док нови Закон не познаје овакво 
ограничење.

Мишљења смо да се формулација „суд ће одложити извр- 
шење” мора тумачити еластичније.
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A л е к с а н д а р  Р а д о в а н о в
виши стручни сарадник Врховног суда Војводине

УПОТРЕБА ЈЕЗИКА НАРОДА И НАРОДНОСТИ 
Y ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ

Једно од најважнијих питања које се поставља у примени 
новог Закона о извршном поступку јесте употреба језика народа 
и народности у извршном поступку.

Након доношења новог Устава СФРЈ из 1974. године и Уста- 
ва Република и Покрајина принцип равноправне употребе јези- 
ка народа и народности је спроведен кроз све процедуралне за- 
коне: Закон о парничном поступку, Закон о кривичном поступ- 
ку, Закон о управном поступку.

Закон о извршном поступку не садржи одредбе које би 
регулисале пита1ве употребе језика народа и народности у извр- 
шном поступку, али у члану 14. Закона о извршном поступку је 
предвиђено да: „у поступку извршења и обезбеђења сходно се 
примењују одредбе ЗПП-а, ако овим или другим Савезним зако- 
ном није другачије одређено”. Поред ЗПП-а (чл. 102—105. ЗПП) 
ова материја је регулисана и одредбама „Закона о начину обез- 
беђења равноправности језика и писама народа и народности у 
одређеним органима, организацијама и заједницама” (Сл. лист 
САПВ бр. 6/73. и 5/77).

Када се ради о покретању извршног поступка (о иницијал- 
ним радњама странака) ту разликујемо неколико ситуација:

1. Када је одлука суда коју треба извршити на једном од 
језика народа СФРЈ. У том случају предлог за извршење може 
се ставити на било ком језику народа Југославије. Ово стога 
јер су сви језици народа Југославије равноправни у употреби 
пред судом. Ово произилази из сходне примене чл. 104. ст. 2. 
ЗПП.

2. Када је одлука суда коју тр>еба извршити на језику 
народности који је у службеној употреби код тог суда, онда се 
предлог за извршење може ставити или на том језику или на 
другом језику народности који је у службеној употреби код 
тог суда.
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3. H a  осталнм језицима укл>учујући и језике народности 
СФРЈ којима VcTaBOM САПВ није призната равноправна упо- 
треба пред судом, нити је тај језик статутом општине предви- 
ђен као језик у слум<беној употреби, не може се покренути 
извршни поступак. To значи да се предлог за извршење као и 
остали поднесци могу поднети само на оном језику народности 
који је статутом општине одређен као језик у службеној упо- 
треби на подручју тог суда. Овај став се заснива на сходној при- 
мени члана 104. ст. 1. ЗПП.

Када је већ једном покренут поступак на одређеном језику 
у даљој фази поступка приликом комуницхфања суда са стран- 
кама треба разликовати две ситуације:

а) када учествују обе странке у контрадикторном расправ- 
л>ању пред судом (нпр. одржавање рочишта у свим ситуацијама 
предвиђеним ЗИП-ом) или предузимање других процесних рад- 
њи пред судом — тада странке имају право да употребљавају 
свој језик. Језик поступка ће бити или један од језика народа 
или једаи од језика народности у службеној употреби код тога 
суда.

б) друга ситуација постоји када се предузимају извршне 
радње које нису контрадикторне тј. када не учествују обе стран- 
ке (нпр. попис покретних ствари које врши службено лице у 
стану дужника). Y том случају уколико службено лице зна 
језик странке—^дужника, он ће непосредно комуницирати на 
то.м језику, без посредства тумача. Уколико службено лице не 
зна језик странке, тада је обавезно присуство тумача.

Записник о попису и пленидби који странка треба да пот- 
пише треба да је сачињен на језику народа и народности који 
је у службеној употреби код тога суда. Најбоље када би запис- 
ник био у облику формулара сачињен на свим језицима у служ- 
беној употреби код тог суда.

Када се једном утврди језик постушка он се не може ме- 
њати у даљој фазн одвијања извршног пост\тжа.

Y сваком случају пред судовима у САПВ језик поступка у 
извршном поступку може бити само онај језик или они језици 
који су у службеној употреби у том суду.

Странке одређују језик поступка док остали ^^чесници нису 
ов.\ашћени да одређују језик поступка.

Странкама чији језик није утврђен као језик поступка 
обезбеђује се учешће у поступку помоћу тумача.

Начин како је суд \тврдио језик поступка и утврђени језик 
или језици поступка мора се констатовати на записнику. Изри- 
чито мора бити изјава странке припадника народности чији је 
језик у службеној употреби a није језик поступка да се у по- 
ступку неће служити својим језиком као и изјава којом тражи 
да јој се писмена достављају на језику на коме се води извршни 
поступак.

Аругостепени поступак пред судом води се на језику од- 
носно језицима на којима је вођен и првостепени поступак (чл. 
8. Закона о начину обезбеђења равноправности језика и писама
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народа и народности у одређеним органима, органнзацијама и 
заједницама — Сл. лист САПВ бр. 6/73. и 5/77).

Посебно питање јесте употреба судских одлука у извршиом 
поступку које одлуке су донете на језицима народа и пародно- 
сти СФРЈ. Ту треба разликовати следеће ситуације:

1. Одлука донета на језику народа Југославије a треба да 
се изврши на подручју друге републике код које тај језик на- 
рода није у службеној употреби. (Нпр. одлуку македонског суда 
треба извршити на подручју САПВ).

У оваквој снтуацији поступаће се као да је одлука донета 
на српскохрватском језику јер Уставом СФРЈ и законо.м одре- 
ђена је равноправност језика народа на цело.м подручју Југо- 
славије.

2. Одлука је донета на једном од језика народности чија 
је равноправна употреба обезбеђена на подручју САПВ.

У овом случају сви судови и државни органи дужни су 
да прихватају и спроводе одлуке на ти.м језицима, a странке су 
овлашћене да употребљавају одлуке донете на тим језицима без 
посебне обавезе на превођење.

3. Трећа је ситуација када је одлука доиета на језику на- 
родности, a употребљава се на подручју друге републике у којој 
тај језик није у равноправној употреби (нпр. одлуку Општин- 
ског суда у Ровињу на италијанском језику треба извршити код 
Општинског суда у Новом Саду).

У одговору на ово питање постоји дилема: полазећи од 
одредбе ч.\. 180. ст. 2. ЗПП да се замолнице не могу слати на 
подручје друге републике на језицима народности ако тај језик 
од замољеног суда није у службеиој употреби, могло би се зак- 
љ^^ити да се такве одлуке не могу спроводити на језику народ- 
ности. Према томе, ако би Општински суд у Ровињу доставио 
неком суду у САПВ своју одлуку на италијанском језику тај 
суд не би био дужан да ry одлуку н преведе на језик народа у 
службеној употреби код тог суда, односно државног органа 
где ову одлуку треба извршити. Према томе, судови у САПВ 
не би могли добијати на спровођење извршења одлуке на итали- 
јанском језику, турско.м језику и другим језици.ма народности 
који нису у службеној употреби у САПВ.

Иста ситуација би била и када стракка иницира извршни 
поступак на основу правомоћие одлуке на језику народности 
који није у службеној употреби у САПВ. У то.м случају странка 
би била дужна да обезбеди превод те одлуке.

По другом становишту које се заснива на принципу да 
право странке на употребу језика не може ићи на њен трошак, 
превођење не би обезбеђивала странка, већ суд код кога је стан- 
ка на основу правомоћне одлуке иницира.\а поступак.
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П Р А В Н А  П Р А К С А

Г Р А Б А Н С К О  П Р А В О

Ванбрачном другу не припада 
право на вредност уложеног рада 
ако тим радом није приновл>ено и 
унапређено имање другог ванбрач- 
ног друга осим у случају пожртво- 
ваног залагања, када суд може до- 
судити примерену накнаду.

Како се ради о раду уложеном 
за време трајања ванбрачне зајед- 
нице, по налазу овог суда ванбрач- 
ном Аругу не лрипада право на 
вредност уложеног рада ако тим 
радом није приновљено и унапре- 
ђено имање другог ванбрачног дру- 
га. Током поступка није утврђено 
да је тужиљиним радом приновље- 
но и унапређено имање туженог, a 
тужиља ни V жалби на ове окол- 
ности не нуди доказе.

Међутим, у случају пожртвованог 
залагања ради личних потреба до- 
маћинства (као подизање, неговање 
и чување деце, неговање болести 
и сл.), суд може ванбрачном др\чу 
досудити примерену накнаду узима- 
јући у оцену трајање ванбрачне за- 
једнице, врст\/, количину и значај 
уложеног рада, као н имовинске 
прилике и ако није унапр>еђена и 
увећана имовина другог ванбрачног 
друга.

Виши суд у Новом Саду Гж. 
2300/78.

Стварно-правни захтев се може 
поставити ако је међу ванбрачним 
друговима постојао споразум да је 
имовина коју стичу заједничка. 
Ако споразума нема, .може се по- 
ставити само облигациони захтев 
по основу неоснованог обогаћења.

Ванбрачна супруга може поста- 
вити стварно-правни захтев у сми- 
слу утврђења и поделе заједничке 
и.мовине, једино ако је међу ван- 
брачннм друговима постојао несум- 
н>иви споразум да је имовина коју 
стичу њихова заједничка и-мовина. 
Ако таквог споразума нема, ванбра- 
чна супруга .може поставити само 
об.дигациони захтев по основу' нео- 
снованог обогаћења, a под условом 
да је својим радом у ванбрачној 
заједници доприне.\а очувању или 
увећању имовине ванбрачног друга.

Окружни суд Нови Сад, Гж. 
616/78.

Уколико се не докаже да су по- 
једини поклони дати искд>учиво 
једном или друго.м брачном другу, 
сматра се да је поклон дат о^ м а  
и пр>€дставља заједничку својину 
брачних другова у једнаком делу.

Питање сватовских поклона ре- 
шава се на начели.ма општеи.мовнн- 
ског права, водећи рачу^на о приро 
ди II на.мени појединих предмета, 
као и лругим релативни.м околно- 
стнма под којима је поклон дат. 
С.дедствено то.ме, битно је коме су 
поклони дати, да ли једном брач- 
но-Ч другу или обо.ма. С обзиркзм 
на то да се свадбени поклони дају 
приликом сватова и у вези са њи- 
ма, уколико се не докаже да су по- 
једини пред-мети поклона дати ис- 
к.\>\^иво једном или другом брач- 
ном другл', a што се не би мог.ш 
утврдити ни по намени, ни ло при- 
роди, нити по ДРУГИ.М релевантни.м
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чињеницама, у том случају сматра 
се да је пок.\он дат обома зајед- 
нички и да представља заједничку 
својину брачних другова у једнаком 
делу.

Окружни суд Нови Сад, Гж. 
786/78.

Када су оба брачна друга крива 
или кад нису крива за развод бра- 
ка поклони се враћају.

Сходно чл. 56. Закона о браку 
САПВ обични поклони које су бра- 
чни другови учинили један другом 
пре закључења брака или у току 
брака, не враћају се кад се брак 
разведе. Остали поклони, нарочито 
они који су у несразмери са и.мо- 
винским стањем поклонодавца, вра- 
ћају се и то у оном стању у коме су 
се налазили у тренутку настанка 
узрока за развод брака. Изузетан 
брачни друг који није крив за раз- 
вод брака није дужан да врати 
поклон примљен од брачног дру- 
га који је крив или искључиво крив 
за развод брака.

По налазу овог суда из чл. 56, 
ст. 2. и 3. цитираног закона про- 
изилази да када су оба брачна дру- 
га крива и,ш када оба брачна друга 
нису крива за развод брака покло 
ни се враћају.

Виши суд у Ново.м CaAV, Гж. 
2060/78.

Ванбрачни друг се не .може с.ма- 
трати саносиоце.м станарског права.

Нижестепеии судови су заузе.М! 
искрено правно становиште да у 
услови.ма конкретног случаја с об- 
■зиром на дужину трајања ванбрач- 
не заједнице странака, тужена има 
стагус корисника стана у с.мислу 
чл. 17. Закона о ста.мбени.м односи- 
.\ia коме тужилац као носи.\ац ста- 
нарског права може да откаже да- 
ље коришћење стана под услови.ма 
из чл. 20. истог Закона. Стога је 
неосноваио правно схватање туже- 
не изнето у поступку пред ниже-

степепим судовима и поновљспо у 
ревизији, да се с обзиро.м на дужи- 
ну rpajaiba ванбрачне заједнице оиа 
и.ма сматрати саносиоцем станар- 
ског права са тужиоцем, те да се 
у ово.м случају имају примеиити 
одредбе чл. 16. ЗСО које регулишу 
питање одређнвања носиоца стаиар- 
ског права брачних другова у слу- 
чају развода брака.

Врховни суд Војводиис, Рев. 
259/78.

Изузетно, под одређеним услови- 
ма, заједничко до.маћинство несрод- 
ника или ванбрачна заједница се 
може уподобити са породичним до- 
.маћинством V смислу чл. 17. ЗСО.

Првостеиенн суд је утврдио да се 
тужена уселила у спории стан у 
ко.ме су становали ПГ као носилац 
стамарског права и његова мати 
ПЈ, да је тужена убрзо засиовала 
ванбрачиу заједницу са ПГ и да 
су н>их троје живели у заједничком 
домаћинству до с.мрти ПГ 17. V 
1973. године, када је тужена наста- 
вила да живи у заједничко.м до.ма- 
ћинству са ПЈ све до њене смрти 
6. II 1975. године. На тај начин ту- 
жена је живела у заједничко.м до- 
.маћинству преко 4 године, a њихо- 
ва заједница је представљала за- 
једницу жив.v>eн>a, стицања и тро 
шења. Првостепени с\'д је закљу- 
чио да се ванбрачна заједница ту- 
жене и ПГ разликова.\а од брачне 
ca.vio .зато што није била озакоње- 
па закључени.м брако.м, који би био 
закључен да ПГ није изненада у.мро.

И.мајући у виду напред наведене 
утврђене чи.ч>енице, правилно је 
првостепеии суд применио .матери- 
јалио право када је нападиуто.м пр>е- 
судо.м тужбени захтев тужиоца од- 
био. Према одредби чл. 17. ЗСО, 
ч.\анови породичног до.маћинства 
и.мају право да трајно користе стан 
и када је носилац станар>ског пра- 
ва престао да користи стан услед 
смрти. Пре.ма овој одредби, члано- 
вима породичног до.маћинства, по 
правилу се сматрају сродници који 
са носиоцем станарског права за- 
једно станују и живс. Поркздичном 
домаћинству, у c.mhcav овог Закона, 
изузетно се под одређеним услови-
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-\ia може уподооити заједничко до- 
маћинство несродника као што је 
случај са ванбрачном заједницом 
или друго-м заједницом живота и 
становања. И по становишту овог 
суда, заједиица живота, стицање 
или становање у каквој је живела 
тужена пре 4 године, мора се упо 
добнти породично.м домаћинству у 
смислу чл. 17. ЗСО.

Вишн суд у Н. Саду, Гж. 466/78.

Бивши брачни друг искључиво 
крив за развод брака може бити 
одређен за носиоца станарског пра- 
ва Y зависности од осталих окол- 
ности из чл. 16. ЗСО.

Суд је правилно утврдио чиње- 
нично craibe али је погрешном при- 
.меном матерпјалног права, конкЈ>ет- 
но чл. 16. ЗСО, одредио предлага- 
чицу за носиоца станарског права 
на спорном стану. Чланом 16. ЗСО 
је између осталог регулисао да од- 
луку у овакви.м споровима доноси 
суд водећи рачуна о ста.мбеним по- 
тр>ебама странака, потр>еба.ма њихо 
ве деце и других лица која са њи.ма 
станују, разлозима због којих је 
брак разведен и остали.м околно 
стима значајним за решење спора. 
Што се тнче ста.мбених потреба, 
овај суд с-матра да су оне за про- 
тупредлагаче посебно наг.\ашене, об- 
зиро.м на његову професију ми.ди- 
ционара, јер природа овог посла 
захтева ср>е1^ног, радног, способног 
и спре.мног човека. Од оста.\их окол- 
иости бнтних за решење спора утвр- 
ђено је да протупредлагач није 
здрав већ да -му је здравље утроже- 
но озбиљин.м поре.мећајем крвног 
притнска и оштећен>а јетре. Y ове 
околности убраја се и околност 
што се ои налази у радном односу 
преко 17 годнна па је н?. основу ње- 
га добио предметии стам иа кориш- 
ћење. V ск.\опу свих ових мерила 
жалиоцу треба да буде додел>ен 
стан одређивањем њега за носиоца 
станарског права, без обзира на чи- 
њеницу постојања искључиве кри- 
вице за развод брака.

Виши cvA у Новом Саду, Гж. 
129/79.

Извршни суд, у с.мислу правних 
правила извршног поступка, посту- 
па према нзвршној исправи онако 
и у оној мери како су у истој одре- 
ђени предмет, врста, обим и време 
испуњења обавезе.

Првостепени суд је одбио предлог 
за обуставу извршења.

Благовре.меном жалбо.м извршеник 
побија првостепено решење па на- 
води да је своју обавезу извршио, 
јер је уклонио све ствари које је 
држао у пролазу па дозво.\>ава про 
лаз тражиовд пзвршења, да пр>есу- 
да HCTor суда бр. П. 220/77. и реше- 
ње о дозволи нзвршења не дају 
ов.\ашћење извршном органу да 
уклоне објекте, као што су дугого 
дишњи засади, водоводна чесма, 
шахт са водо.меро.м, засади ружа, 
ши.мшира и др., јер ово не обухва- 
та извршни наслов па значи, извр- 
шење је .мимо ifcera. Даље, суд није 
одр>едио каква кола тр>еба да про 
ђу у зграду, јер за пролаз већих 
возила иста бн се .морала рушити.

Жалба је основана.
Првостепеном одлуко.м суд је 

утврдио н констатовао како се у̂ ла- 
зи у двориште зграде у улици бб 
18, њену површнну, шта чини згра- 
ду, ко cxairyje у њој, размер>е ка- 
пије, засаде у дворишту, водоводну 
чесму, шахт па констатује да је ви- 
дио отежан у,\аз аутомобила у дво 
риште, потребно је маневрисати и 
то под предпоставком да се расчи- 
сти башта, уклони чесма, и све по 
.менуте радње, да је искључен про 
лаз ка.мнона и већих ауто.моби.\а. 
Закљ\^ује, да су приговори изврше- 
ннка неосновани јер не стоји ни 
један од услова из § 38. и 39. ИП-а 
за об\'ставу поступка.

Овакав зак.у>учак првостепеног су- 
да следи из погрешног правног схва- 
тања и погрешне при.мене матери- 
јалног права. Поступајући у овој 
правној стварп, суд је био дужан 
ла цени. да према правшш правн- 
лима ИП-а може поступатн прк:ма 
нзвршној исправп онако и у оној 
мерн како су у истој одређенн пред- 
мет, врста, обим н време исттвења 
обавезе. V конкретном с.\ ’̂̂ ају пре- 
суда Општинског с\’да v Н. Саду 
бр. П. 220/77, од 14. IV 1977. године 
је извршни наслов на основу кога 
се води пост\х1ак извршења a који 
гласн: ”т\'жбенн захтев тужитеља 
се усваја. Обавезује се ту^жени да 
омогући и дозволи тужиоц\^ да 
кроз заједнички улаз стамбене згра-
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де у Новом Салу у ул. бб бр. 18 
може пролазити аутомобилом у 
двориште поменуте стамбене зграде 
као и да накна,\л трошкове.. 
Овако је суд од\учио пошто је 
утврдио да је купопродајиил! уго- 
вором тужила, овде траж. изврше- 
ња, стекао и право на употребу за- 
једничког улаза у двориште, с тим 
да ће то користити онако како је 
до сада у ирироди коришћено. За- 
једнички улаз у двориште користи- 
ди су и ранији власници.

Спроводећи извршење иа основу 
овакве судске одлуке, извршни суд 
иде преко својих овлашћења и оба- 
везује извршеника да обезбеди про- 
yva3 у двориште тражиоцу изврше- 
ња аутомобилом, али не на начин 
како је пролаз до тада коришћен. 
Првостепени суд у својој париичној 
одлуци није наложио туженом, овде 
извршенику, вршење свих оних рад- 
њи које је суд утврдио да су не- 
опходне за пролаз мањих возида, 
као што су уклањање чесме, расти- 
н>а, засада и сл. На ове радње из- 
вршеник није обавезан извршном 
исправом па је стога одлука прво 
степеног суда преиначена, a посту- 
пак обуставл>ен.

Суд је одлуку преиначио и посту- 
пак обуставио, јер се побијаним 
решењем иде преко извршног на- 
слова. Међутим, овај суд није мо- 
гао одлуку преиначити тако да из- 
вршење ограничи, сузи до граница 
одр>еђеном парничном пресудом као 
извршном исправом, јер је нзвршни 
суд установио да је баш за њено 
извршење, у обиму како је њоме 
одлучено, неопходно извршити ма- 
неврисање возилом, да је видно оте- 
жан улаз аутомобилом у зграду, a 
могућ само под предпоставком да 
се рашчисти баштица, уклони чесма 
и све поменуто растиње. Стога је 
таква судска од,\ука, конкретно пре- 
суда првостепеног суда бр. ГГ. 220/77. 
од 14. IV 1977. године неизвршива.

Виши суд у Ново.м Саду, Гж. 
127/79.

Тужепи је поступао iio одлуци 
.месие зајсдннце, a нема другог при- 
лаза до своје куће iia јс логично 
да је сасецање.м брега о.могућио се- 
бн нсс.мстаи ирилаз моторни.м во- 
зило.м и колском запрегом. Овом 
радњом тужсии иије узурпирао 
наведену површииу како то тужи- 
re.fe погрешно наводи, већ је само 
изравиао део парцеле тужитеља да 
би .Morao имати нес.метан прилаз 
својој стамбеној згради. Значи, не- 
.ма узуриације јер тужени није од- 
цепио спорну површину од парцеле 
тужитеља, иити је припојио својој 
парцели, већ наведену површину 
користи само за пролаз, a не о.мета 
тужител>а или било ког пролг13ника 
да се користи истим путем. Уоста- 
ло.м, јавии пут, мада је у питању 
пашњак и служи за пролаз неодр)€- 
ђеном броју лица, па према томе и 
самом туженом. У питању је зем- 
љиште у друштвеној својиЈШ па не 
■може бити говора о узурпацији или 
о стицају по основи одржаја. Sax- 
T e e  тужбе није био управл.ен на 
забрану пролаза већ на предају по- 
седа па жалба неосновано наводи 
да тужени нема услова за стицање 
службености колског прк)лаза. Си- 
гурно је, да би тужени у таквој си- 
туацији устао са противтужбо.ч! ра- 
ди укњижбе права службености кол- 
ског пролаза. Најпосле, у питању је 
таква ситуација на терену, да т\’- 
жени не.ма другог пролаза до своје 
парцеле па мора користити пролаз 
преко спорне парцеле тужитеља.

Виши суд у Ново.м Саду, бр. Гж. 
2906/78.

Прилагођавањем дела јавног пута 
колском пролазу и прилазу својој 
стамбеној згради тужени није ма- 
нифестовао вољу за узурпацијом — 
заузећем земл>ишта.

Носилац станарског права у no
pe дично? стшибеноЈ згради не мо- 
же искључити власника зграде који 
у H>oi не станује да користи згра- 
ду, објекте и земљиште, ако влас- 
ник то чини на начин који не дира 
V лосед станаркгког права и овлаш- 
ћења која из тога проистичу. Као 
што ни носилац станарског права 
не може чинити акте коришћења 
ко1и прелазе границе овлашћења 
станар>ског права.

Изражено становиште првостепе- 
ног суда да тужбени захтев ради 
предаје супоседа дворишта стамбе-
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не зграде тужитеља није основан 
зато што је тужени носилац ста- 
нарског права на тој стамбеној згра- 
ди коју окружује спорно земљшпте 
и да оно служи за редовну употр)е- 
бу зграде од стране носиоца ста- 
нарског права, је неправилно. Соп- 
ственик породичне стамбене зграде 
или стана, који не станује у таквој 
згради или стану остаје поседник 
ствари, коју чине као сложена ствар 
стамбена зграда са свим споредним 
зградама и земљиштем које јој слу- 
жи за употребу. Носилац станарског 
права у таквој згради је поседник 
станарског права и корисник ства- 
ри у мери која је потребна за оства- 
ривање станарског права. Садржи- 
на поседа станарског права обутсва- 
та поред коришћења стгшбених про- 
сторија и коришћење грађевинског 
земљишта у оним границама које 
су потребне ради коришћења стана 
у сврху станова, док посед сопстве- 
ника зграде обухвата све остале мо- 
гућности коришћења грађевинског 
земљишта и зграда подигнутих на

њему, a K o j e  не задиру у посед ста- 
нарског права. Стога носилац ста- 
нарског права у пор>одичној стам- 
бсној згради не .може искљу^чити 
власника зграле, који у њој «е ста- 
нује, да користи зграду, објекте и 
земљиште, ако власшж то чини на 
начии који не дира у посед станар- 
ског права и овлашћења која из 
тога проистичу, као што ни носллац 
станарског права не може чинити 
акте коришћења који прелазе гра- 
нице овлашћења станарског права. 
Фактичко је питање и има се цени- 
ти у сваком конкретном случају да 
ли одређени актн коришћења згра- 
де, објеката и земљишта од стране 
власника као поседника ствари за- 
диру у посед станар>ског права и 
обрнуто. Према томе, иако тужени 
не спречава тужитељима супосед 
спорног дворишта, не значи да њи- 
ма то право и не припада.

Виши суд у Новом Саду, Гж. 
2519/78.

Праксу прир>едио: 
Светозар Добросавл>ев
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С А О П Ш Т Е Њ А

УСТАВНИ CYA ЈУГОСЛАВИЈЕ УКИНУО ОАРЕДБЕ ОАЛУКЕ О 
УТВРБИВАЊУ ПРИВРЕАНИХ И ВАНПРИВРЕАНИХ 

АЕЛАТНОСТИ, У АЕЛУ КОЈИМ СЕ ААВОКАТСКЕ услуге 
РАЗВРСТАВАЈУ У ПРИВРЕАНЕ АЕЛАТНОСТИ

„Адвокатура је самостална друштвена служба за 
пружање правне помоћи грађанима и пр>авним ли- 
цима у поступцима у којима остварују заштиту 
својих права.
Околност што се у адвокатској делатности дохо- 
дак стиче наплаћивањем одређене накнаде за ад- 
вокатске услуге није разлог за разврставање ове 
делатнскти у привредне, нити су због тога адвокат- 
ске услуге роба.
Утврђивањем адвокатске делатности као привредне 
делатности, иако она то није, могу бити повре^на 
уставна и законска права адвокатских радних за- 
једница и адвоката, тј. права која би они имали 
да делатност, коју обављају, није тако разврстана.”

(Из Одлуке Уставног суда Југославије, Y бр. 41/78).

Као што је познато, Јединственом класификацијом делат- 
ности, која чини саставни део Одлуке о јединственој класифи- 
кацији делатности („Службени лист СФРЈ”, број 34/76), адвокат- 
ске услуге су разврстане у област 11 — Финансијске, техничке 
и пословне услуге, a Одлуком о утврђивању привредних и ван- 
привр>едних делатности („Службени лист СФРЈ”, број 14/77) све 
делатности разврстане у ту област, па тако и адвокатска делат- 
ност, утврђене су као привредне делатности.

С обзиром да се у друштвеном планирању, доношењу мера 
економске и социјалне политике, друштвеном договарању и са- 
моуггравном споразумевању и уогппте у усмеравању привредног 
и друштвеног развоја, делатности третирају онако како су раз- 
врстане у систему јединствене класификације делатности, било 
је очигледно да ће неодговарајуће разврставање адвокатске де- 
латности као привредне делатности имати нежељене последице, 
a нарочито у погледу захватања из дохотка адвоката за огапте- 
-друштвене и заједничке потребе. Тако је и било.

Стога је Управни одбор Адвокатске коморе Војводине, оце- 
њујући ефекте Одлуке о утврђивању привредних и ванпривред-
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них делатности, на својој седници од 18. марта 1977. године (тј. 
само неколико дана пошто је та одлука била објавл>ена, a пре 
њеног ступања на снагу), закд>учио да „адвокатура као само- 
стална друштвена служба по овој класификацији није доби.л.а 
место које јој даје Устав, па препоручује Савезу републичких и 
покрајииских адвокатских комора Југославије да покрене по- 
ступак за нзмену третмана адвокатуре у предметној Одлуци”. 
— Отада је ово питање било присутно на многид! седница.ма 
Председништва Савеза и органа наше и адвокатских ко.мора дру- 
гих реп\?блика и покрајина.

Савез републичких и покрајинских адвокатских комора је 
посебно интензивно сарађивао са Савезни.м секретаријатом за 
правосуђе и организацију савезне управе поводом поступка по- 
кренутог предлогом адвокатских радних заједница из Новог 
Сада и Зрењанина и др. (путем Покрајинског секретаријата за 
правосуђе и општу управу САП Војводине) за покретање ини- 
цијативе за измену Одлуке о утврђивању привредних и ван- 
привредннх делатности и Одлуке о јединственој класификацији 
делатности, у том смислу да се адвокатске услуге класифици- 
рају као ванпривредне делатности. Међутим, због одлучног про- 
тивљења Савезног завода за статистику, који је и био предлагач 
наведених одлука, ни ова иницијатива није имала успеха, и 
поред подршке коју су ставовима адвокатуре пружили секрета- 
ријати за послове правосуђа свих наших република и покра- 
јина.

С друге стране, Уставнн суд Југославије, по извршеном кон- 
судтовању Савезног извршног већа односно Савезног завода за 
статистику, Службе др^тлтвеног књиговодства Југославије и др., 
прихватио је иницијативу Адвокатске радне заједнице II из 
Скопља и заказао јавну расправу ради оцењивања уставности и 
законитости Одлуке о утврђивању привредних и ванпривредних 
делатности, на коју је позван и Савез републичких и покрајин- 
ских адвокатскРЕх комора као представник југословенске адво- 
катуре.

Јавна расправа одржана је у Београду 16. јануара ове годи- 
не и на њој је, у име Председништва Савеза, ставове и .мишље- 
ња југословенске адвокатуре заступао и образложио адвокат 
Боривој Јекић, председник Управног одбора Адвокатске коморе 
Војводине и чдан Председништва Савеза.

Одлука Уставног суда Југославије, коју овде у целости 
објављујемо, не само да нас задовољава јер утврђује и потвр- 
ђује, и у овом питању, онај положај који адвокатура по Уставу 
има, него нам намеће и обавезу да у сарадњи с надлежним орга- 
нима и организацијама даље радимо на тражењу одговарајућег 
дефинитивног решења третмана адвокатске делатности у систе- 
му разврставања према јединственој класификацији делатности.
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ОД Л У К А

о оцени уставности Закона о јединственој класификацији делат- 
ности и уставпости и законитости Одлуке о јединственој кла- 
сификацији делатности и Одлуке о утврћивању привредних и 

ванпривредних делатносш

I. Адвокатска радна заједница II у Скопљу, предлогом за 
покретање поступка пред Уставним судом Југославије у смислу 
члана 387. став 2. тачка 8. Устава СФРЈ, тражила је да се оцени 
уставност Закона о јединственој класификацији делатности 
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 6/76), односно уставност и закони- 
тост Одлуке о јединственој класификацији делатности („Служ- 
бени лист СФРЈ”, бр. 34/76) и Одлуке о утврђивању привредних 
и ванпривредних делатности („Службени лист СФРЈ”, бр. 14/77), 
наводећи да је овим прописима адвокатска делатност утврђена 
као привредна делатност, што није у сагласности са Уставом 
СФРЈ и Законом о адвокатури („Службени весник СРМ”, бр. 
61/72. и 13/78), којима је утврђен по.л.ожај адвокатуре као дру- 
штвене службе. Предлагач сматра да се оваквим разврстава- 
њем адвокатура доводи у материјални положај и услове рада, 
који су тежи од оних које би имала да је утврђена као ванпри- 
вредна делатност.

II. Законом о јединственој класификацији делатности и 
Одлуком о јединственој класификацији делатности, не утврђује 
се подела делатности на привредне и ванпривредне. Њима се 
уређују прикупљање, евидентирање, обрада и исказивање пода- 
така који су од значаја за усмеравање друштвеног и привредног 
развоја и других података о стању и кретањима у појединим 
областима др\тптвеног живота. Јединствено.м класификацијом 
делатности, која чини саставни део Одлуке о јединственој кла- 
сификацији делатности, адвокатске услуге су разврстане у об- 
ласт 11 — Финансијске, техничке и пословне услуге, и то у 
грану 1109 и групу 11090 — Пословне услуге, a у оквиру под- 
групе 110904 — Адвокатске и друге услуге.

Одлуком о утврђивању привредних и ванпривредних де- 
латности извршено је разврставање делатности на привредне и 
ванпривредне тако што су све области од 01 до 11 разврстане 
у привредне делатности, где су укључене и адвокатске услуге 
у области 11.

III. Суд је утврдио да Закон о јединственој класификацији 
делатности и Одлука о јединственој класификацији делатности 
не регулишу разврставање делатности на привредне и ванпри- 
вредне, па је због тога стао на становиште да предлог за оце- 
њивање њихове уставности није основан.

Пре.ма члану 375. Устава СФРЈ, савезни прописи се не могу 
оцењивати у односу на републичке, односно покрајинске законе 
у које спадају и закони о адвокатури.
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Оцењујући сагласност Одлуке о утврђивању привредних и 
ванпривредних делатности са Уставом СФРЈ, Суд је стао на 
становиште да она, у делу којим се адвокатске услуге разврста- 
вају у привредне делатности у оквиру области 11, гране 1109, 
групе 11090 и подгрупе 110904, није у сагласности са одредбама 
члана 180. став 3. и члана 281. став 1. тачка 14. Устава СФРЈ.

Према одредби члаиа 180. став 3. Устава СФРЈ, адвокатура 
је самостална друштвена служба за пружање правне помоћи 
грађаннма и правним лицима у поступцима у којима остварују 
заштиту својих права.

Околност што се у адвокатској делатности доходак стиче 
наплаћивањем одређене иакнаде за адвокатске услуге није раз- 
лог за разврставање ове делатности у привредне, нити су због 
тога адвокатске услуге роба како се тврди у одговору Савезног 
извршног већа.

Разврставање одређене делатности у привредне делатности, 
с обзиром на одредбе чл. 48, 49. и 50. Устава СФРЈ и члана 2. 
Закона о јединственој класификацији делатности по становишту 
Суда може имати утнцаја на правни и друштвено-економски 
положај организација удруженог рада које ту делатност обав- 
љају, на услове и начин њиховог оснивања и престанка, на 
утврђивање одређених делатности као делатности од посебног 
друштвеног интереса и уређивање начина остваривања тог инте- 
реса, на обавезу удруживања у привредне коморе и друга општа 
удружења, као и на примењивање економских мера и мера со- 
цпјалне политике. Стога, утврђивањем адвокатске делатности 
као привредне делатности, иако она то није, .могу бити повре- 
ђена уставна и законска права адвокатских радних заједница и 
адвоката, тј. права која би они имали да делатност, коју обав- 
љају, није тако разврстана.

С обзиром на то да се основ за доношење савезних прописа 
о класификацији делатности налази у члану 281. став 1. тачка 
14. Устава СФРЈ, по коме федерација преко савезних органа 
уређује прикупл.ање, евидентирање и обраду статистичких и 
других података о стању у појединим областима друштвеног 
живота, не могу се одговарајућим прописима давати или оду- 
.зимати права, нити утврћивати дужности и одговорности мимо 
оних које се односе на радње из ове уставне одредбе.

IV. С обзиром на изложено, a на основу члана 375. став 1. 
тач. 1. и 3. Устава СФРЈ и члана 13. став 1. тачка 4. Пословника 
Уставног суда Југославије, Уставни суд Југославије, на седници 
одржаној 16. јануара 1979. године, донео је

О д л у к у

1. Укида се одредба тачке 1. став 1. под 11. Одлуке о утвр- 
ђивању привредних и ванпривредних делатности, у делу којим 
се адвокатске услуге, у оквиру области 11. гране 1109, групе 
11090 и подгрупе 110904, разврставају у привр>едне делатности.
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2. Одбија се предлог да се утврди да су Закон о јединстве- 
ној класификацији делатности и Одлука о јединственој класи- 
фикацији делатносги у несагласности са Уставом СФРЈ.

3. Одбацује се предлог за оцењивање сагласности Одлуке о 
јединственој класификацији делатности и Одлуке о утврђивању 
привредних и ванпривредних делатности са Законом о адво- 
катури.

V. Уставни суд Југославије донео је ову одлуку у следећем 
саставу: председник Суда Никола Секулић и судије Милорад 
Достанић, Радивоје Главић, др Арпад Хорват, Димо Кантарци- 
ски, Владимир Кривиц, Чедомил Милићевић, Буро Меденица, 
др Стане Павлич, Боривоје Ромић, Војислав Ракић, Таип Таипи 
и Мијушко Шибалић.
Y бр. 41/78.
16. јануара 1979. године 

Београд

ПРЕАСЕДНИК
УСТАВНОГ CYAA ЈУГОСЛАВИЈЕ, 

Никола Секулић, с. р.

М. П.
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И З СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора, одржаној 23. фебруара 1979. године, 
донета су следећа 1>ешења:

1) Пре почетка радног дела седгавде Управш! одбор Адвокатске ко- 
море Војводине мшгутом ћутања одао је пошту гфеминуло.м р>еволуцио- 
нару, великом човеку и борцу за развој нашег социјалистичког, само- 
уЈграввог друштва и политике несвр>станости Едварду Кардељу, члану 
Председншптва СФР Југославије и Председништва СКЈ.

2) Узеги су на знан>е извештаји председника Управног одбора и 
секревара Управног одбора о р>аду из.међу две седнице, и благајника 
Управног одбора о стању финансијских с{>едстава Адвокатске коморе 
Војводине.

3) Пр>едседник Управног одбора са чланови.ма Радне групе фор.ми- 
ране Y циљу успостављања сарадње са Само\т1равном интересном зајед- 
ницом пензијског и инвалидског осигурања Војводине у вези прави.\не 
примене Друштвеног договора о усклађивању обавеза адвоката за задо 
всљавање општедруштвених и заједничких потреба затражиће пријем 
ROA секретара СИЗ-а пензијског и инваЈШДског осигурања Војводине.

4) Управни одбор прихватио је Завршни рачун Адвокатске коморе 
Војводине за 1978. годину и упућује га Ск\чпптини Адвокатске коморе 
Војводине на надлежност.

5) Решењем бр. 43/79. уписује се у Именик адвоката Адвокатске 
коморе Војводине Недељковић Никола, са седиштем адвокатске канце- 
ларије Y Сремској Митр>овици у Бориса Кидрича бр. 23, са даном 
1. март 1979. годдае.

6) Решењем 47/79. уписује се у И.меник адвоката Стојков Бранко, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, у Ул. Јанка Булика 
бр. 59. са 1. мартом 1979. године.

7) Решењем бр. 64/79. уписује се у Именик адвоката Јован Бого 
сављевић, са седиштем адвокатске канцбЈШрије у Ср. Митровици у ^л. 
Трг Браће Радића бр. 25, са даном 1. .март 1979. годЈше.

8) Решењем бр. 119/78. узето је на знање да је Цветановиђ Живојин, 
адвокат у Иригу, са даном 1. IV 1979. године преселио седиште своје 
канцеларије у Нави Сад, Ул. Саве Ковачевића бр. 13/IV стан бр. 13.
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9) Решењем бр. 55/79. Илијин АндЈЖЈа, аАВОкат у Суботици, разре- 
шен је дужности пЈзеузиматеља алвокатске канцеларије Мирка Блажића, 
адвоката у Суботици, која му је одређена решењем Адвокатске коморе 
Војводине бр. 357/78, a за преузиматеља одЈЈеђеиа је Пол>аковић Мира, 
адБОкат у Суботици, Ул. М. Богдановића бр. 10/А.

Управни одбор
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ЧААНЦИ И РАСПРАВЕ

Иван Кркљуш, За судску праксу али против прецедентног
права — — — — — — — — — — — 1

Ар Борис Визнер, Предвићање одустатнине у уговору о за-
ступању — — — — — — — — — — 10

Јован Л. Јерковић, Поступак обезбећења no Закону о изврш-
ном поступку — I део — — — — — — — 15

Светозар ДобркЈсављев, Нека спорна питања код примене За-
кона о извршном поступку — — — — — — 26

Александар Радованов, Употреба језика народа и народности
у извршном поступку — — — — — — — — 31

С А Д Р Ж А Ј

ПРАВНА ПРАКСА

Граћанско право (приредио: Светозар Добросављев) 34

САОПШТЕЊА

Уставни суд Југославије укинуо одредбе Одлуке о утврћива- 
њу привредних и ванпривредних делатности, у делу којим 
се адвокатске услуге разврставају у привредне делатности 39

Из седнице Управног одбора 44



У р е ђ и в а ч к и  с а в е т
Председник:

Никола Вујашковић 
судија Врховног суда Војводине

Светозар Аракулић, заменик јавног правобраЈшоца Војводине, Антоније 
Борић, саветник покрајршског секретара за правосуђе и ошнту управу, 
Никола Јеловац, адвокат у Сомбору, Васа Калишки, адвокат у Панчеву, 
Жива Коњевић, шеф Службе за скупштинске послове Привредне коморе 
Војводине, Војислав Маринков, адвокат у Вршцу, др Љубиша Милошевић, 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду, Аушан Мићић, секретар 
Покрајинског друштвшог правобраииоца самоуправљања, Светозар Ни- 
колић, судија Врховног суда Војводине, Милан Рапајић, адвокат у Н о  
вом Саду, Војислав Рашовић, адвокат у Сремској Митровици, Аасло Ца- 
бафи, ^адвокат у Зрењанину, др Петар Шарчевић, доцент Правног факулте- 
та на Ријеци, Аушан Шипка, стручно-политички сарадник у Покрајинској 

конференцији ССРН Војводине

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р :
Главни и одговорни уредник 

Сава Савић 
адвокат у Новом Саду

Борће Вебер, адвокат у Новом Саду, Будислав Вулетић, адвокат у Но- 
вом Саду, Светозар Аобросављев, судија Општинског суда у Новом Саду, 

Живко Киселички, судија Вишег суда у Новом Саду.

Т е х н и ч к и  у р е д н и к :
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај Јовива 20/1. — Телефон: 29—459. — Годишња претплата 360.— дин. 

за иностранство двоструки износ. Цена једног броја 35.— дин.
Тек. рачун 65700^78-2047. Рукописи се не враћају.

На сх:нову мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—185 од 23. маја 1973. године, Г л а с н и к  је стручна публикација ослобођена основног и

посебног пореза на промет.

Штампарија „Будућност”, Шумадијска, 12.
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