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Број 2

ОСПОРАВАЊЕ ВАНБРАЧНОГ ОЧИНСТВА
Питање ко се има сматрати оцем детета рођеног ван брака регулисано је прописима Основног закона о односил1а родитеља и деце (у
даљем тексту ОЗОРД). Овде апстрахујемо случајеве када је дете
додуше рођено изван брака, али се услед неких чињеница (накнадни
брак родитеља детета односно намера за склапзње таквог брака до
чега није дошло услед неког догађаја изван воље родитеља детета)
накнадно утврђује његова брачиост по чл. 23 ОЗОРД. Према томе у
оваквом случају се ради о брачном очинству које је само накнадно
утврђено.
Поменути Закон у чл. 24 предвидео је два начика на који се може
утврдити ванбрачно очинство детета: 1) признањем очевим пред матичарем, у јавној исправи или у тестаменту и 2) на основу право
снажне судске одлуке.
Није сврха овог чланка да расправља о наведеним начинима које
Закон норлшра за утврђивање ванбрачног очинства. Полазећи од претпоставке да је такво ванбрачно очинство већ утврђено било на који
од наведених начина, ставили смо себи у задатак да прикажемо како
се овако утврђено ванбрачно очинство може оспоравати.
I.

ПИТАЊЕ АКТИВНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ТУЖБУ
ОЗОРД је у чл. 29, 30 и 31 нормирао питање легитимаиије за
оспоравање ванбрачног очинства. На тужбу су легитимисани : 1) мати
детета (чл. 29), 2) само дете (чл. 30) и 3) лице које себе сматра оцем
ванбрачног детета (чл. 31). Надаље, ОЗОРД је одредио да се ово
оспоравање има извести парничним путем тј. тужбом. По чл. 28 ст. 2,
тач. 1. ЗПП Окружни судови су искључиво надлежни да суде спорове
о оспоравању очинства, па дакле и о осиоравању ванбрачног очинства.
Што се тиче месне надлежности у правилу је за суђење надлежан суд
који је опште .чесно надлежан за туженог (чл. 40 ст. 1 ЗПП). Међути.м, ако се као тужилац појављује малолетно дете, тада оно по чл.
49 ст. 1 ЗПП .може да бира да ли ће тужбу поднети суду опште месне
надлежности туженика или пак суду на чијем подручју оно има пребивалиште или борав:иште.

када ćMO тако утврдили легитимацију за тужбу по ОЗОРД као и
питање стварне и месн« надлежности, расправићемо понаособ наведене случајеве побијања ванбрачног очинства према легитимацији за
падизање такве тужбе, укључивши и случајеве легитимациЈе независно
од прописа ОЗОРД.
а) Побијање ванбрачног очинства од стране матере детета
Када је ОЗОРД у чл. 29 навео да мајка може оспоравати да је
отац њеног детета лице које се по овом Закону оматра његовим оце.м,
тада је он имао у виду како случајеве оспорава1н>а брачног тако и
ванбрачног очтЈнства.
Видели смо да Закон сматра ва«брач1П1м оцем оно лице које је ово
признал!о на један од начина наведених у чл. 24 ОЗОРД или за кога
је о®о утврђено правоснажном судском одлуком.
У првом случају, када ce ради о признашу ванбрачног очинства
изјавом, мати ванбранног детета има могућности да још у оквиру
административног поступка спречи да ово признање добије важност и
да се на основу њега ванбрачно очииство упише у матичну књигу.
На име, пропис чл. 24 ст. 3 ОЗОРД одређује да је за утвр^ван>е ванбрачног очинства прдазнањем потребна саглаоност матере
детета. Ову сагласност она мора дати у року од месец ,дана од
када је од матичара о овом признању обавештена. Мати детета има пак
две могућности по чл. 24 ст. 4 ОЗОРД да ову сагласност ускрати. Она
може да да изјаву којом ће порећи основност признања наводног оца,
то је активно противљење намераваном утврђењу валбрачног очинства
a може да у датом року пропусти да се о овом признању уопште
изјасни. У оба случаја последице су исте: веће се уписати у матичне
књиге као ванбрачни отац лице које је то признало, него то лице
може у року од 3 године од када је обавештено о несагласности матере шдићи тужбу ради утврђења да је оно отац детета.
Пошто закон у погледу легитимацијв матере за побијање ванбрачног очинства детета не прави разлике да ли је то очинство утврђено цризнањем или судском пресудом, него је право на тужбу услоБио само обзиром на време, тј. 6 месеци од рођења детета, то се сада
може поставити питање да ли и она магги која је пред матичарем дала
сагласност да се као ванбрачни отац упише липе које је призначо дете
за своје, може подићи тужбу за оспоравање ванбрачног очинства детета, у чијем је утврђењу и ca^ia згчествовала. Другим речима, 'да лв је
мати детета везана за ову изјаву или гак може тужбу тшднети без обзира на ту дзјаву.

По мишљењу једног аутора*) мати не би могла опозвати своју
саглжност али би је могла побијати под општим прегпоставкама. Ако
смо право схватили, аутор стоји иа гледишту да мати већ дату
сагласност не може повз^и у адмитктратидаом постуггку пред матичарем, али тужбу за побијање очинства може подиЛи ако за то постоје
разлози. И ми мислиАК) да у паркичном шктучтку магги није везана датом саглаоношћу ш је без обзира на ту саглаомост легитимисана на
тужбу пошто Закон њену легитимацију није ничим ограничио осим
роком.

Према томе мати у парничном поступку не мора доказивати да је
н>ена 'изјава пред матичарем којс»1 је дала сагласиост на признање наводног оца, чије очинство сада побија, неваљана из оних разлога који
по огшЈтим црчитисима материјалног права чине навалашм сваку изјаву
воље (страх, заблуда и сл.), него је њена дужност само да докаже да
тужени није отац њеног детета, па се у таквој парниц.и ни не -испитује
зз!ШТО је ана раније дала своју сагласност тго чл. 24 ст. 3 ОЗОРД.
У пракси готово не долазе случајеви да мати побија ванбрачно
очинство лицу чије је очинство утврђено судском пресудом. Наиме
у парничном поступму мати у име детета и подноси тужбу по чл. 25
ОЗОРД па је према томе она у тој тужби и означила oua. С тога се
тешко може претпоставити да она сада побија ванбрачно очинство чије је утврђење тражила. Ако би то и био случај, мислимо да то не би
»гогло боти у оквиру понзјвл^ања овог поступка него само путем нове
тужбе*). За noHaBAafte поступка нел1а услова јер, пре свега, тужилац
у ранијем поступку није била иати него дете у чије име је мати поднела тужбу као његов заступник ех lege. Укалико би се прихватило
да је мати била странка, тада опет неби било места понављању по* с т у т а јер је за понављање поступка проц,есна претпоставка' да га може тражиги само <жа странка која је подлегла у парници чије обнављање тражи.
Мати, коначно, нема могућности да побија очинство које је судском пресудом утврђено у поступку који је по чл. 25 ОЗОРД покренут
од стране детета након његове пунолетности. Ово из разлога јер је
таква тужба застарела по чл. 29 ст. 2 ОЗОРД пошто овај пропис не
прави разлике да ли се ради о побијању брачзтог или ванбрачнот очинства.
б) Оспоравање ванбрачвог очинства од стране детета.
По чл. 30 ОЗОРД дете може тужбом оспоравати да wy је отац
лице моје се по овом Закону таквим сматра. За разлику од дрзугих лица
која су по ОЗОРД легитимисана за ову тужбу, дете није везано никаквим роком за подизање тужбе. Закон је ту поступио потпуно in
favorem детета што је разул1Л>иво с обзиром на уставне прописе (чл.
26 ст. 6 Савезног устава) да малшетка лица стоје под нарочитом заштитом држадае. Закон је, дакле, у погптуиости респектовао шггересе
детега. Такав интерес детета може у појединим случајевииа да тражи
покретање поступка за оспоравање ванбрачног очинства и после дужег BipeMetta од како је то очинство било утврђено. Ово нарочито у
случајевима када лице чије је ванбрачно очшјство утврђено иема више
средстава за издржавање детета, a дете има могућности да докаже да
је заправо његов ванбрачни отац друго лице које живи у повол1нијим
маггеријалним околностима.*)
Зак<»1, даље, даје детету право да оспорава да му је ванбрачни
отац оно лице које се то по Закону има сматрати, без обзира да ли је
вз!нбрачно очинство било утерђено признањем или судском одлуком у
парници покренутој по чл. 26 ОЗОРД. Када дете жели да побија ванф ачко очинство свога наводног природног оца у случају када је оно

)ПЂрђено правоснажном судском одл)гком, тада долазимо до ситуације
да се уствари ради о добдјању те судске одлуке али изван поступка
предвиђеног прописима ЗПП о редовним и ваиредним правним лекоВЈша.
ГТошто је по чл. 25 ОЗОРД за тужбу ради утврђивања очинства
ванбрачног детета легитимисана мати у име детета док врши родитељско право односно старалац с одобрењем оргака ста|рател>ства a
само дете у раку од 5 година по навршеном пунолетству, то је у таквим парвицама тужилац дете,‘ ) a мати односно старалац само су његови законски заступници. Следствено томе, када је Закон дао право детету да побија и ванбрачво очинство које је по његовој тужби утврђено судском пресудо-м, тада би 'изгледало да се ту ради о понављању
поступка у коме је то очтиство било утврђено. Међутим ми сматрамо
да у таквом случају дете ипак мора подићи нову тужбу са потпуно
опречним тужбеним захтевом, a не евентуддно ставити прбдлог за покављање поступка по прописима чл. 3Š1 до 388 ЗПП. Ово с једне стране због тога што је ОЗОРД у чл. 30 изричито одредио да дете своје
очивство иоже оспоравати тужбом. Са друге стране пак у случају понављања поступка предлзгач је везан роковима из чл. 383 ЗПП од којих апсолутни рок износи 5 годвна од дана када је ранија одлука постала правоснажном, док дете за подизање тужбе по чл. 30 ОЗОРД није веЗБно рхжом. Осим тога прописи ЗПП имају у виду да понав.пвање
поступка тражи странка која је у ранијој парници подлегла, па би с
Tora било неприхватљиво да донављање поступка тражи странка која
је успела у парници.

в)
Побијање ванбрачног очинства од стране лица којв себе сматра оцем детета,
ОЗОРД је у чл. 31 олгогућио лицу које себе сматра оцем Детета
да побија ванбрачио очивство другом лицу које се по пропнсима
ОЗОРД има сматрати ванбрачним оцеч тога детета. Односни пропис
гласи: „Лице које себе сматра оцем детета рођеног ван брака може
оспоравати очинство лицу к оје је то дете признало за своје” . Видели
CWO да је ОЗОРД у чл. 24 ст. 2 предвидео случајеве када отац може
дете признати за своје. T o ј е његова изјава 1) пред матичарем, 2) у јавној исправи и 3 ) у тестаменту. Очигледно ј е да је ОЗОРДучл. 31 имао у
виду наведене врсте призиања. Међутим, може да се догоди да је лице
чије је ванбрачно очинагво утврђено судском одлуком ово признање
дало тек у париици у к о јо ј је било туженик. Може ли се по чл. 31
ОЗОРД тако утврђеио ванбрачно очи1Нство оспоравати од стране лица
које себе сматра оцем детета? Ако се послужимо правилима граматичког туиачења Закона овда на ово штање морамо потврдно одговорити.
Признање је признање без обзира да ли је уследило у парници или ван
ње. Друкчије је када се дослужимо логичит! тумачењем прописа чл.
31 ОЗОРД. Пошто је ОЗОРД предвидео две врсте утврђења ванбрачног очинства тј. признањем и судском одлуком, онда се признање које
је уследило у париично-м посгупку који је претходио судској одлуил

не може изоловано посматрати, него у таквом случају треба узети да
је очинство утврђено судском одлуксии без обзира да ли је та одлука
донета на основу признања или на основу других утврђених чињеница.
Надаље, Закон ј е свакако имао разлога што у погледу активне легитимације ‘није у потауности изједначио оно лице које себе сматра оцем
са матеро.м или самим дететом. Ограничујући право тужбе овом лицу
само 'на случајеве када је утврђено очинсшо уследило на основу признања «зван паркице, Закон је имао у ви;^ да је то лице пре покретања парнице па и за време док је парница трајала имало могућност да
дете призна својим изјавом пред матичарем. С тога је и разумљиво
када је ОЗОРД xtarepH и детету дао право побијања ванбрачнгаг очинства у CBHira случајевима када се извесно лице гто том Закону сматра
овем детета рођеног ван брака, док је право трећег лица које себе
сматра оцем ограничено на случајеве када је ванбрачно очинство утврђено признањем на начин наведен у чл. 24 ст. 2 ОЗОРД.
Интересантно је и питање на који би начин лице A које је било
туженик у 'парници за утврђивање ванбрачног очинства па је тужба
против њега била одбијена правоснажном судском одлуком, могло оспоравати ванбрачно очинство другом лицу Б — у чије је очинство
утврђено након довршења парнице у којој је A био тужени. Ако је
очвнство Б-а утврђено судскоу! далуком, тада A не би miao легитимацију за тужбу по чл! 31 ст. 1 ОЗОРД. Међутим, ако је Б дете признало
за своје изваи парнице, например пред матичарем, тада би A могао ово
очинство осгторавати. Али тада би се његовој тужби супроставио приговор да је правоснажном одлуксга утврђено да A није отац детета јер
је тужба против њега одбијена. Следствено томе A би морао тражити
понављање поступка у наведеној парници у којој је био тужени. Међутим за ово нема услова јер вонављање поступка може тражити само
оиа странка која је у ттарнЈти подлегла у целини и.ти делимично. Како је A у парници победио, он не би био овлашћен да тражи понављан>е поступка на своју штету. Он не може тражити ки понављање поступка у парници која је довршена између детета и Б-а, јер A у тој
парници није б«о странка.
r) Побијање ванбрачног очинства од стране неких других лица.
Ово питање изгледало би на први поглед можда сувтино с обзиром да је ОЗОРД у чл. 29, 30 и 31 одредио која су лица активно легитииисана за ту'жбу за оспоравање ванбрачног очинства. Посматрано
сз гледиштз овог Закона изгледало би да неко лире изван круга липа
Koja су по том Закону овлашћена на тужбу, не би имало легитимацију
за ггодношење тужбе sa оспоравање ванбрачног очинства. Међутим,
како је тужба за оспоравање очикства по својој природи тужба за
утврђивање непостојања једног правног односа — ванбрачног очинства (тзв. негативна прејудициона тужба), то по чл. 175 ст. 2 ЗПП
може ову тужбу подићи и лице које докаже да има правни интерес да
суд утврди непостојање наведеног правног односа. У поменутом проггису ЗПП је најцре одредио да се тужба за утврђивање може подићи

када је то посебним прописима предвиђено. У те посебне прописе очигледно спадају и наведеки прописи ОЗОРД. Међутим ЗПП је за подизање тужбе за утврђење овластио даље и она лица која имају
за то правни интерес и то без обзира на посебне прописе. С тога
је јасно да по чл. 175 ст. 2 ЗПП тужбу за побијање ванбрачнот
очинства може подићи и лице изван круга која су за подизање тужбе
овлашћена по прописима ОЗОРД уколико такво лице докаже да за подизање тужбе има правни ингерес. У пржси се, наравно, могу срести
овакви случајеви. Навешћемо један типичан: Супрузи A и Б живе дуже времена у брачној заједници. Супруг A no наговору једне друте
жене (Ц) која mra ванбрачно дете коме отац није утврђен, призна ово
дете за своје пред матичарем. Јасно је да жена Б кма правни интерес
да овакво утврђено очинство побија, јер у случају смрти A о«а дели
његову заоставштину са дететом a евентуално и породичну пензију
акс је A био у радном односу.
Овде ћемо навести и случај када неко лице које се признало ванбрачним оцем изјавом по чл. 24 ст. 2 ОЗОРД жели да оспорава овакво
утврђено очинство. На наведени начин утврђени ванбрачни отац не
може своје признање једноставно опозвати, па такав опозив не може
имата правног дејства. Међртил!, уколико је његово призтање неваљано по прави.тима грађанског права због недостатка воље (напр. дато је
из страха, у заблуди и сл.) тада се о«о може побијати тужбом у редовној паркици.®) Тужилац у таквој тужби треба тужбени захтев да
ограничи само на утврђење да је признање које је дао неваљано.
Није гтотребно да он тражи још и да се утврди да он нмје отац детета
које је том неваљаиом изјавом признао за своје. Ово из разлога јер ће
се у случају да са тужбом успе, у матвчним кшигама !рођеа1их у рубрици „накнадни уписи и прибелешке’ ' уписати да је признање поништено (тач. 12 Општих упутстава за вођење државиих матичних књига).
На тај начин бришу се последице неваљаног признања, па се т)окилац
више «е може сматрати ванбрачнил! оцем детета које је у питању. Настаје нова правна ситуација у којој би сала дете морало да подигне
по, чл. 25 ОЗОРД тужбу за утврђење ванбрачног очинства против
тужиоца из раније парниде, уколико је тај тужилац и поред наведеног
неваљаног признаша ипак уствари дриродни отац тога детета.* Навме,
празнање може да буде неваљално због недостатка воље, али гкуред
свега Tora да буде «наче истишш) у односу на признату чињеницу.
Намеће се гштање да ли је лице које има правни ингерес за подизање тужбе за оспоравање ванбрачног очинства па је на тужбу легитимисано по чл. 175 ст. 2 ЗПП везано каквим роковима за подизање
овакве тужбе. Поигго његова легитимација на тужбу не извире ш прописа ОЗОРД, тужилаи не би био везан нн једним роком из тога Закона. Међзггим, како његова легитимација не извире ни из других прописа 'материјалног права која ттримењујемо под условизиа из чл. 4 Закона о 'неважности правних прописа итд. не би се могло прихватити да
право на тужбу у оваквол! -случају застарева no Општим прописима материјалног права. Ово тим пре, јер би такав рок био далеко дужи од
рокова из чл. 29 и 31 ОЗОРД, који су рокови изузетно кратки баш

имајући у виду заштиту детета. Питање ркжа за подизање овакве тужбе остаје дакле отвореним, али би се моада могло у пракси изједначити овај рок са ромом из чл. 29 или 31 ОЗОРД уколико неби било по^
требно да се ради заштите интереса детета законски регулише питање
рока у коме се оваква тужба може поди1јиЛ)

Треба истаћи да у парницама за оспоравање ваибрачног очинства
суд .\К)ра по службеној дужности пазити да ли је тужилац активно легнтииисан за тужбу. Иако питање активне легитамације «наче спада у
домен материјалног права, што би указивало да се на гпп^ање активне
легитимације суд може обазирати тек по приговору туженика, ипак у
парницама за оспоравање ванбрачног очинства суд мора ово чииити no
службеној дужности. Ово из разлога јер је Закон тачно означио ко
mra право на тужбу n то по ОЗОРД лица из чл. 29, 30 и 31 a no прописилга чл. 175 ст. 2 ЗПП лице које за подизање тужбе има правни интерес. С тога he суд у сваком случају по службеној дужности контролисати да ли лиц,е које је тужб'у поднело спада у напред наведена липа
која су на то овлашћена. Уколико суд утврди да тужилац не спада у
круг лица из 'наведених прописа ОЗОРД односно уколико нема ни
правни интерес за тодизање тужбе, таиа he тужбу одбацити по чл. 277
ст. 2 ЗПП.
II
Питање пасивне легитимације
У парницама за побијање ванбрачног очвнства у случаје1вима
када легиттшција за тужбу извире из ггрописа ОЗОРД сматрамо да је
ситуаиија јасна, јер се из самих односних протшса може несумњиво
изв^и закључак против мога тужба треба да је уперена у сваком поједином случају.
Када мати побија ванбрано очинство свога детета, она мора тужбу уперити противу лица које се по Закону сматра ван(5рачним оцеи.
Није потребно да тужба буде управл.е«а и против детета, јер чл. 29
ОЗОРД гоЕОри о оспоравању очинства неком лицу, тј. наводном ванбрачном оцу, па се с тога само то лице може појавити као тужени a
не и дете. Иста аргументација односи се и на случајеве из чл. 3'0 и
31 ОЗОРД. У оба ова случаја тј. када су за подизање тужбе овлаиЛени дете (чл. 30) и лице које себе сматра оцем (чл. 31) тужба се мора
управити caito на лице које се по Закону сматра ванбрачтта оцем.
Поставља се још питање протмв кота треба тужбу да управи онај
тужилац, који ие спада у круг лица која су по ОЗОРД овлашћена на
подизање тужбе, него тужбу подиже по чл. 175 ст. 2 ЗПП на основу свог
правног интереса. Мислимо да «ема разлога да се у том прави разлика
између тужиоца који је за ово легитииисан no прописима ОЗОРД и
тужиоца који је за ово легитимисан по наведеном ПЈхишсу ЗПП. У
првом случају ради се о тзв. легалном wnrepeicy за тужбу, у којем је
тужилац овлашћен за тужбу чим докаже да спрада у круг навеаених
лица, a не лгора да доказује и постојање правиог ингеречга за тужбу,

док у другом случају тужилац мора доказати постојаН)е правног интереса. Уствари, у оба случаја ради се о правном интересу са разликом
што се у 'првом случају по Закону претпоставља да такав интерес постоји, док у другом случају такав интерес треба тужилац да докаже.
Каведена разлика не може имати утицаја у правиу да би се питање
пасивне легитимације друкчије решило, па с тога и у таквом случају
т}'жбу треба у 1хравил{ против ванбрачног оца.®)
Међутим, у случају када оно лице чије је ванбрачно очинство
утврђено на основу његове изјаве, тужбом побија ту изЈаву због недостатка воље, тада тужеки у таквој парници може бити срмо дете кога
ће заступати мати као законски заступник по чл. 8 ОЗОРД уко.лико се
не укаже потреба да му се по чл. 47 ст. 1 Основног закона о старатељству постави старатељ да га засттоа у тој парници.
III
Питање конструкције тужбеног захтева
Већ c^тo напред рекли да тужба за побијање вакбпачног очинства
no својој приооди претставља тужбу Kojo?.i св оспорава постоЈање једиог правног односа. Према томе оврква тужба претгтрвља тужбу за утврђење или прејудициону тужбу (чл. 175 ст. 1 ЗПП). Даље, како се
таквом тужбом тражи утврђење да наведени правни однос не постоји
то таква тужба спада у тзв. негатнвне тужбе за утврђење. Према t o 
mb, нема места постављању конделгааторног туженог захтева по коме
би туженик био обавезан да изврши какву чннндбу. Тужбени зрхтев,
дакле, мора бити постављен само прејудицноно. Напрпмер: Утврђује
се да тужени A није отац детета Б, које је ван брака родила мати В
одређеног датума.
Законска последица наведене конструкш1Је тужбеног захтева
јесте да тужилаи може исходити само такву пресуду која .може постати
правоснажном, али не и извршном, јер туженика не обавезује на чинидбу. Међуткм, као прејулиииона, таква пресуда може претстављати
основ за евентуалне кондемнаторне захтеве.
Др. Владислав Недељковић
1) Др.
Прокоп „Односи родитеља п деце” Загреб, 1954, страна 55.
~) Противно: IIpoKon, On. цит. стр. 45
s) Др. Ајзнер Бертолд ..Породпчно право” Загреб 1950 стр. 144
Прокоп. Ол. цнт. стр. 5S Ајзнер, Оп. цит. стр. 181.
s) В. Решење Врх. суда IIPX. бр. Гж. 598/58 објав.Ђеио J ..Нашој закошггости” бр. 8— 10. Тако II решеп.е Врх. суда HP Счовеније Гж. 515/57 објавл,ено у
Збнрци судских одлука кљига II, св. 5/57 бр. 509. Према овој одлуци лице чпје
је вакбрачно очпнствр утррђепо по чл. 24 ст. 2 ОЗОРД може сзоје признање побијати ако је дато у заблудп, под утицајем силе или преваре, a no ошптим начелпма пховинскрг права. Надаље, по овом решењу таква тужба застарева у року
од 5 године од када је тужилац сазнао за заблудЈ^. Очпгледно се овде у цогледу
застаре пма у виду пропис § 1487 о. г. з. Међугнм, iraraiie је да ли се овај проппс
којн се односи на побпјање угозора може примешгга на изјаву дату у статуотом
сдносу. У сваком случају тужплац је оким трогодппгњпм роком префериран према тужиоцпма из чл. 29 н 51 ОЗОРД, јер су потоњи рокови за подизаае ТЈ-ж6е
зкатно краћи.

в) He би било MOrjhe да дате захтев за утврђеае ванбрачног очинства
истакне као противтужбу још у ларници коју против н.ега води лице које оспорава дато признан«. Такав захтев детета нема услове за прошвтужбу из чл. 177
ст. 1 ЗПП. Међттим сматрамо да нема залреке да ое по чл. бОЗ ст. 1 ЗПП обе
тужбе споје у заједничко расправл,а1Бе.
Напр. да се у ОЗОРД поме чл. 31 унесе нови члан који би гласио:
„Лице које изван npomica овог Закона има правки интерес да оспорава ванбрачно
очинство, може то уч1шити тужбом у року од 6 месеци од дана caanaiba, a најкасш1Је у року од 3 године од када је ванбрачно очинство ушгсано у матичгну
књиту”. Напме, ради заштите детета треба утврдити и субјектваш и објективнв
застарни рок.
i
8) О пптаљу пасивне легитнмахрЈЈе в. чланак Др. Душана Радомана „Тужеш1 у парници за ошоравање очинстаа" (Гласшш Адв. коморе АПВ бр. 4/58).
Пошто се у чланку расмравља пасивна легитимација у тужбама за оспораваае
брачног очинства, то се аргументи ауторови у односу на члак 39 и бО ОЗОРД,
са којима се артументима слажемо, могу применити н на случајеве оспоравааа
ванбрачног очинства с обзиром да поменути пршшси регу.лишу питаве осш>ра>
ван>а како брачног тако и ванбрачног оЧЈшетва.

ПРЕЋУТНО ОЧИТОВАЊЕ ВОЉЕ
•— Поводом неких одлука наших судова —
Прећупго очитовање воље један је од ретких и занимљивих правних чииилаца, јер је врло неодређен и врло растегљив. Да би се питање правилно поставило, треба прво истаћи, шта о томе говори правна
наука. Према правној теорији воља правних субјеката основ је свим
њиховим међусобним правгогм пословима. Воља је основни и најважнији чинилац при стаарању правних односа међу правним субјектима.
(Др. Андрија Галгс: Увод у грађанско право, ст. 262.) Надаље воља
jfopa бити очитована јасно, озбиљно и слободно тако, да не постоји
никаква сумња о томе, да овако изражена воља претставља баш оно,
што је стратша, која је ту вољу изразила, на.меравала да изрази. И бзш
ради тих врло важних елемената људске воље врло је тешко и рисканто донети суд о тако званој прећутној вољи, одвосно прећутном очитовању воље. С тога се теоретичари не задовољавају Диме, да правни
субјект само ћутањем очитује своју вољу, већ се тражи, да се то потврди извесним понашањем правног субјекта, тзв. конклудентним радњама. A те конклудентне радње iiopajy бити такве, да се из њих лагички
може извести и то на недвојбен начин оно, што је дотични правни субјект хтео да на тај начин изрази. (Цитирани писац стр. 265).
Старо римско правило: Qui tacet consentire videtur дошло je до
израза и у нашим позитивним правним прави.тама. (§ 863. о. г. з.) али
се у судској пракси појавило рааличито тумачење тих правних правила, што нам је и дало повода да о овом питању пише.мо.
To различито схватање нарочито се испољило у следећем случају. Тужилац се налазио на отслужењу војног рока за време, када се
давао обавезни откуп житарица. Његовим имањем управљао је његов
брат. Брат није могао да удовољи обавези, па је и своју земљу и зем-

Лу CBora брата, који је био у војсци, поклонио фонду Оггће нар. имбвине. Кад је тужитељ за то дознао од своје жене приликом њене посете
н.ему у војсци, он се одмах пријавио надлежној команди и тражио осуство да би пошао кући и тражио, да му се земља врати. Осуство није добио. Кад је војни рок отслужио и дошао кући, одмах је пошао у
НО ОгшЈТине и тражио да му се земља врати, јер он свога брата није
овластио, да земљу поклања. Био је одбијен. Он је то поновио још
пар пута, али без успеха. Онда је тужитељ лошао адвокату и дао му
налог, да подигне тужбу против фоада Опће нар. ил1овине за повраћај
његове земље. Адвокат није одмах подигао тужбу, већ је и он пробао
да на неки начин то вансудски реши, што није успео, и ускоро је умро. Тужитељ је ствар узео из канцеларије пок. свог застуттника и дао
је ствар садашњем свом заступнику, који је дигао тужбу.
Суд је тужбеном захтеву удовољио. Ево разлога Окружног суда,
који је изрекао првостепену пресуду:
,Да би овај уоговор тј. уговор, којим је брат даровао фонду његову земљу, о поклону био ваљан у погледу тужиочевог дела некретнина. била је нужно, према начелима грађанскога лрава, да је тужиочев брат Р. имао од тужитеља специјално овлаштење да у његово
име поклони и његов деч) некретнина. Ово у осталом не тврди ни заступник тужене стране. Заступник тужене изводи своју тврдњу да је
овај уговор о поклону правовољан из претпоставке, да се тужилац сагласио са овим уговором, јер да се није противио a нити је тражио повратак својих некретнииа. Ова ^врдња заступника тужене страш<е није тачна, јер се из исказа тужитеља и сведока М. Р. као и из списа
среског суда у С. М. бр. 0-489-56 ввди, да је тужитељ тражио, да му
се врати његова земља, a с друге стране се из oKoaHocTH, што тужитељ није одмах тражио повратак своје земље, не може извести претпоставка, да ,се он прећутно сагласио са овим поклон<»1 и да се стога
мора закључити, да је уговор о поклону из 1949 г. перфектан. Да би
се могло говорити о сагласности тужител>а са поклоном, морала би постојати или његова изјава у том правцу, или такво понашање тужитеља, из којега би се несумњиво могло закључити, да се он сагласио са
овим уговором о поклону. Сама околност, што тужитељ није тражио
повратах земље кроз релативно кратко време, након сазнања о томе,
да је његов брат Р. псжлонио држави и његов део некретнина, не претставља такво понашање тужитеља, из којега би се могла закључити
».егова сагласност са поклонои. Тек протеком застарног рока могло би
се закључити, да се тужитељ сзгласио са поклоном..
Против ове пресуде тужена страна је уложила жалбу, и Врховни суд АПВ својом пресудом бр. Гж. 819/58, жалбу је уважио и првостпену ‘пресуду преиначио из ових разлога:
„Из чињеничног стања, утврђеног од стране првостепеног суда,,
произлази, да тужилац стварно више од 7 година није псжренуо питање повраћаја његове земље, јер одлажење адвокату и пожуривање адвотака не »гоже се шатрати корацима, који би имали правно релева«тног дејства” . . . „ . . . Овај суд налази, да је првостепени суд из чи-
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н.еница, које је утврдио, извео погрешан закључак о постоЈању других
чињеница” .. . „Овај суд налази, да тужитељ од маја месеца 1949 г.
до августа 1955 г. дакле више од 7 година, није предузимао ништа рали обескрепљења утовора о поклону и повраћаја земље, сем што је отишао код адвоката, очигледно указује на његово прећутно саглашавање са поступком свога брата, тј. на његову сагласност са учињеним
поклсном” .
Као што се види, другостепена пресуда има два битна разлога,
ради којих је преиначила првостепену пресуду. Први разлог другостепена пресуда налази у томе, што је тужба подигнута после 7 roдинл од дана учињеног шжлона. Овај разлог другостепене пресуде
противан је основним позитивним правттм лравилима о застари. ТуЈкитељ је стекао право на подношење тужбе даном кад је његов брат
без његстог овлашћења поклонио фонду. Они његову земљу. Кзд ће
он то своје тужбено право употребити, то стоји до његове воље. Он то
право !чоже да остварује кроз сво време застаре, тј. кроз 30 односно
24. године.
Да овај разлог другостепене гсресуде не стоји и нема оправдања
ни у једном правном правилу нашег позитивног права, јасно је и није
потребно доказивати. Према теорији сваки правни .субјект располаже
CBOjHiM правииа према свом сопственом нахођењу. Он може да се својим правом служи или не, по својој увиђавности и вољи. He служење
извесним правом нема никаквог утицаја на однос субјекта и његовог
права на објект крс« цело време застаре. Тек кад наступи рок застаре,
онда се тек очитује последица невршења права, тј. губитак тога права
услед застаре.
Други разлог другостепене пресуде јесте то:ш то другостепена пресуда сматра, да је понашање тужитеља након извршеног поклона његове земље држави од стране његовог брата Р. такво, да се из њега
мора закључити, да се он са поклоном прећутно сагласио” .
Пре свега ова тврдња другостпене пресуде противна је чвњеничном стању, које иста пресуда не побија. A према томе чињеничном
стан>у тужитељ је подузео ове радње за повратак своје земље: 1) Чим
је од жене дознао, да је његов брат Р. поклонио његову земљу, тражио је осуство да иде да врати земљу. Није успео. 2) Чкм је тужитељ
дошао кући из војске, одмах је пошао до НО Општине и тражио повратак земље. Ово је поновио више пута, али није успео. (Понудио
је код првостпеног суда преслушање као сзедока ондашњег предстедника НО Општине, али суд је тај предлог одбио као сувишан). 3) Кад
тахо није успео тужитељ је потписао пуномоћ своме адвокату и дао му
налог, да путем суда тражи повратак земље. И кад је сазнао, да његов адвокат то није учивмо, онда је пошао друтом адвокату и подигао
ову тужбу.
Другостепена пресуда прелази ћутке преко ових утврђених чињенида, a спомиње само одлажење адвокату и пожуривање. Само другостепена пресуда налог тужитеља адвокату да подигне тужбу, некако
чудно назива: „одлажење адвокату и пожуривање адвоката” . И то су,
за другостепену пресуду правно прелевантне чињенице.
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Напред смо изнели, какво треба да буде понашање правног субјекта 0 односу на његово објективно право, да би се са сигурношћу
могло закључити, да се он прећутно сагласио са извесним правним
стањем или правном чињеницом. Да ли се понашање тужитеља у конкретном случају може сматрати таквим понашањем, да је он конклудентним радшама одобрио поступак свога брата, посудиће читаоци
сами и сматрамо, да ту дуго коментарисање није потребно. Jep ако ја
пођем своме адвокату и дад1 му налог, да подигне тужбу ради извесне ствари и потпишем му пуномоћ, како се из тога, и једино из тога
понашања да закључити, да сам ја одустао од те тужбе.?
Но није само овај случај, који нас је понукао да пишемо ове редове. Дешава се то и код других судова, па баш из тога разлога сматрали смо, да је потребно о овоме питању писати и расветлити га и
са гледишта правне теорије и са гледишта позитивних правних прописа. На подручју Врховног Суда HP Србије десио се истоветан случај.
Брат је поклонио фонду ОНИ земљу свога брата у отсуству свога брата, a
без за то издате специјалне пуномоћи. Срески суд је одбио тужбу
брата, који је судским путем тражио повраћај своје земље. Окружни
суд је поводом његове жалбе потврдио пресуду среског суда. По уложеном захтеву за заштиту законитости Врховни суд HP Србије укинуо
је обе пресуде из ових разлога:
„Погрешно је и неодрживо правно становиште нижих судова, да
је тужитељ прећутно пристао на поклон. Поклон је отуђење сопствене имовине, или једног дела и то без накнаде. Поклон се може учинити и преко пуномоћника, али у том случају, по важећим правним правилима, грађанскога права, потребна је специјална само за тај случај пуномоћ.”
Као 'и у првом случају Врховног суда АПВ, и у овом случају су
нижи судови сматра.ли, да се тужитељ сагласио са поклоном из разлога, што није одмах подигао тужбу. (Пресуду Врховног Суда HP Србије преносимо из Политике од 9/8-56. и у њену аутентичност не сумн>амо, јер је изашла у рубрици: из судске праксе, где се доносе судске
одлуке).
Као што се види, судови доносе различите одл)п<е по питању: када се ћутање има сматрати важећи.м очитовање.м воље. И из тих разлога сматрали смо потребни.\1, да ове случајеве изнесемо ради тога, да се
о овим питањима продискутује и изнесу меродавнија дгашљења. A то
је баш у овом питању потребно, јер позитивних и јасних правних правила немамо о томе. Општи правни принципи и логика, као и устаљена
судска пракса једини су пут, да се дође до правилних закључака.
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Др. Лазар Рашовић

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАДУЖБИНА
У Народној Републици Србији постоје 770 задужбина. Вредност
имовине оЕих задужбина цени се на више милијарди динара. Задужбинама управљају Српска академија наука у Београду, Матиц.а српска у
Новом Саду, Београдски универзитет и Савет за културу HP Србије,
a добар нх је број и под самосталном управом али под надзоЈ>ом Савета за културу HP Србије.
Задужбине су специфична поуава код Српског народа. Настају
нарочито крајем 18 и почетком 19 века, и та се традиилја у Српскам
народу ни до данас није угасила. Од ослобођења до данас Савет за
културу HP Србије регистровао је нове 64 задужбине. Завештача има
и из редова наших економских исељеника.
Пре рата институција задужбине била је регулисана Законом о
задужбинама (1930 г.) и Правилником за примену тога закона (1932
г.). По правним правилихга ових прописа управљало се и управља
углавнол! и после ослобођења на основу ,чл. 4 Закона о неважности
правних прописа донетих пре 6 априла 1941 r. итд., наравно зпсоликв
нису у супротности са друштвеним и правним поретком ФНР Јутославиј е.
Одмах после ослобођења АСНОС је донео Одтуку о задужбинским
управа.ма (Сл. гласник HP Србије бр. 3/45), којом је овлашћен повереник за просвету HP Србије да попуњава и смењује задужбинске
управе ако њихов рад није у складу са основним актолг, статутом и
другим задужбинским прописима. Ова је одлука и данас на снази (сада
је то надлежност Савета за културу HP Србије, у чијем је саставу
Задужбински отсек, који је раније био у саставу Савета за просвету).
У чл. 40 и 52 Општег закона о универзитетима (Сл. лист ФНРЈ бр.
27/54) прописано је да универзитетска и факултетска управа управља
имовином, фондоЕима и задужбинама универзитета одн. факулета; - у
чл. 121 републичког Закона о универзитетима садржана је иста одредба
но са додатком да универзитетска управа доноси одлуку о пријему или
одбијању поклона или завештања.
У чл. 87 ст. 2 Закона о наслеђивању (C i. лист ФНРЈ бр. 20/55)
одређено је, ако је завешталац наредио оснивање задужбине и одредио
средства за постизање њеног циља, задужбина ће п(хтати кад се добије одобрење надлежног државног органа. Исто правило, по нашем
мишљењу. може се применити и у случају када се задужбина оснива
на основу заживотне изјаве воље. Но поставља се питање, који је
државни орган надлежан за давање одобрења за оснивање задужбине,
пошто у Закону о наслеђивању није речено и који је тај орган. Такав
пропис до дана'с није донет, па би га ваљало што пре донети, a мишљежа смо да би се то најлакше могло постићи једном изменом одн. допуном у Закону о надлежностима народних одбора срезова и општана
и то тако да се дужност давања одобрења за оснивање задужбина
стави у надлежност органа за унутрашње послове среза.
Но док Закон о задужбинама из 1930 г. изузима задужбине у
верске сврхе, јер у свол! параграфу 29 изричито предвиђа да за њих
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остају на снази посебни прописи, дотле се цитираним чл .87 Закона о
наслеђивању не прави разлика између задужбина световних и у верске
сврхе (црквених). Према томе, допуштено је оснивање и једних и других, али је оснивање и једних и других везано за одобрење надлежног
државног органа. Из чињенице, дакле, да Закон о наслеђивању не
прави разлике из.међу задужбина световних и црквених, произилази да
и за једне и за друге важи исти правни режим — исти прописи и
правна правила. Из тога даље произилазв, да се на задужбине у верске
сврхе (црквене) не могу применити овлашћења садржана у правним
правилима прератног Устава Српске православне цркве (из 1931 r.);
ово тим више, што Закон о правном положају верских заједница (Сл.
лист ФНРЈ, бр. 22/53) искључује примену правних правила предратног
Устава Српске православне цркве, коЈима се регулише правни гголожај
цркава и веркких заједница, па према тсхме и у односу на овлашћења
која су тим прописима дата органима тих заједница да одобравају
оснивање задужбина итд.
У вези са питањем правног положаја заДужбнна, као најважније
поргавља се питање карактера права својине на задужбинској имоБИНИ.

Постоји гледиште да су задужбине установе којима се намењује
извесна имовина са трајнам сврхом и у општем интересу. Очигледно
се тежи томе да се имовина задз^бина сврста у категорију општенародне и.мовине. Међутим, ако се пође од чињенвде да задужбини даје
намену приватно лиде и да се њоме управља по вољи овог тј. завештаоца, онда већ има.мо ситуацију да таква имовина не може истовремено да спада у категорију општенародне и.мовине.
Уосталом, да задужбинска имовна није општенародна имовина, то
произилази из чл. 3 тач. Б. Савезног Закона о аграној реформи и колонизациЈи (Сл. лист ФНРЈ, бр. 64/45), у коме се предвиђа, да се у
циљу стварања земљишног фонда одузимају и прелазе у руке дожаве
земљишни поседи и свих врста задужбина, верских и световних. Затим,
по чл. 8 Закона о правном положају верских заједница (Сл. лист ФНР1,
бр. 22/53) као грађанска правна лица сматрају се верске заједнице и
н>ихове установе, поуедини храмОви, манастири, 'зздужбине, вакуфи
и сл. Најзад, имамо и праксу Савезног врховног суда, која је у последње време заузела становиште да чл. 14 Уредбе о уирављању станбеким зградама треба применити и на станбене зграде у својини задужбкна. — Дакле, полазећи са гледишта нашег социјалистичког права
и судске праксе можемо са сигурношћу закључити да задужбине спадају у
грађанска правна лица, што значи да је имовина у својини задужбнна
изједначена, по свом правном статусу, са илговином у својини грађана.
Па пошто непокретности које су у друштвевој, својини припадају
целој друштвеној ззједници, те због тога и чине отитенародну mroвину, a имовина у својини задужбина не припада целој друштвеној
заједници, јер се има ут10требити строго у сврху коју јо ј је одредио
завешталац, односно заживотни изјавилац, — то логично произилази
да и.\говина у својини задужбина не може бити исто што и друштвена
својина. Наш правни систем познаје само два облика својине — дру-
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штвену и грађанску, те несумњиво у ову другу спада имовина задужбина. Отуда задужбине, по шшем мишљењу, могу бити третиране
само као грађанска правна лица.
Практична последица овамвог третирања права својине на задужбинској имовини је у првом реду та, да задужбинска непокретна
и.мовина може бити експроприсана, a ево са новим Законом о нацио
нализацији и национализована. Наиме, у чл. 2 Закоиа о експродријацији (Сл. лист ФНРЈ, бр. 12/57) предвиђедк) је између осталог да
предмет експропријације могу бити и непокретности у својини грађанских правних лица, што значи и задужбина. На дан пак 26 децембра
1958 г. ćaBesHa народна скупштана усвојила је Закон о национализаиији најамних зграда и грађевинског земљишта. По чл. 80 тога Закона, исти јертупио на снагу даном усваја1н>а одстране СаРезне народнв CKyctштине тј. са 26 децембром 1958 године. По оеом заману}изузете су од нациокализације зграде страних држава и међународних организација (чл.
10) и зграде и просторије које службе верским заједницама за вршење
њихове верске делатности (цркве, храмови, капеле и богомоље, манастири и са.мостани, семеништа и верске школе), те зграде које служе
као жупски, парохиски, бискупски, патријаршиски и други сличии дворови — чл. 11 закона. По чл. 30 изузете су rocnoinaipcKe (економске)
згр^де које служе пољопривредној делатности земљорадниха, као и
зграде друштвених организацијја и друт!их удружења грађана која
служе за вршење делатности ради којих су она основана и које су
предвиђене у њиховим правилима потврђеним од надлежних органа.
Према пак чл. 75 истог Закона, одредбе његове не примењују се ни
на зграде и делове зграда у својини стаибених задруга, пошто је предвиђено да ће се за њих донети посебан савезни закон.
Дакле, задужбине ниједном одредбом Закона о национализацији
нису изузете од национализације. A с друге стране тим Законом национализоване су најахте станбене зграде и најамне пословне зграде и
грађевинска земљишта у грааовима и насељима градског Kapaicrepa
у својини грађана, грађанских правних лица (према томе и задужбина),
друетвених организанија и других удружења грађана, разуме се на
начин и под условима прописаним тим закожхм. Сматралк>, према томе,
да су и наведене ншокретности у својини задужбина национализоване
даном усвајања закона и то на начин и под условима тнм завсоном предвиђеним.
Сергије Петровић

ОБЛИЦИ КРИВИЧНОГ ДЕЛА УБИСТВА
(PATTERNS IN CRIMINAL HOMICIDE by prof. Marvin E. Wolfgang.
Philadelphia, University of Pennnsylvania. 1958)
(Приказ)
Иако многи покушаји да се пронађу неке опште и свеобухватне
фор.муле за решење питања криминалитета и његовог предупређења
нису још уродили потпуним успехом, Криминологија је ипак, ^ наро-
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чито у последње време, у многоме дадринела бар бољем раз)гмевању
пајединих видова кривичног понашања.
Кривично дело убиства се у свима законодавним системима сматра као једно од најтежих кривичних дела, па је свакако веллка заслуга prof. М. Е. Wolfanga што је OBmi својим значајним делом ста'вио
себи у задатак да и поред до сада постојеће веома оби.тне литературе
по овом ггатању, унесе још више светлостн.
Да би то постигао Аутор се клонио неких и сувшие велгигагх уопштавања, јер би то онда било доста широко, развучено и прилично
неодређено. Узевши у подробну анализу сва крив. дела убиства коЈа
су била извршена на подручју Управе полиције у Филаделфији (Пенсилванија-САД) у петогодишњем раздобљу од 1. јануара 1948 до 31
децембра 1952 год. a где је било 588 случајева са 621 починиоцем,
тражећи узроке, учестала понављања и сличности он је настојао да
уочи све емпиријске законитости које из ове анализе произилазе, a
помоћу којих би се онда многа, још необјашњена питања могла објаснити.
У већини досадашњих кршЈинолошких истражив:ања пошло се
првенствено од почиииоца крив. дела, и вршила су се углавнод проучавања истога. Ова истраживања су дала свакако значајних резултата
код проучавања оних крив. дела која су прилично безлична, где спол>ни чиниоци који утичу на побуде починноца не nsHCKyjy једног изразито одређеног оштећеника, што је нарочито случај код крив. дела
против имовине. Код крађе личност оштећеника је потпуно шоредне
природе, обзиром да је овде главна сврха протавправно присвајање
туђе покретне ствари, a починилац често и не зна ко је оштећеник, нарочито 'напр. код крађе бицикла, аутамобила итд.
Међутим, код крив. дела против личности ствар стоји сасвим друкчије. Ова крив. дела подразумевају известан непосредан додир између
оштећеника и починиоца, аова међуповезаност јечесто нарочито велика
код крив. дела против тела, a поготово код крив. дела против живота.
Пошто код ових крив. дела став убијеног може бити од веома важног
a можда и од пресудног утицаја и значаја, то су неки криминолози,
нарочито у последње време, тежиште својих проучавања са починиоца пребацивали на оштећенике.
Да његова истраживања не буду можда исувише једнострана, те
да би резултати били потпунији a слика јаснија, prof. Wolfgang је са
истом пажњом приступио посебно проучавању извршиоца a посебно
оштећеника. Но главна заслуга Аутора је та, што се он нпак није ограничио на њихова посебна проучавања као потпуно одвојених јединки,
већ је како на извршиоца, тако и на оштећеника гледао као надвамеђусобна у извесној мери судело.вача, обзиром да је убиство исход једног
динамичног односа између двају и.ли више лица која су упала у једну
животну драму и где ове делају у једној непосредној, учесталој и
узрочној међуповезаности.
Ово је свакако једна префињенија врста анализе да се проучава
.чеђуповезаност оштећеника и извршиоца крив. дела и да се пронађу
неки СЈалнији чиниоци и учесталији облици и примери.
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Ови чиниоци свакако нису свеапшти или бар немају и не могу
имати исту важност на целом свету, у свима друштвеним заједницама,
већ су прилично својствени свакој појединачној друштвеној заједници
и зависни од друштвено-економског уређења исте, културног нивоа,
традииије итд.
Иако се подаци до кајих је prof. Wolfgang дошао проучавајући
ове наведене случајеве крив. дела убиства на подручју Филаделфије
у држави Пенсилванији не могу односити на цео свет, па чак ни на
целе САД јер и тамо у неким савезним државама има знатних одступања у односу на важност појединих чинилаца, ипак су његови закључци веома зани.мл>иви и могу претстављати значајан допринос свеопштем и бољем разумевању овога питања. Просто је немогуће у овако
малом опсегу дати приказ овог значајног дела, па ћу се због тога трудити да бар неке од најважнијих података и закључака Аутора изнесем.
Од свих чинилаца на подручју Филаделфије, prof. М. Е. Wolfgang
придаје прворазредни значај расним и сексуалним разликама како код
оштећеника тако н код извршилаца крив. дела убиства. Он је устапоБио да су од 588 оштећеника 427 тј. 72,6®/o, a од 621 извршиоца 467
тј. 7б,2®/о б1ии Црнци и то махом у међусобним обрачунавањима док
су међурасна убиства скоро .минимална. Од 427 убијених Црнаца
331 или 56,3®/o били су мушки a 96 или 16,3®/о су биле женске. Од 467
Црнаца који су извршили крив. дело убиства 374 или 60,2®/о су били
•мушки a 93 или 15®/о женске. Од 161 или 27,4®/о убијених белаца 118
кли 20,1®/о су бљли . мушки a 43 или 7,3®/o женске, док су од 154 пли'
20,8®/о Белаца који су извршили крив. дело убиства 138 или 22,2®/о били мушки a 16 или 2,6®/o женсКе. Без обзира на расу б«ло је 449 или
76,4®/o убијених мушкараца и 139 или 23,6®/o женских, a од извршилаца 512 или 82,4®/о били су .мушки a 109 или 17,6®/о женске. Дакле, код
крив. дела убиства постотак .\гушких је далеко већи како код оштећеника, тако и код извршилаца.
Из ових статистика се између осталога види да је постотак женских које су биле убијене већи од постотка женских које су извршиле
крив. дело убиства тј. да је већина како мушких тако ч женских убијена од стране мушкараца. Важно је напоменути и то да велика већина
женских не убија женске већ мушкарце. Значајно је и установљење
Аутора да од свих извршилаца обе pace 90 до 95®/о спадају у тзв. „нижу скалу професионалне делатности” , док је код оштећеника тзв.
„виша скала” свакако већа.
Затим Аутор проучава разлике у старости како оштећеника, тако и извршилада крив. дела убиства, из којих се види да је међу извршиоцима сразмерно највећи број о«их који су стари из.међу 20 и 24
године a .међу оштећеницЈгма они који су стари од 25 до 34 године. Извршиоци су углавном млађи од оштећеника. Међутим, женске су у
просеку као извршиоци старије a као оштећеници млађе од мушкараца.
Prof. Wolfgang је такође запазио да постоје значајне везе између
начина на који је проузрокована смрт и измефу pace и пола како ош'ећеника, тако и извршилаца крив. дела убистава. Он је нашао да је у
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39®/o Од свих убистава смрт проузрокована хладним оружјем (брицОМ
гО.д^/о кухин>скта1 ножем 16,3»/о), ватреним оружјем 33"/о (из револвера
27,9“/о из пушке б.Р/о), од последица тешких телесних озледа 22“/о
(песницом-ногама 14,9®^ a тупим предметом 8®/о) и на остале начине
6,8“/о. По свему изгледа да постоје извесне културне наклоности ка
ношењу и употреби појединих оруђа којима се проузрокује смрт. Црнци ако су мушкарци обично задају смрт убодом бритве a од тога најчешће и страдају, док белци већном убијају на свиреп начин задајући
т. т. озледе које проузрокују смрт, a од тога већином и гину. Жене
обично задају смрт убодима кухињског ножа али врло често страдају
од т. т. озледа. Оне су физмчки много слабије од мушкараца, па свакако због тога и прибегавају чешће оруђима, јер на тај начин лако
надокнађују овај свој недостатак. Исто тако запажена је извесна узрочна веза између старости извршилаца и склоности према извесним
врстама оруђа. Тако напр. ватрено оружје релативно највише употребљавају извршиоци ишод 20 и изнад 50 година старости. Може бити
да у овим годинама, обзиром да су физички обично слабијд, људи прибегавају ватреном оружју да би могли остати на извесном растојању
(уд оних на које наттадају.
Иако је број убистава у месецима мају и септембру био релативно највећи (по 10,5®/о према просеку од 8®/о за остале месеце), Аутор је ипак довео у велику сумњу Quetelet-ов тзв. „термички закон
криминалитета” и све остале поставке о утицају тe^tпepaтype, влаге,
мењању годишњег доба (самртно пролеће) појачању или смањењу светлости 1И топлоте сунца и сличних чинилаца на човеково лично и друштвено понашање. Томе насупрот он установљује да се учесталост
извршен>а крив. дела убиства мења у однску на поједине дане у недел>и као и на сате. Викенд уопште a посебно субота у ноћ од 8 часова
увече до 2 часа ујутро су нарочито значајни за ово крив. дело. За
време викевда је извршено 65®/o крив. дела убиства, док на све остале
дане у недељи пада само 35®/o.
Времекски размак између извршеног напада и наступања слгрти
оштећеника није увек једнак и у многоме зависи од начина убиства
и рредстава и оруђа којима се служио извршилац. Релативно брза смрт
(до 10 минута) наступа у 47,9®/о случајева код убиства ватрешш оружјем у 28,5®/о код убистава нанетих убодом a само у 6,3®/o случајева
код оних код којих смрт наступа као последица т. т. озледа. Од свих
убијених без обзира на начин на који је проузрокована њихова смрт
одприлике једна трећина преминула је у времену до 10 лшнута после
извршеног напада, нешто мање од три петане преминуло је за један
час, ачетири петаназаједан дан. Само 5®/о живелв је дуже од 10 дана.
По свему изгледа да сада мањи број оштећених умире од последица
т. т. озледа него што је то био случај у генерацији која нам је претходила. Томе је свакако доп|ринела лакша могућност да се обавести полиција, могућност бржег преноса у болницу, савршенија медицинска
технологија итд.
Пастоји значајна веза између места где се крив. дело убиства десило 'И pace и пола како оштећеника тако и извршилаца крив. дела у-
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биства. Људи убијају најчешће на улмци и другим јавним местима,
док жснс највишв убијају у кухињама и то кухиНЈСКим ножевима, али
најчсшће бивају убијснб у спаваћим собама и то прстрпсвши т. т,
озледе.
Алкохол је кад крив. дела убиства свакако најважнији чинилац.
Испоставило се да су скоро у две хрећине (63,6“/o) случајева или оштећеник или извршилац или пак обоје били бар у напитом стању непосредно пре него што је дошло до убиства. Од ових у 10,9®/о случајева
био је у напитом стању само извршилац, у 9,2“/о само оштећеник, a у
43,5'>/o обоје. Као најглавнији чинилац алкохол долази д о изражаја
нарочито код убиства која су се десила за време викенда, или непосредно после примања шата или надница када је могућност прибављања алкохола знатно већа.
Алкохол је свакако важан чинилац и у односу на свирепост код
извршења крив. дела убиства. Број убистава почињених на свиреп начин сразмерно је далеко већи код аних убистава где су извршиоци мушкарци од оних где су извршиоци женске.
Противно ранијим претпоставкама где се је сматрало да је извршилац углавном један човек као и остали и да је у већини случајева
убиство прво крив. дело које је он уопште извршио, prof. Wolfgang је
установио да скоро две трећине извршилаца и скоро једна половина
оштећених нису имали потпуно некажњени предживот, тј. да иако можда баш сви нису били осуђивани, a оно су бар има.ти посла са властима и бивали хапшени. Ово се нарочито односи на мушкарие. Карактеристично је такође да овакав предживот има сразиерно већи број
кушких оштећеника, него женских извригалац.а крив. дела убиства.
Надаље, утврђено је да ако извршилац има такав предживот, онда је
много вероватније да то није услед неког крив. дела против имовине
већ баш услед неког дела против личности, (већином т. т. озледе, и
покушај убиства). Овај податак може бити веома драгоцен у погледу
предупређења ове врсте криминалитета и изналажења евентуалног будућег извршиоца. Овакав предживот често је у вези и са алкохолизу .ш .

Још је Tarde тврдио да су побуде код крив. дела убиства важније од лредумиЕ1љаја, док је по Garofalo-y свако убиство без разлике,
увек почињено из чисто егоистичких побуда и оно доказује изузегно
зао карактер извршиоца или потпуно помањкање његових алтруистичких осећаја. По Jesse-y побуде код убиства треба делити у 6 врста и
то: убиство из користољубља, пз освете, ради отстрањења-елиминисања, због љубоморе, из жеље за убиством-крвожедности и из убеђења.
Међутим, за разлику од овога аутор је установио да је пуних 35®/o
убиЈених страдало услед ситатх зађевица које су протекле из сасвим
обичних и свакидашњих ствари, задиркивања, увреда, псовки, џагања
итд. 14,1«/о услед домаћих свађа, Ц,6®/о услед љубоморе, 10,б“/о услед
свађа око новца, 6,8®/o разбојништва, 5,3°/» освете, 3,9»/о случајно,
1,4»/о нукна одбрана 1,2®/о заустављајући крадљиввд на делу, 1®/о бегству од хагавења, 1®/о код побачаја, 3,4®/o осталих и 4,8»/о непознатих.
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Убиство је свакако најизразитије К|рив. дело које се врши у односу баш на саму личност оштећеника. У погледу ове међуповезаности
установљено је то да се у преко половине сл}’чајева убиство десило
баш )Међу најближима, међу присним пријатељима и међу рођацима.
Од овога на присне пријатеље отпада 28,2®/о, на рођаке 24,7®/о на добре познанике 13,5®/о, на непознате 12,2®/о, на љубивнике, на љубавнице
и проститутке 9,8“/о, на супарнике у љубави 4,0®/о на непријатеље само 2,9®/о на љубавнике починитељеве жене 2®/о, на кримнналце или полицајце 1,1®/о на случајне пролазнике 1,1®/о и на хомосексуалног партнера 0,6®/о.
Убиствима између брачних другова Аутор је обратио посебну
пажњу, те је установио да су од оваквих 100 убистава у 53 случаја
жене биле убијене од својих мужева, a у 47 случајева мужеви су били
убијени од стране својих жена. Иако су ови случајеви на око приближно једнаки, из тога ипак произилази да је ол свих убијених жена
уопште 41®/о било убијено од стране својих мужева, док су од свнх
убијених мушкараца само 11®/о били убијени од стране својих жена.
Према томе, ако једна жена изврши крив. дело убиства, код ње је то
MHoro вероватније него што је то случај код иушкарца, да ће она убнти свог брачног друга, a ако је један човек убијен од стране једне
жене онда је много вероватније да је та жена баш његова жена. До
ових убистава између супружнвка долази ради породичних свађа у
64®/o случајева, услед љубоморе у 23®/o a због осталих разлога у 13®/о
случајева. Жене убијају своје мужеве врло често у кухињама и то
кухињским ножевима, док су скоро у половинн случајева мужеви убили своје жене у спаваћим собама наневши им т. т. озледе. Од свих ових
убистава 62®/o је извршено на свиреп начин. Постотак свирепости је
овде MHoro већи од просека. Ваља напоменути још и то да је сразмерно више мужева него жена проглашено кривим од стране суда, те осуђено по тежим квзлификацијама. Такође сразмерно више мужева је
извршкло сал1оубиство након извршеног дела.
У међуповезаности оштећеног и извршиоца крив. дела убиства
у односу на расне и сексуалне разлике prof. М. Е. Wolfgang је установио да су у 94®/о случајева, обоје, и убијени и извршилац били припадници исте pace, али само у 64®/o случајева истог пола.
У 32 случаја поред крив. дела убиства почињено је још и неко
друго крив. дело. У овим случајеви.ма било је по више извршиоца те
су 57 починиоца извршујући крив. дело убиства извршили још и неко
друго крив. дело, a и 6 оштећених су били убијени извршујући неко
друго крив. дело. To друго дело у већини случајева је било крив. дело
разбојништва.
У .МНОГИЛ1 крив. делима, a нарочито у крив. делу убиства оштећеник и његов став често могу играти пресудну улогу. Они често утичу
на стварање лика криминалца и облика његовог дела. Von Henting дели
оштећенике на 1). депресивне 2). похлепне за добити 3). необуздане и
4 ). мучитеље-крвнике. Он је тврдио да многа крив. дела више указују
на заједнички однос субјекта и објекта-извршиоца и оштећеног, него
искључиво на саму личност извршиоца. Ту постоји нека извесна уза20

јамност. Да би човек упознао једног, он мора упознати и друтог учесника, a често се ове две категорије сливају у једно. У једном дугом
збивању које постепено води до протуправног исхода, потраживања и
дуговања често нису такова да их човек не би могао уочити и разликовати, a улоге могу понекад бити и обрнуте. Иначе цело друштво
одржавајући извесне криминогеничне ситуације поспешује своје сопствено оштећење, a појединац је само један „погођени оштећеник” .
Thomas DeQuincey је тврдио да је понекад убијени само један
несуђени извршилац и често у таквим случајеввма једна непредвиђена
околност или пука случајност могу потпуно да обрну однос и улогу
оштећеника и извршиоца.
Garofalo је при-метио да постоје и таква убиства где убијени није ничи.м могао изазвати мржњу или распалити гњев убице, или где
проливена крв и постигнута предност уопште нису у сразмери, и да
оно што је убица сматрао за изазивање да то уогаите не би могло бити
изазивање за једног нормалног човека. Ово је често било истицано
пред судовима.
Убиство извршено у изазвано-м стању, односно у стању јаке раздражености по свима законодавствима добија блажу квалификацију
(код нас убиство на мах из чл. 136 Кз.). Проучавајући оваква убиства
аутор се ограничио само на оне случајеве где је оштећеник поспешио
убнство на један непосредан-и позитиван начин тиме што се је он први
машио и употребио неко смртоносно оружје, ударио ћушку у једној
свађи итд-дакле који је први прибегао употреби силе. Он је ове случајеве обележио као VP (victim-precipitated ОП оштећени поспешио)
случајеве, који иако нису идентични имају извесне сличноста са убиством на мах по нашем КЗ. те је установио да на такве случајеве отпада 26“/о од свих убистава. (Овај постотак би код нас био вероватно
знатно већи јер се УМ-убиством на мах — по чл. 136 КЗ не сматра само
оно убиство које је извршилац почвнио доведен без своје кривице у
јаку раздраженост нападом од стране убијеног, већ и онда ако је у
ово стање доведен само његовим тешким вређањем).
Убиства на мах (УМ) се разликују од осталих убистава (не УМ)
и имају сразмерно јачи постотак у односу на извесне чиниоце. Црнии
су Еише склони убиству на мах јер ад свих УМ случајева 79,3®/o отпада на н>их док од не УМ случајева на њих отттада само 70,3®/о. Мод
белаца је обратно јер «а њвх отпада 20,7“/о од УМ случајева a 29,7®/о
не УМ случајева.
Код УМ 94®/о оштећеника су мушкарци a код не УМ само 70®/в.
Према томе, код УМ жене су сразмерно много чешће пута извршиоии
(29®/о) него у не УМ случајевима (14®/о). Код убистава убодоад има
54®/о УМ случајева a не УМ само 34®/o случајева, док је код убистава
ватреним оружјем сразмера скоро иста. Код ситних зађевица (43®/o)
и до^шћих свађа (20"/о) сразл1ер је много већи код УМ него код не
УМ где има само 32®/o и 12®/о.
Од свих убистава на мах (УМ) 29®/о отпада «а случајеве где су
мушки били убијени од стране женосих, док ових има само 11®/в
код не УМ. Из тога се изводи закључак да женска лвца убијају мушкарце већином онда када су доведена у раздражено стање.
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Код пријатеља, рођака и добрих познаника сразмера је одприлике
кста међу УМ и не УМ случајевима. Али на 38 убистава у породици
која опадају у УМ 33 су била убиства брачних другова, док су од
98 убистава у породици која спадају у не УМ 67 била убиства међу
брачниз! друговт1а. Значи да су код брачних другова убиства на мах
(УМ) сразмерно чешћа.
На 33 УМ брачних другова било је 28 убијених мужева и само 5
убијених жена, док је код 67 не УМ случајева било само 19 убијених
мужева, док је било 48 убијених жена. Према томе, у убистима на
мах (УМ) далеко више страдају мужеви, a то је свакако због тога јер:
1) мужеви данас много чешће изазивају своје жене, него што би био
обрнути случај; оне њима често пребацују napoBaTO да троше новац
на пиће a можда и на друге жене; 2) жене јаче реагују на изазивање
него мужеви; 3) мужеви имају већи осећај сопствене кривице и у
брачним сукобима подносе уБреде чак и физичке нападе без неке жеље
за одмазду, већ више као неку врсту казне којом се сада све изгладило;
4) мужеви се много чешће него жене, повлаче са „бојног поља” у
брачним сукобима, и тако и не долазе на мах у раздражено стање које
би могло проузроковати једну отворену реакцију.
Постоји, такоће, велика узрочна веза између убистава на мрх (УМ)
и употпебе алкохола, јер је овде 74®/о случајева док код не УМ само
60®/о. Но ово се не односи у roi мери на извоигиои.е где је сразмера
скоро иста, већ више на оштећенике. Код УМ 67®/o оштећеника је било
V нптгатом стању непосредно пре него што ће бити уби1‘ енп a код не
УМ само 47®/о. У многим од ових случајева оштећеник је био потпуно
пијан 'или бар у веома напитом стању, те није више могао да влада
собом нити је био у стању да се брани. Често је он био убијен иако
није имао озбиљних намера да напада или пак да нашкоди било коме,
али је ипак бар ћушио неког пријатеља, дознаника или жену, који су
га затим физички напали. У другим случајевима нагао, дрзак a често
и веома силовит, он је ударао, џагнуо, задао убод или на који друти
начин извршио први напад. Да није био у напитом стању, можда не
би био тако насилан и склон кавги па исту не би ни заподенуо, a овако
га је све то стајало главе.
Код УМ оштећеник је у драми убиства први тај који се маши и
који употребљава смртоносно оружје; он је дакле у неку руку нападач у обрнутом смислу. Пошто је он први онаЈ који узима агресивну
улогу, то постоји сумња да му то није сада први пут да то чини, већ
да је то и ра1није чинио. Проучавајући ове прелживоте аутор је установио да 1) код УМ већи је број оштећеника (62®/o) него извршилаца
(54®/о) који су до сада били кажњавани, или бар хагаиени; 2) код УМ
већи је сразмер оштећеника (62®/o), него оштећеника код не УМ, (42®/о)
који имајутакав предживот; 3) оштећеници кодУМ (62®/o) су сличнији
извршиоцима код не УМ (68®/o) у погледу таквог предживота него
оштећеници.ма код не УМ (42®/о); 4) код УМ већи је постотак оштећеника (37®/o) који су били кажњавани због крив. дела против личности, него код оштећеника у случајевима не УМ (21®/о), те су и овде
22

код УМ оштећеници сличнији извршиоцима него оштећеницима код не
УМ; 5) код УМ мањи је постотак извршилаца (54®/о) који немају некажњен предживот, од извршилаца у случајевима не УМ (68®/o).
Последње поглавље проф. М. Е. Wolfgang је посветио ставу извршилаиа након извршеног крив. дела убиства те је установио да је након
извршеног убиства 4®/о извршилаца извршило самоубиство. Ово се нарочито дешава ако оштећеник и извршилац нису истог пола, јер на
1 случај где јесу долазе 9 случајева где они нису истог пола. На 24
оваква случаја убиства која су пропраћена самоубистивом, било је 22
мушка и само 2 женске које су извршиле самоубиство. Скорк> половина
од ова 22 мушкарца који су извршили самоубиство били су мужеви
који су убили cnoje жене. Од 53 мужева који су убили своје жене,
њих 10 је извршило самоубиство, док од 47 жена које су убиле своје
мужеве, само је једна једина извршила салшубиство. Аутор наводи да
је сраз.мер ових смртних пресуда „самом себи” већи него што би то
било код редовних судова, као и то да оваквих самоубиства има у
Енглеској 5 до 6 лута више него у САД.
На 588 убистава било је 38 необј ашњених случајева, јер се извршиоци нису 'могли пронаћи.
Две трећине извршилаи.а било је ухапшено већ истог дана када је
крив. дело убиства било извршено, a преко половине свих извршилада
је дошло на суђење у року најдуже од шест месеци. Две трећине о»их
који су били ухапшени и преко три четвртине оних против којих је
била подигнута оптужница били су проглашени кривима. Од ових 20®/о
је лроглашено кривим за крив. дела убиства која би одговарала т. 2 и
3 чл. 135 нашег КЗ, 29®/о за убиство које би одговарало т. 1 чл. 135
нашег КЗ, 36®/o за убиство на мах које би сал!0 делимично одговарало
чл. 136 нашег КЗ. и 15"/о за убиство из нехата. За неурачунљиве проглашено је нешто мање од 3®/o извршилада док је у Енглеској за
неурачунљиве проглашено било око 30®/о.
Ово дело претставља свакако важан допринос Криминологији, јер
је проф. М. Е. Wolfgang први ко.ме је успело да емпиријски докажеVon Henting-ове теоретске поставке да има случајева где оштећеник
и извршилац Hiiajv обрнуте улоге и где у дугом низу узрочних снага
оштећеник узима пресудну улогу.
У Л1НОГИМ случајевима убијени има многе од главних карактеристика извршиоца. Често само од пуког случаја зависи који he од два
Morvha потоња (евентуална) извршиоца који су упали у једну ситуацију зрелу за убиство, постати оштећеник a ко извршилац. У сваком
случају поставка да је оштећеник једно безазлено, пасивно и слабије
створење, које са.мо гледа да се уклони, a да је извршилац суров,
бруталан снажан и претерано агресиван човек нису увек тачне. Јавно
мишљење је обично наклоњено према оштећеницшиа a негативно настројено пема извршиоцргаа крив. дела убиства што бар у сваком четвртом случају није оправдано.

Владимир Хаџи
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ДОКЛЕ ТРАЈЕ СТАТУСНА НАДЛЕЖНОСТ ВОЈНОГ СУДА
Статусна надлежност војног суда може бити двојака: статусна и
деликтна. Статусну одређује својство извршиоца кривичног дела, a
деликтну природа извршеног кривичног дела.
Под статусну надлежност војног суда потпадају сва војна лииа
којз су у том својству извршила било које кривично дело.
Појам војног лица одређује Закои о војним судовима у одредби
чл. Ц. Према тој одредби као војна лица у смислу Закона о војним
судори.ма сматрзју се пре свега војници, подофицири, официри и војни
службеиици у сталпој служби у Југословенској народној армији; затим лкца на војној вежби или на каквој другоЈ војној дужности и
најзад војни питомци под војном командом.
Под деликтну надлежност војног суда долазе сва невојна лица која
су извршила било које кривично дело означено у одредб.и чл. 4 Закона 0 војним судовима. У групу невојних лица сем грађана спадају
још и припадници народне милиције, грађанска лица на служби у јединицама и установама Југословеиске народне армије и ратни заробљеници.
Деликтна надлежност војног суда је апсолутно непроменљива. Она
остаје трајно. To међутим ниЈе случај са статусном надлежношћу
војког суда.
Статусна надлежност војног суда само Je релативно трајна. Њено
грајање условљено је трајањем стат\'са војног лица. Док траје тај
статус, траје и надлежност војног суда. Кад тај статус престане, преслаје и надлежност војног суда.
Међутим, да би у сваком конкретном случају дошло до престанка
статусне надлежности војног суда, потребно је да престанак статуса
војног лица наступи у једном одређеном тренутку. Та.ј тренутак је
према одредби чл. 8 Закона о војним судовима везан за почетак главног
претреса. Ако је војно лице то својство изгубило до почетка главног
претреса пред првостепеним војним судом, њему тај првостепени војни
суд не може више судити, сем уколико се не ради о кривичном делу
које спада у његову надлежност по деликтном критеријуму. У противном остаје надлежност војног суда без обзира на промене које трпи
статус војног лица после почетка главног претреса.
Код нормалног тока ствари обично не долази нн до каквих компликација по питању одређивања статусне надлежности војног суда.
Међутим, у пракси се дешава да се ово питање доста често појавлЈује
као спорно. To бива нарочито у случајевима када војном лицу ово
својство престане у време када је ток главног претреса пред првостепеннм војним судом био зауставл.ен услед прекидања односно услед
одлагања главног претреса. Ако се нови претрес одржава унутар рока
за који је његов ток био заустављен и пред већем истог састава, промене у статусу војног лица не производе никакве последице, јер је у
таквом случају очуван пуни континуитет главног претреса, па према
томе и пуни континуитет надлежности војног суда. Међутим, ситуација
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ce битно мења ако се главни претрес држи по протеку рока за који је
његов тсж био заустављен или пред измењеним саставом већа. У таквим
случајевили долази често до спорова око питања надлежности, пошто
правни практичари немају јединствено гледање на ово питање.
Тако, по једном схватању излази да је за оцену питања нахлежности војног суда охтучан моменат првог претреса(, a да каснији
претреси немају никаквог утиија, без обзира што се држе изван рокова
33 које су били прекинути односно одложени и без обзира што се држе
пред измењеним саставом већа. Узето практично то значи да ће статусна надлежност војног суда остати трајно ако је оптужено војно
лице тај статус имало у време започињања првог главног претреса пред
првостепени.м војним судом, без обзира на све касније промене у статусу војног лица.
Друго једно схватање заступа потпуно 'супротну те1зу. По том
схватању губитак статуса војног лица повлачи обавезно и губитак надлежности војног суда ако се у то време поремети конткнуитет главног
претреса. A континуитет главног претреса је поремећен онда када
следећи претрес Nfopa почети изиова. Повезујући губитак статуса војног лица са овом и оваквом ситуацијом, носиоци овог схватања сматрају да она увек и обавезно повлачи промену надлежности.
С.матрамо да је ово друго становиште једино исправно, a ево из
којих разлога:
Одредба чл. 287 ст. 1 и 3 Законика о кривичном поступку прописује да се охаожени главни претр>€с мора изнова почети: када је oxiaгање трајало више ад месец дана, када је измењен претседник већа и
када је измењен састав већа. У свим тим случајевима се сматра по закону да је јединство главног претреса поремећено, па се због тога
нови претрес увек мора отпочињати изнова тј. понављањем свега онога
што је провисано у одредбама које важе за почетак главног претреса
пред првостепеним судом — чл. 294 и др. Законика о кривичном
поступку. Према изричитом наређењу одредбе чл. 388 ст. 3 Законика
0 кривичном поступку то исто вреди и у случају прекидања главног
претреса, уколико*је пре1сид трајао дуже од осам дана или уколико се
прекинути главни претрес не може наставити пред истим већем. Сваки
идући претрес у наведеним случајевима ггочиње испочетка, па отуда и
има све охзике почетног претреса у смислу одредбе чл. 297 Законика
0 кривичном поступку. На таквом новом или почетном претресу веће
првостепеног војног суда је не само овлашћено, него и дужно, да
се упушта у питање своје статусне нахлежности, па самим тим и у
питање правилне примене одредбе чл. 8 Зако«а о војним судовима.
Из напред изложеног излази као несумњиво да престанак статуса
војног лица увек и неодложно повлачи и престанак нахлежности војног
суда ако је тај престанак статуса уследио у интервалу између прекинутог односно одложеног и новог главног претреса који мора почети
изнова у смислу одредбе чл. 287 ст. 1 и 3 Законика о кривичном поступку. To је за сада једино правилно решење, a да је то тако говори
и судска пракса, која је у том смислу већ реишла неколико спорних
случајева
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y цр^кси če мбже посТавити још и ово питање: камо ће се решити
случај када је престанак својства војног лица уследио у интервалу
између одложевог и новог претреса који се започиње изнова у смислу
одредбе чл. 287 ст. 2 Законика о кривичном поступку.
Држећи се доследно става који је напред изражен, сматрамо да
треба 'на истоветан начин решити и roipe постављено питање, пошто
цитирани пропис недвосмислено одређује да и’ у наведеном случају
главни претрес отпочиње изнова, a то значи испочетка у смислу одредбе чл. 297 Законика о кривичном поступку. To свакако неће бити
често, већ само онда када се ради о колшликованијим случајевима,
па због тога и не треба страховати од каквих евентуалних злоупотреба.
.

Добривоје Бабић

СУСТАНАРСКИ ОДНОС
— поводом једне судске одлуке —
Урвдба 0 управљању станбеним зградама (у даљем тексгу Уредба) регулише сустанарски однос али као нудкно зло настало у условкма
оскудице станбва. У Нацрту основног закона о уггравлЈању станбеким
зградама (у даљем тексту Нацрт) који је припремио Секретаријат Савезног извршног већа за законодавство и организацију (објављен у
„Комуми” бр. 1, фебруара 1957 год.) цривременост сустанарског односа
потенцирана је још више, a то је и разумљиво о^иром да је Уредба
донета 14 јула 1954 год. (прва 26 дeцe^^бpa 1953 год.) и да је ради
бржег решавања станбеног питања друштвена заједница баш последњих година улагала знатна мате|жјална средства.
Према чл. 83 Уредбе сустанар је лиие које на основу дозволе
надлежног oprawa закључи уговО|р о коркшћењу прједиких станбених
просторија односно одређеног дела једног стана, a ако такву дозволу
нема о«да се сматра потстанаром. Иначе, сустанар у свему има положај
корисиика стана, што значи да у том делу стана, тачшје у том стаиу
стиче право на стан (чл. 7 Уредбе). Сустанаре међусобно јешкно везује
коришћење заједничких споредних простч>рија и уређаја, a начин и
обим тог коришћења одЈ>е1)ују уговори. Оргаи управљања станбеиом
зградом (под овим подразумевамо и приватног власника) закључује посебне уговоре о коришћењу стана са сваким сустанаром a сходно чл. 23
Уредбе станбена управа утврђује станарину према станбеној површини
коју сваки сустанар користи и сразмерно 6iix)jy станара са којима згчествује у коришћењу заједничких просторија. Исте овакве одбредбе са. држи и Нацрт.
Разлика изме1)у сустанара и станара је у томе што један сустанар
може да се прошири у део стана другог сустанара ако се овај сам исели
или ако му се обезбеди одговарајући стан a тај сустанар има цраво по'
постојећим прописима на цео стан (чл. 83 ст. 4 Уредбе). Нацрт у чл.
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216 иде још даље и забрањује да се просторије исељенвг сустанара
дају на коришћење новом сустадару. Шта више Нацрт и не предвиђа
услове за добијање тих станбених просторија, сем ако не настане вишак у ком случају се примењују од{>ебде о рационалном коришћењу
стана (исто као кад се смањи број лица која користе један стал). Што
се тиче заједничких споредних простори-ја и уређаја, то није специфичност сустанарског односа, јер је оно могуће и мод станара.
Одељење за управне спорове Савезног врховног суда на основу
чл. 30 Закона о судовима доиело је Правно схватање бр. 5 од 5 децембра 1956 год. по коме су станбени органи овлашћени да део стаиа који
напусти један од сустанара доделе новом станару и да му у том стану
приз«ају положај сустанара, као и да се део стана који напусти један
сустанар додељује првенствено преосталом сустанару само у случају
ако он по постојећим прогтисима о расподели станова има право на цео
стан. To је понч>вљено и у правам схватању бр. 4 од 11 фебруара 1957
год да приватни власник има приоритетно право на део стана, који је
напустио сустанар, пред cBmi друтим иитересентима, осим пред сустанаром који по прописима о расподели станова има право и на ишражњени
део стана. Из образложења овог правног схватања Савезни врховни суд
коистатује да Уредба иде за постпеном ликвидацијом постојећих сустанарских односа у складу са повећањем распатоживог стаибеног простора и да, обзиром да оскудица у стаиови\га неће бити отклоњена тако
брзо, деобу станава треба толерирати и убудуће.
Уредба не третира коришћење стана ако се брачни другови разведу, a 'у коикретном случају баш то је спО|рно. Нацрт у чл. 219 предвиђа да разведени брачни другови користе стан као сустанари и да начин
коришћења станбених и заједничких просторија уређују споразумом,
a ако споразум не постигну, да то одређује ставбени орган општине,
као и износ станарине који ће плаћати свако од њих посебио. Однос
разведених брачних друтова у потледу стака не може се другачије ни
решити. Форвтулацију поменуте одредбе Нацрта требало би корегирати
утолико што би се односила не салш на развод брака већ и на трајан
раскид брачне заједнице, јер брачна заједница може да буде дефинитивно раскинута a да брак не буде разведен. Напомињемо да на проблем сустанара, уко.тико га у овом чла1нку обрађујшо, гледамо само са
аспекта конкретног случаја a то је сустанарски однос између разведених (или неразведених брачних другова који су трајно прекинули заједничтси живот) брачних другова. Овај облик сустанарског односа не
може се избећи, a још мање га треба решити у смислу чл. 83 ст. 5
Уредбе да једа« од њих буде корисник a други потстанар и да као такав буде изложш пуној слободи корисника у погледу отказивања.
П
У конкретном случају брачни другови гтоделили су споразумно
заједнички стан (и поеиоћне просторије) који је у цриватној својики и
укључен у војни станбени фоад. Разведени муж је војно лице a разведена жена фађанско (није ни у служби ЈНА). Разведени брачни другови нису на основу споразума издејствовали сустанарске дозволе ни-
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ти q? закључили посебне писмене зт'оворе о коршпћењу станбених просторија. И станарину су сами поделшга, иако станарину за сваки стан
утврђује станбена уирава, примењујући станбену тарифу, како у зградама које су утсључене у станбену заједницу тако и у зррадзЈча које
нису (чл. 22 ст. 1 Уредбе). Разведени брачни другови, према томе, постали су фактички сустанари. Разведена жена није уредно плаЈгала свој
део станарине, па јо ј је приватни власник отказао стан преко суда због
чл. 60 ст. 1 тач. 2 Уредбе, који предвиђа отказивање уговора о коришћењу стана од стране органа управљања односно приватног власника
ако корисник стана за време од два месецч не плати стан^рину, што
је у конкретном случају несумњиво утврђено. Приватни власник тражио је и њено иселење и уступање стана њему ради усељења, иако станује у тој својој згради. Срески суд у Неготину пресудом Г 1707/58
усвојио је захтев у погледу исељења a у погледу уступања није ни одл}Ч1ивао већ је у разлозима навео: „Овакву одлуку суд је донео без
обзира што уговор није проширен код станбене управе и на тужену
Радзгалу и без обзира на то што се цео овај стан води под војни станбени фонд, јер се овом пресудом не одлучује о будућем ксчришћеи.у
стаибених просторија тужене Радмиле, чије ће исељење бити извошено
уз њен нужни смештај” . Окружни суд у Неготину пресудом Гж 628/58
одбж) је жалбу тужене и првостепену пресуду потврдио. He слажемо
се са оваквши одлукама оудова и, без претензија да смо у свему у npaву, изнећемо наш став.
III
Већ поменути чл. 83 ст. 3 Уредбе (који треба применити не само
на случајеве затечене на дан ступања «а снагу Уредбе већ и на све
доцније) не признаје фактички сустанарски однос. Свакако да је уредбодавац претпостгвио да ће се после ступања на снагу Уредбе сваки
такав однос одмах легализовати и зато је правилно да се „лице без
сустанарске дозволе сматра потстанаром” ставио у групу прелазних и
завригних одредаба a не у групу 'основних (неопорно је да тужена ужива стан под условима који одговарају сустанароком одаосу).. Оба суда,
међутим, заступају становиште да је фактички сустанарски однос пуноважан. Истина, они га не квалификују као фактички него као правни,
јер за њих је пресудно да постоји споразум о подели стана и станариие
и да се тужиља са овим сагласила, a нови пиомени уговори о коришћењу одвојених станова нису ни нужни, обзиром да су брачни другови на
основу угоБора о коришћењу целог стана стекли „bsojcTBO закупаца”
(корискика) и у подељеним становима. Ово није у складу ни са Уредбом на са општим начелима грађанског права.
Разведени брачни другови као што ступајуђи у брак споразуно
одлучују о вођењу заједничког домаћинства и о месту заједничког
становања, исто тако спроводећи одлуку о расмиду брачне заједнице
слоразумно деле заједшчки стан (државни орган интервенише једино
ако спаразум не остваре). За време трајања брачне заједнице муж и
жена су равнопраЕии a то значи да илгају « једнако право на стан.
Премда то није нормирано, уговор о коришћењ1у стана увек закључује
један брачни друг и то обично муж (реквизит прошлости), иако у
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погродипи поред жене има још чланова способних да изјаве вољу (посе^бких пропнса о домаћинству нема и ко ће бити корисник препуштено
је самим члановилш домаћинства). Основни закон о браку у чл. 11
допушта да један брачнм друг обавеже и другог брачног друга (солидарна обавеза) ако се ра|ди о текућим потребама заједнице (једна
оваква одредба користи и брачним друговима и њиховим повериоцима
и правном cao6ipahajy уопште). Међутим, кгда се у случају раскида
брачне заједнии.е расправља питање стаиа, дешава се да жена буде
стављена у негтово-ња« положај само зато што је уговор закључио
Агуж, тако да, се само он третира као утоворач. Губи се из вида да ј е
муж то учкнио и V 'CBoie име и у име жене (може се узет-и као да
брачни другови један другог заступају и да радње предузете у интересу заједнтг.е од стране једног накнадно и лређутно други одобрава).
Према томе, закупац. стаиа није само муж него и жеиа) која са својом
посебном имовкнам одговара за обавезе из уговора који ie везан за
твкуће потребе заједнив.е. To извире из закона и ту нкје потоебан
потпис жене на уговору па да јо ј се npHaHa положај корисника. Равноправност између нужа b жене је потпуна, и код npaea и код дужноств,
a не само код дужности. Евентуалиа кривииа за 'поремећај и раскид
брачне заједнии.е нема дејства т њихово поаво на стан, право да несметзно 'и трајио користе један део заједничкот стана. НаЈзад, и смисао
Уредбе je да ттраво на ста»н припа1да не само кориснику сгана већ (и
члаиовима њевоге породице. Дакле, за време брачне заједнице корисници стана били су и муж и жена. Толико о овоме јер тежиште је не
у томе да ли је тужена била корисник целог стаиа, него да ли је
тужена корисник и спорног стана.
Из образложења одлука види се да судовима не смета што је уговор
о коришћењу ц.елог стана на онази, на1против, Окружни суд узима да
је тужена „добила својство закупца спорног стана” баш на основу
гог уговора KojiH је закључио њен разведени муж за и.ео стан. Тачно је
да важност тог уговора ни1е престала (уговор престаје на основу
отказа или раскида чл. 57 Уредбе a не као уговор о за.купу који аутоматски престаје чим уговорено време протекне), али по самој логици
ствари, његова судбина везана је за судбину брачне заједниие. Уговор
треба да санкриокише стварно стање, стваран друштвени однос a не
нешто што више не постоји. Сем тога, реализаи.ија утоворених и законских обавеза постала је немогућност, те везивање нових односа разведених брачних другова за такав уговор је лишено сваког основа.
Али, није ДОВОЉ1НО што су се прилике између уговорачз толико измениле да је практично уговор изгубио важнрст као докуменат о постојећим односима, то мора и кроз одговарајућу правну форму да се
усклади са стварном ситуацијо^м (ово није теорија непредвиђања). Уосталом, чл. 50 Уредбе тшеративно наређује да се уговор о коришћењу
стана закључује писмено (и у чл. 3 ст. 5 Уредбе стоји да се корисником
стана, a cycTaHaip je корисник стана, сматра лице које је склопило
уговор о коришћењу стана), a у конкретном случају између странака
у односу на спорни стан нема прописаног уговора. Уств^ари, постоји
усмени уговор (то је нека врста цредуговора, прелиминарног уговора),
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али обзиром на ижричит пропис о писменом облику уговора о коришћењу стана, такав правни посао је неважећ (чл. 131 Нацрт то предвиђа a чл .16 забрањује усељење у стан односно коришћење стана без
претходно закљученог уговора о коришћешу стана). По теорији, један
од услова за ваљаност правног посла је и ваљана изјава воље, a не
само да та воља буде манифестована. Када посебни прописи ништа не
одређују, изјава воље биће ваљана у било којој форми, али ако је за
заснивање неког грађанско-правног односа одређена форма, онда је
то битни састојак тог правног посла. Мора да постоји форма да би
правни посао настао, да радња у свему.буде у сагласности са правом.
За уговор о коришћењу стана формална изјава воље, и то писмека,
нужна је претпоставка и caiMo са тако израженом изјавом може се
посгићи одређени правни учинак. Проггас је принудан и уговорачи морају му се Т1окорити и својим споразумом његову примену не могу
отклонити. Форма није прописана рада доказивања већ она чини суштину правног посла. Кад нема форме, као да нема воље. Зато се правни
посао са недостатком форме не признаје ни као факУички правни посао,
те се ни усмени уговор не може накнадно оонажит« (конвалидирати).
Резиме би био да правни посао који не одгова|ра свим законским захтевима (није, на пример, склопљен у прописаној форми) је иепостоЈећи
(није никад ни настао јер није ни имао све елементе за постојање).
Наш правни систем ограничава слободу странака у форми закључивања
5ч'орова (аутономију воље) прописујући Још за неке важније правне
послове посебну форму (закоиска форма), као за: утоваре о отуђењу
непсжретности, пуномоћству, тестаменат итд., a за неке чак и судску
оверу, као за: захтеве за упис у земљшине књиге (ако исправа није
судска од.чука), згговор о доживотном издржавању итд. Ваљаност сваког
уговора цени се по прописима који су важили у време његовог закључењу. a у конкретном случају странке су закључиле уомени уговор
у 1957 год., дакле, у време важења Уредбе. Без значаја је што су
странке, закљзгчујући усмени уговор, постигле сагласност у погледу
свих обележја једног уговора о закуггу стана (уговор о коришћењу
стана је утовор о закуггу стаиа са особинама социјалистичког правног
поретка) и кроз двострану реституцију и накнаду штете ликвидираће
последице непуноважности тог правног посла. Право на стан је једно
од основних права наших радних људи a прописана тгисмена форма
обезбеђује и лако доказивање, уговорну дисциплину и пружа сигурнаст
и гарантије од злоупотребе прева која је на овом подрЈ^ју друштвених
односа, захваљујућв томе, сведена на минимум.
Како је онда требало поступити? У чињеничном стању конкретног
случаја има података да странке нису ни покренуле поступак код надлежног сргана за добијање сустанарске дозволе (ни разведени муж за
свој део стана није овај поступак покренуо) на основу које би затим
закључиле писмени уговор о коришћењу спорног стана a од решења
тог претходног питања (претходна дозвола је формална претпоставка и
допунски услов за закључење уговора који ће бити ништав ако тај
услов не буде испуњен), које суд није могао сам да реши зато што
спада у надлежност управе и заго што постоје посебни пјрописи у
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Уредби, завиеи судска одлука. To није претхбДно питање у смиСлу
чл. 11 Закона о парничном поступку и зато што право на стан (тј.
права и обавезе уговорача )настају закључењем зтовора који нема
ретроактивну снагу, те ни неплаћање станарине односно накнаде за
коришћење стана пре закључења уговора не може да буде отказни разлог (станарина се плаћа о роковима одређеним уговором — чл. 55
Уредбе). Пошто је непостојање писменог уговора сметња за расправл>ање 0 отказу стана по Уредби (не само нешаћања станарине), то
је тужбени захтев требало одбити, a странке упутити да у управном
поступку регулишу своје односе. Закључак би био да и кад прибаве
дозволу странке морају да закључе нов уговор a не да у оквиру и на
основу старог тј. важећег уговора мењају предмет и личност корисника
или да, како то првостепени суд замишља, проширују тај уговор на
тужену („Равведени супружници задржавају спгечено и подједнако
право становања у дотадашњем заједничком стану све док надлежни .
станбени орган не реши њихов станбени случај у складу са њиховим
новим односима разведених супруга” — одлука бр. 165 у Збирци
одлука врховних судова донетих у управно-судском постуттку из 1954
год. Овако се поступало пре доношења Уредбе).
Интересантно је да је тужиља свој захтев поставила као исељење
(суд није везан за правни основ тужбеног захтева — чл. 174 ст. 3
Закона 0 парничном поступку) и да је суд такав захтев усвојио. Тако
бар стоји у изреци, a у образложењу првостепени суд наводи чл. 60
ст. 1 тач. 2 Уредбе као пропис на коме је засновао пресуду и да је
неплаћање станаргае разлог за отказ. Другостепени суд ово прихвата и
додаје да је у ггитању спор о отаазу стана из чл. 25 ст. 2 тач. 6 Закона
о парничном поступку.

IV
Надлежна војна кошнда није учествовала у судскоад пост)Т1ку кад
странка a њен претставник обавестио је суд на главној расправи да
су спорне станбене просторије у војном станб6но1м фонду, да војна
команда не пристаје да их преда тужиљи на коришћење и да тужиља
у замену за њих није обезбедила војној команди други одговарајући
стан, као и да војна команда планира спорни стан за разведеног мужа
тужене (који се у међуЂремену оженио), те инсистира да се тужена
исели да би се њен разведени муж са породицом цроширио. Ни тужиља
ни војна команда ни народни одбор нису обезбедили туженој најнужнији смештај (према чл. 62 ст. 3 Уредбе дужност лежи на народном
одбору).
Судови сматрају да је тужена пасивно легитимисана a да се нови
чл. 87a Уредбе (Уредба о допуни Уредбе о управљању станбеним зградама — Службени лист ФНРЈ бр. 15 од 16 априла 1958 год.) примењује
само у поступку принудног извршења:
. . одредбе овог законског прописа не спречавају суд да реши спорно питање у погледу отказа, иако
би стан у гоггању налазио се у војном станбеном фовду. Ово тим пре,
када првостепени суд у конкретном спору није одлучио да се тужиља
као власник усели у спорни стан, што још више обезбеђује заштиту
права надлежне војне комавде да у смислу наведеног законског прописа
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регулише однос са тзо1сиљом, као власником предметног стана” (цитат
из другостепене пресуде).
По Уредби тзокиља треба војној комавди да обезбеди одговарајући
стан у замену за спорни a народни одбар туженој најнужнији смештај,
па тек онда да тужиљино усељење буде могуће и то опет под претпоставком да јо ј стаибени орган то претходно дозволи (Правно схватање Одељења за управне спорове Савезног врховног суда бр. 18 од
10 октобра 1957 год.: „Приватни власник зграде има првенствено право,
да се усели у испражњен стан у својој згради, али је за усељење
дужан да претходно исходи дозволу станбеног органа. Ако се власник
стана усели без дозволе у стан у својој згради, решење о принудном
исељењу не може се донети, a да се претходно не одлучи о његовом
праву да се усели у тај стан” . Ово важи за све зграде, без обзира
да ли су или не у станбеној заједници). Тужиља је тужбом захтевала
и исељење тужвне и уступање спорног стана њој на коришћење, али
суд није одлудио о овом другом тужбеном захтеву, иако по чл. 2 Закона о парничноад постугасу оуд одлучује у границз!ма захтева који су
стављени у поступку 'и не може одбити да одлучује о захтеву за који
је надлежан. Оба захтвва бдаа су сазрела за коначну одлуку\ 'и су|д
је морао позитивно или негативно да одлучи и о o b o a i захтеву. Ме^утим, из образложења резултира да је тај захтев за судове неоснован
и није нам одна јасно зашто у изреци о томе нема нтита, a другостепени суд преко овог недостатка прелази и чак брани нижи суд да је
цравилно постлгпио. Приликом дозволе и спровођења извршења пресуде, оуд се мора ограничити на извршни наслов a он је у изреци.
Према томе, суд he наредити туженој да се исели из спорног стана
у стајн који јо ј као најнужнији смештај обезбеди народни одбор, a
захтев тужиље да се она усели у испражњен стан одбити, зато што
мзрека првостепене пресуде то не садржи. Ако је тако, a друтачије не
може ни да буде, примена новог чл. 87a Уредбе у извршноем поступку
и не долази у обзир. Ако Окјружни суд мисли да мов чл. 87a Уредбе
допуњ1ује чл. 62 Уредбе, овда је требало уовојити тужбени захтев
и у погледу уступања спорног стана, јер овако суд није овлашћен да
се упушта у питање тужиљиног усељења, те ни да извиђа да ли или не
постоје за то услови према новом чл. 87a Уредбе. Странке и војна
комаида то питање могу да реше независно од суда a никако у извршном постзгпку. Обим пресуде је прецизно одређен и само у том
обиму спроводи се принудно извршење, те је неразумљиво упутство
вишег суда странкама и првост епенол! суду „да надлежна војиа комаида интервенише и искључиво распалаже са становима 43 војног
станбеиог фонда само у извршном поступку тј. евеитуалног захтева
тужиље да се усели у предметни стаи’ ’ . По схватању Окружног суда
тако треба тумачити нов чл. 87a Уредбе. Другим речима, 'извршење
судске одлуке искључиво зависи од надлежне војне команде којој пресуда ие налаже никакву чинидбу, јер и није странка, a то може да
нанесе штете угледу суда у случзју да се извршна пресуда не може
извршити. Основна идеја у чл. 87a Уредбе да становима из војног станбеног фонда искључиво располаже војна команда није нова. Она је
шражена и у чл. 26, 87 и 88 Уредбе и ближе разрађена у Праеилнику
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0 располагању и коришћењу станова из војног станбеног фонда (Службени војни лист бр. 9 од ] јула 1955 год.). Нов је ст. 2 тога члана
коме је место не уз чл. 87 него у чл. 62 Уредбе, јер ту су сви пропаси
за принудно извршење, или пак у групи основних одредаба. За станове из војног станбеног фонда установљен је специјалан режим који
искључује додељивање таквог стаиа невојном липу, без обзира у чијем
се ВЛЗСНИШТВ1Ј' налази зграда односно стан (право на стан у тим зградама одногно становима могу стећи само радници 'и 'службеници тих
установа, надлештава и привредних организација). Изузетак је учињен код станава у приватној својини, под условом да пришатни власник
у замену за такв стан обезбеди војној команди друпи одговарајући
стан или кад војна камакда такав стан преда власнику на коришћење.
Слажемо се да ову чињеницу треба 'утврђивати у постутсу принудног
извршења, уколико се заиш-ересована лица ван суда не поравнају, али
са војном командом као странком. Заступамо гледиште да је тужбени.
захтев у погледу уступања спорног стана тужиља могла да оствари
само према војној команди. Зато је у парници у улози туженика требало да се појави и војна команда. Ово супарничарство било би засновано на чл. 184 ст. 1 тач. 1 Закона о парничном ттоступку. Оба суда
истичу да је тужена пасивно легитимисана. Под претпоставком постојања писменог уговора између странака, ово би бт.чо тачно и то само
у погледу исељења Суд је одлучио о једном тужбенам захтеву — о
исељењу тужене a за тај тужбени захтев тужена је з?'иста легитимисана.
Војни станбени фонд није правно лице a носилаи права располагања становима из тог фонда је надлежна војна ктоЈанда. Право располагања војне команде изводв се из права расгтолагања народног одбора
општине, без обзира игго то право установљава Уредба и шло народпи
одбор општине није своје право располагања становима из војног
станбеног фонда пренео на воЈне ков1анде, a што проистиче из чињенице да је народним одборима остављено у компетенцију: нормативна
функција, решавање по неким жалбама, инспекција и вођење станбене
политике и внвестицирна изградња станбених зграда. Уредба не објашњава у четчу се састоји појам права располагања «ити да ли носилац
тог права има и која посебна овлашћења Нла се оно исцрпљује у додељивању. To је учинио поменути правилник на сходан начин као Уредба
за станове којима управљају кућни савети и станбене заједнице. Нацрт
је под друштвено управљање ук.д>учио и станове из војног станбеног
фонда и уговор о коришћењу стана из тог фонда закључује се између
корисника стана и носиопа права располагања односно војне команде.
Нов. чл. 87a Уредбе претставља прелаз на тај режим. Сви станови у
Еојном станбеном фонду по Нацрту имају исти третман, док Уредба
то није доследно спровела, шта више нма и колизије која може да доведе до апсурдне ситуације, као што је и конкретан случај. Због свега
тога мисмо Јни убеђени да је наша теза у овом делу правмдна' a то
није ни битно, јер главна намера нашег чланка је да покаже са колико
проблема се пракса бори само зато што прописи заостају иза потреба
друштвеног развоЈа.

Борислав Раванић и Душан Лугоњић
33

ДА ЛИ СЕ МОЖЕ УСТУПИТИ СТАН?
ПсЛстоји доста распрострањено мишљење у грађанетву да се и
поред постојеће дистрибуције може стан уступити. To мишљење се
оснива та појединим законским прописима, који иису донољно јасни
и који се заинтересовано, субјективно тумаче a у прилог томе иде и
оскудида у 'становима и жеља да се што пре дође до стана. Стога се
постојећи проггиси сувише широко и неправилно тумаче, a када ни то
није мог)^е окда се прибегава и недопуштеним постутиша и склапају
разни утовори противзаконити и ништавни, да би се тешка станбена
ситуација на неки начин бар прицремено решила a уз то пастоји скривена нада да ће се током времена та недопуштена и незаконита ситуација
претворити у правну ситуацију и стећи право на дотични стаи и решити своје станбено ггитање. Тако се например: купују покретне
ствари и усељава у стаи за високу цену несразмерну према стварној
вредности кзгпљених покретиих ствари, даје се стана(рина за више година унапред приликом усељавања у стан итд. a сви ови случајеви
пре илн касније долазе пред суд на расправљање, јер сви уговори,
који се односе та коришћење стаиова, које не потврди станбени орган,
изузев уговора са потстанарима-самцима у станбеном минимуму, противзаканити су и ништавни и не само да не обезбеђују кориснику
право на ста!н, него му могу цричинити мању или већу материјалну
штету па и кривичну одговорност. Ово због тога што код нас постоји
дистрибуција станова (чл. 10 и 25 Уредбе о управљању станбеним
зградама и одлуке Среских народних одбора донете на основу ових
прописа), те код нас нема и не може бити слободног располагања са
становима.
Када је реч о становима и уступању стаиова овде се мисли на
коришћење станова, на право на стан, на право на коришћење стана
a не мисли се на стан у грађевинском смислу, на зграду и својину
зграде у којој се стан налази и ове две ствари треба разликовати.
Полазећи од тога да, је радном човеку стан једна од неопходних
потреба, наше 'социј алистичко законодавство створило је нову правну
идституцију — право на стан. Када једно лице добије стан на начин
предвиђен позитивним заканским прописима, оно стиче право на тај
ста« и т о његово право је затшићено замоном. Право на стан се може
стећи и изв'убити само каДа су испуњени закански услови. To право
се може изгубити само у случајев-има законским прописима изричито
предвиђеним. Право на стан се стиче на оонову уговора који корисник
стана закључује са овлашћеним претставником станбене заједнице, ако
је зграда у станбеној заједници односно са приватним власником ако
31'рада није у станбеној згради. Али обзиром да не постоји слободно
располагање са становима уговор о 'коришћењу стана се «е може закључити, a ако се закључи нема правне важности, аш нису лримењени
законски прописи о дистрибуцији станова односно ако надлежни станбени орган није дао сагласност на закључени уговор о коришћењу
стана.
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Право на стан као 1гова цравна институција joui није у теорији
доБОЉно обрађена, али нема сумње да је то једно стварно право, право
трајног коришћења једнога стана без обзира чије је власништво зграда у којвј се тај стан налази. Ово право је везано за једну породицу
односно домаћинство преко старешине као носиоца-титулара тога
права, који се зове корисник стана. Ово право може припадати и само
једно.м лицу. To би био случај ако корисник стана нема по|родицу.
Право на стан је неотуђиво и непреносиво и према томе би спадало у ред права моја имају јавно-правни карактер иако оно припада приватном лицу. Право на стан не може бити предмет купопродаје
чак ни са одобрењем станбеног органа.
Да би један стан могао да се уступи од једног лии.а друго^! лицу
потребно је извршити пренос права на стан, a пошто је право на стан
непреносиво то се не може ни стан уступити. Фактичко уступање стана
без преноса права на стан је бесправно уступање стана. Међутим,
уколико је стан празан и нико није још стекао право на тај стан, па
се изврши купопродаја и ггренос зграде у којој се овј празан стан
налази, не ради се о уступању стана, већ се ради о уступању зграле.
Промет зграла по закону о npoiiexy земљишта и зграда је слободан
(чл. 5 став 1, Законо«« о измени закона о промету земљишта и зграда,
Службени лист ФНРЈ бр. 48/58 забрањен је привремено промет само
зграда и грађевинских плацева), али се преносом права власништва на
згради не дира у стечено право корисника стана.
Пошто смо заузели становиште да се стан не може уступити да
Бидимо како стоји са извесним случајевима за које се сматра да се
стан у смаслу постојећих законских арописа може уступити. To су следећи случајеви:

1. Власник зграде прода зграду купцу са празнт! станом тзв.
усељиву зграду. Да ли се ту ради о продаји и уступању стана? Овде
се не ради о продаји и уст}шању стана, пошто се стан — коришћење
стана не може продавати* ни уступити због дистрибуције станова, већ
се ради 0 продаји и уступању празне зграде, a власник зграде може
продати усељиву зграду, ако је исту подигао или су се он или друго
лице из његове зграде добровољно иселили ,а нови власник има право
првенственог усељења у празан стан своје зграде.
2. Неки сматрају да се и код отказа стана по чл. 60 став 1 тачка
7 Уредбе ради о принудном уступањју стана од стране корисника
стзна власнику зграде, јер је корисник стана дужан по наведеном
законском пропису да уступи свој стан власнику зграде и да се пресели у понуђени одговарајући стан. У овом случају се ради о праву
власника зграде да станује у CBiojoj згради и да откаже стан кориснику
стана ако овоме обезбеди одговарајући стан. Отказом стана кориснику
стана од стране власника зграде његово право на стан у власниковој
згради престаје да постоји a не преноси се на власника зграде. Пошто
се корисник стана исели власник зграде је овлашћек да се усели у своју
зграду.
*

Видети: Војислав Вулићевић
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станова „Правни Живот”

бр. 7—9 из 1955 године.
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3. Два корисника стана могу уз одобрење станбеног органа да
изврше добровољну раз:мену станова. Код размене 'станова не врши се
пренос права на стан већ корисници станова губе права на раније станове због исељења и налуштања старих станова a стичу право на коришћење нових станова на основу нових уговора о коришћењу станова,
које утоворе оверава, одобрава надлежни станбени орган.
4. Код размене станова спорно је да т корисник стана може да
изврши раз.мену стана против воље чланова свога домаћинства. Да ли
може да уступи свој стан празан a у нови добијени стзн да не прими
неког члана свога домаћинства? Обзиром да стан не припада само
коркснику стана него свим члановима његовога домаћлнства.'^’* то корисник стана не би могао да изврши замену стана без пристанка свих
чланова свога досчаћинства a још мање би могао да исели чланове
CBora домаћинства против њихове воље и да «х не прими у нови стан,
чиме би те чланове лишио њиховог права на стаи, на корЈпићење за*
једничког стана.
5. ГТосле слфти корисника стана не престаје уговор о коришћењу
стана у поглену лица која су у истом стану становала са корисником
стана у време његове смрти (чл. 64 Уредбе). Да ли се овде ради о наслеђу стана, да ли право на стан наслеђем прелази на чланове домаћинства корисника стана? To зависи од схватања да ли стан припада
само корисниму стана или свима члановима његовога домаћинства. Aico
се усвоји наше мишљење да стан припада свима члановима доздаћинства који су означени у уговору о коришћењу стана, онда се код примени чл. 64 Уредбе само мења претставник домаћинтсва, као титуларпретставник и потписник новог уговора о коришћењу стана и нема
никаквог наслеђа стана нити преноса права на стан. Док, ако се узме
да стан припада само титулару корисника стана и да стан у случају
смрти корисника стана прелази у наслеђе члановима до^шћлнства који
је у време његове смрти са њим заједно становао и који тгостаје нови
корисник стана, то би био изузетак од правила да се право на стан
не може преносити са једног лица на друго.
6. Спорно је да ли може корисник стана који се пресељава у други
стан, да уступи стан члану свога домаћинства. Например отац који је
корисник стана пресели се у други нови стан a у старом стану остави
свога сина са његовом женом и децом. Овде 'се прави разлика у судокој
пракси да ли корисник стана одлази у друго место или иде у други
стан у истом месту. Ако корисник стзна иде у друго место он може
по чл. 64 Уредбе да остави стан члану домаћинства који је у моменту
одласка корисника стана живео са њим у истом стану. Ако се корионик
стана пресељава у други стан у истом месту, он мора да стави празал
стан на расположење станбеном органу. Ова разлика кије оправдана.
Jen, ако су чланови домаћинства у време потписивања уговора о коришћењу стана и стицања права на стан односно стицања стана били
чланови домаћинства корисника стана или су касније рођењем или*
** Војислав Булићевић — О праву на стан члана домаћинства корисшша
стана „Гласник” бр 6/58.
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венчањем стекли право да као чланови корисника стана стануЈу са
њиме у стану и у моменту одласка корисника стана из стана са једним
бројем чланова домаћинтсва, без обзира где, чланови домаћинства који
су остали у стану не могу остати без стана. Они имају право да и
даље остану у стану али не по чл. 64 Уредбе већ на основу стеченог права
на овај стан, као чланови домаћинтсва корисника стана. Уколико чланови домаћинства који остају у стану немају право на цео стан, они
се могу позвати да у смислу чл. 20 Одл}т<е о издавању станова узму
потстанара. Исти би случај био и ако би се уместо корисника стана
нселиЈ1и иеки члзнови његовог домаћинства.
7.
Спорно је да ли може власник покретних ствари веће вредности,
који нема непокЈ>етности, да закључи уговор о доживотном издржавању по чл. 122 Закона о наслеђивању. И, ако би се узело да се може
закључити такав угсвор, да ли може лице које има само покретне
ствари веће вредности, например сликарски атеље, занатску радионицу,
алат и машине, луксузни намештај итд., да па основу уговора о доживотном издржавању ове покретне ствари са пословним односно станбеним просторијама да остави лицу које се обавезало да га додивотно
издржава.
Да ли се може закључити уговор о доживотном Д!здржавању у погледу покретних ствари и пословних просторија, о томе се може дискутовати, али се стаибене просторије, обзиром на постојећу дистрибуцију, не могу устуггити па ни на основу уговора о доживотном издржавању ни повезано са покретним стварима.
Уколико би лице које даје издржавање живело са лицем коме даје
издраашаље у истом стану за овај случај важило би оно што је речено под тачком 6.
S. Ако 'се са продајом покретних ствари од стране корисника стана
уст\'пи стан купцу, такав уговор је протузаконит и ништав у погледу
стана.
9. Цео стан се не може издати у пазакуп, али се може издати један
део стана и то за вишак станбеног простора то је обавезно a део стана
станбеног минимумам се може издати iro слободној вољи. О томе постоје прописи народних одбора срезова, например Одлука о издавању
станова НО Града Београда (Службени Гласник HP Србије бр. 61/54)
чл. 18, 20 и 34. Ако би се издао цео стан у пазакуп, такав уговор би
био ништав.
10. Станарина или како је уобичајено да се каже кирија за коришћење стана плаћа се месечно унапред или уназад власнику зграде
или органу управљања. Она се мора плаћати уредно свакога месеца
јер ако се станарина не плати за одређено време, напрнмер за два
месеца (чл. 60 тачка 2 Уредбе), то је разлог за отказ стана. Међутим,
ако се кирија-станарина плати за више месеци унапред то не би било
недопуштено али ако се под плаћањем станарине унапред у већој сулга
за више година крије плаћање накнаде за добијање стана, такав уговор је ништав и не може се тражити његов'0 испуњење, док се може
тражити повраћај датог новца. Ово важи како за плаћање станарине
за дуже време у напред и уступање целог стана тако и за уступање
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једнот дела стана. У случајевитиа наведеним ггод 8, 9 и 10 се обично
крије недопуштена продаја стана тј. продаја употребе, коришћења
стата од стране корисника стана. Има и других на око допуштених a у
ствари недопустених начина устувања стана, којима неупућени грађани, који се налазе у тешкој станбеној ситуацији наседају, a има
и тајних недопуштених противзаконитих, ништавних уговора различитих форми у погледу уступања станова, које графани склаиају свесни
да чине нешто недопуштено, што је за осуду.
Према изложеноме стан се не може никако услупити нити се стан
— усељивост — коришћење стана може к)чтити. Стан се може добити
једино било на основу уговора са власником односно органом управљања овереним од стране надлежног станбеног органа, било подизањем
станбене зграде са сопствении средствима или куповином зграде у
којој нвко не станује, у коју купаи као власник има право да се првенствено усели али опет са одобрењем надлежног станбеког органа.

Војислав Вулићевић

ОТКАЗ СТАНА ПО ОСНОВУ „ТРАЈНОГ КОРИШЋЕЊА СТАНА”
Оскудица у становима, нарочито у великим градовима и индустриским центрима, не претставља само цроблем за станбено угрожене
грађаие. To је такође посеба« проблем’ и за народне одборе односно
њихове управне органе који су задужени да непосредно решавају разноврсне спорове из станбених односа, a и за редовне судове кад решавају спорове из своје надлежности, нарочито када су у питању спорови око отказа стана и утврђивања законских услова за отказ.
Док заједница улаже велике напоре и средства за ублажавање
станбеног проблема убрзаном изградњом нових станова, a ипак не може да реши питање стално великог броја угрожених грађзна, има појединаца који користе оскудицу у становима да би, изигравањем закскнских прописа, дошли за себе до неке неоправдане користи. Са оваквим
појединцима често се сусрећу судови приликом решавања спорова око
отказа стана, a и уцравни органи нарочито када дају своју сагласност
на добровољну размену стана и издају одобрење приватном влаонику
зграде за уселеље у његов стан.
Немамо намеру да се задржава-мо на станбеном проблему у целини, ниги да износимо све видове шпекулације са становима који се у
пракси појављују. Додирнућемо се само неких питања, која по нашем
мишљењу у судској пракси још нису добтаа довсљно одређено гледиште или је исто такво о коме би се могло дискутовати.
У
чл. 60 Уредбе о управљању станбении зградама такктатавио
су набројани услови за отказ стана кориснику стана. Један од тих
услова јесте када корисник „трајно користи два стзна” . Овде ћемо
изнети неке случајеве отказа стана по овом основу, a односе се на
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Приватног блДсника зграде као странке — туженика у спбру, посебно
у ситуацијама када он продаје своју кућу као „усељиву” или остварује своје првенствено право на усељење.
У једном конкретном случају судска пракса заузела је становиште да се лицу, које у месту свог пребивалишта користи само један
стаи, не може тај стан отказати због тога што у другом месту трајно
користи 'други стан.1)
У образложењу овог става истиче се да вико не може трајно
користити два стана и да је допуштено отказати стан лицу које поред
стана по уговору користи и неки други стан. Међутим, за оцену питања „трајног коришћења два стана” од битне је важности утврдити
околност где се налази пребивалиште лица коме се стан отказује, да се
не би догодило да суд уважавајзгћи отказ стана по овом основу, корисника фактично лиши стана у пребивалишту. To би како се у обрззложењу OBor става наводи, било супраТно основној идеји и задатку Уредбе о управљању станбеним зградама о заштити права на стан, a
уз то би се, кад се имају у виду општи услови стицања права на стан,
на овај начин битно отежао, скоро онемогућио боравак у пребивалишту. Дакле, по овом становишту не може се уважити отказ стана лицу
за које се утврди да трајно користи два стана, ако му се отказује стан
у његовом пребивалишту, па је потребно код спорова ове врсте да суд
утврди поред чињеница трајног коришћења два стана и околност где
је пребива.лиште лица коме се стан отказује. За оцену питања места
пребивалишта за конкретан случај, у образложењу оваквог становишта указује се да треба ценити и поднете доказе о TO^ie где је туженик пријављен и уписан у бирачки списак.
Овде ћемо изнети случајеве из праксе који указују на то да би
свако строго формалистико тумачење горњег становишта, само са позиција заштите права на стан, омогућило злоупотребу тога права, односно недозвољену шпекулацију са становима. Поред тога отежало
би се и скоро онемогућило успешно отказивање стана по овом основу,
јер битуженикбио у могућности да приликом утврфивања пребивалишта
изигра право на отказ стана.
Где ће бити нечије место пребивалиште (досугицил) јесте ствар
која већинол! зависи од његове воље. Наиме, тто правилу, сваки је слободан да сам себи одреди место пребивалишта (вољно пребивалиште).
Изузетак су лица којима сам закон одређује пребивалиште, како у њиховом сопственом интересу, тако и уинтересу друштва односно државе (законско пребивалиште). Зато је питање места пребивалишта фактично питање које се у спору мора утврђивати према разиим чињеницама и околностима. Јасно је да странка у спору, када њен успех зависи
од тога где јо ј је место пребивалишта, може на разне начине, да би се
супротстављала противној странци да доказује место свога пребивалашта. Међутим, суд иеће узети у обзир само изјаву странке о томе у
коме месту она сматра да има пребивалиште, нити може то утврдити
само на основу пријаве боравка, уписа у бирачки списак и сл. Напротив, потребно је оцењивати и друге важне чињениде и околности сваког конкретног случаја.
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Нормално је да једно лице буде пријављено и да је уписано у
бирачки списак у месту n p e 6»Ba.THuiTa. Ме^утим, то не мора да буде
увек 'случај. Дешава се да једно лице буде у једном месту и пријављено и уписано у бирачки списак, a да му то место ипак не буде и
пребивалиште. Ствар уписа у бирачки списак и само пријављивање,
дакле, нису од битног утицаја за оцену питања места пребивалишта
једног лкца. Пребивалиште је место у коме једно лице има намеру да
стално борави, да ствара правне односе и правне ситуације везане за
то место, јер му се у том месту налази његова имовина или је за њега
везано својим занимањем одн&сно службом. Упис у бирачки списак и
пријава становања су радње које једно лице може обавити, пошто је
пре тога већ одредило себи место пребивалишта. Дакле, једно лиие може у даном моменту имати пребивалиште и у месту где није пријављено и где није уписано у бирачки списак.
Питање места пребивалишта важно је у процесном праву, јер се
према њему најчешће одређује надлежност суда у грађанском спору.
Али, као што се то види из конкретног случаја ово питање је од значаја и у примени неких материјалних прописа, конкретно прописа из
области станбеног права и станбених односа. Међутим, када се ради о
спору чији исход зависи од чињенице где је тужениково пребивалиште, што тужилац има да докаже поред чињенице, „трајног коришћења два стана” , онда се не -сме дозволити да неко буде лишвн без основа права на стан с једне стране, али у исто време мора се водити
рачуна и о законском праву на отказивање стана, тј. не сме се дозволити да туженик изигра ово законско овлашћење тужиоца. Зато је питање утврђивања тужениковог пребивалишта у оваквом једном спору
једно сложеније питање код чије се оцене мора имати у виду чињеница да је туженик увек у бољој ситуацији од тужиоца и да може да
изигра његово право на отказ баш у маневрисању са својим пребивалиштем.
У пракси су познати случајеви да појединци користе оскудицу
станова да би на најразличитије начине, служећи се прикривено недозвол.еним радњама, дошли до неке матерјалне користи. Иако су те појаве познате, нису по нашем мишљењу сви недозвољени начин потпуно
уочени, или се не води увек довољно ефикасна борба да се спрече и
сведу на што мањи број.
Изигравање прописа о становима нарочито се појављује у ситуацијама када једно лице, поред стана који користи из општег станбеног
фонда као корисник стана по уговору, има и своју кућу, па жели да
исту прода као „усељиву” . Познато је да се стан односно кућа може
лакше 1и за већу цену продати, ако се продаје као „усељива” . Зато није редак случај да поједини власници зграда, однасно станова проналазе разне начине и користе прилике да би продали своје куће као
„усељиве” , a да једновремено задрже право на други стан који користе по уговору о коришћењу стана. Продаја се реализује на тај начин што се чека моменат када се стан — кућа испразни па се продаје
непосредно пре исељења дотадашњег корисника, тако да кови власник
користећи се својим приоритетним поавом иа уселење одмах чстакне
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овај СБОј захтев или се усели, a о томе после само обавести надлежни
станбени орган. Ранији власник зграде у тој ситуацији, задржава свој
други стан, који користи из општег станбеног фонда по уговору. Ово
је несумњиво, један вид шпекулације са становима који се у пракси
најчешће појављује.
Међутим, по нашем мишљењу, када власник зграде односно стана
исти продаје као усељив и ти.ме постиже далеш већу цену од оне које
би добио за неусељшу прраду, онда рн у ствари поред продаје самог
објекта — зграде уступаисвоје право на стан. За разлику од корисника стана t j. лииа које станује у стану по уговару о коришћењу стана, које ке може уступити своје право на ста«, јер би такав уговор као
законом забрањен био правно непостојећи, власник зграде може продајом исте и да уступи своје право на стан.
Нормално је да влаоник када продаје своју кућу као „усељиву” ,
станује у истој и да је после продаје напушта. Он се на тај начин за
извесну већу cyify новца одрекао свога права на стан по основу власништва. После тога он купује или други „усеЈШви” стан или се сналази на други начин, обично усељавањем у нечији станбени минимум,
не стичући једновремено и право на стаи. Ако је приликом куттопродаје тако уговорено власник је дужан да напусти стан продате „усељиве” зграде када купац испуни своје обавезе из уговора и када он
то буде захтевао. Ако власнвк неће добровољно да «спразни ста«, купац такве зграде може са успехом да тражи судску заштиту ради иотуњења уговора. Власник куће, дакле, уступио је у овом случају и своје
право на стан, па је логично да се из продатог стана и.ма и иселити
на захтев купп.а, без обзира да ли је себи нашао други стан. Црема
томе, у овом случају купаи. може деложирати продавца необезбеђујући
му други стан.^)
Сличне ситуације настају у случајевима када власник да би своју кућу продао „усељиву” , претходно оствари право на усељење у
исту. Пошто извесно време у њој станује, јер није нашао погодног
купца, он је касније, обично у врло кратком року, продаје као „усељиву” , док у исто вре.ме држи и други стан по уговору као корисник
стана. Овај влаовик је оваквом продајом своје куће несумњиво изиграо
законске прописе и успео у недозвољеној шпекулацији становима. Он
је, наиме, уступио (у ствари продао) и своје право на стан у сопственој кући, a уједно је задржао стан по уговору који користи из општег
станбеног фанда. Ако се ствар догађа у истом месту, онда управни органи још и могу да спрече ову недозвољену радњу, иако се она у пракси често са успехом изводи. Међ|утим, ако једно лице има стан као корисник у једном месту, a остварује своје право на усељење у своју
кућу која се налази у другом месту, и исту продаје као „усељиву” онда се ово далеко теже може опфити и спречити.
Наши позитгани прописи су дали приватном власнику приоритетно право на усељрње у иопраж:њени стан своје зграде, без обзируа дв
ли он већ mia стечено право на стан по уговору о коришћењу станз
(чл. 46 Уредбе). Разлози су познати. Пре свега, ради бољег одржавања станбеног фонда, јер је логична претпоставка да ће власник бити
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више заинтересован и улагати већа средства за чување и одржавање
свога сташ, него корисник стана по утовору који није власник.
На бази ших позитивних прописа који власнику дају приоритетно право на усељење у испражњени стан своје куће, судока пракса иде
и затим да му се остваривање овог његовог права омогући са што мање тешкоћа. Тажо се толерише и његово усељење у сопствену Ky$iy
без одобрења надлежног управног органа. Он се заштићује тако што
се не може принудно иселити из своје куће у коју се уселио без одобрења ше док се коначно уцравним актом не одлучи о његовом захтеву
за уселење.®)
Логично је и нормално да се приватном власнику призна право
на уселење. у његову кућу само ако он има намеру да се ту трајно настаии. Када он то право оствари, a у питању је и његова кућа у друrđM месту од места у коме је дотле становао и имао право на стан по
)товору као корисник, онда је он у ствари таквим поступањем, по нашем мишљењу, себи одредио ново место пребивалишта. Наиме, у таквој
ситуацији он је искористио своје власеичко право на уселење, и у
месту где му се налази његова имовина. (зграда) црема 1надлежшга
Зшравним органима створио такав однос који се нормално ствара само
са намером трауног становања и одређивања новог пребивалишта. У
тој ситуацији, дакле, није важно какве је прикривене намере он имао
тј. да ли је стварно желео да се трајно настани (што је иначе релативан појам) или да то буде привремено док не нађе купца и сл. С
друге С11ране, место, у коме је становар до уселења у своју кућу не
може се више сматрати за његово пребивалиште, иако је у там месту
задржао стан. Овај стан по нашем мишљен»у, може му се отказати на
основу чл. 60 т. 6. Уредбе, без обзира што је у досадашњем месту становања он остао и даље у бирачком списку и што је талад још пријављен. Супротно становиште, по нашем лгашљењу, омогућило би шпекулацкју са становима и противзаконито би ограиичавало тужиочево право на отказ стана по основу „трајног коришћења два стана” .
Ако би се заузело становшите да се на пример не може отказати
стан лицу Koje је у другом месту остварило своје право на усељење
у своју кућу због тога што у месту где му је његава кућа није пријављено нити уписано у бирачки списак, 0нда би се запало и у једну аномалију, јер би се таквим ставом омогућило овом лицу да поред стана
којн користи по уговору и даље користи стан у својој кући, пошто му
се тај стан као власнику ие може отказшати. To би значило штитити
злоупотребу права, тј. омогућавати трајно коришћење два стана, иако
то законом није дозвољено.
Може се поставити питање да се овај други стан власника може
одузети у управном постутжу и ствар на тај начин решити. Међутим,
по нашем мишљењу, овакав став не би био правилан, јер се, подвлачимо, ие може олако прећи преко права овлашћених лица из чл. 60
поменуте Уредбе да траже иселење оваквих корисгожа станова и дозволити изигравање овог права од стране несавесног корисника. Наиме,
ако се ради о оваквом лицу које шпекулише са становима, онда се њему не може пружати заштита већа него лицу који стан отказује по
једном законом признатом му праву.
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Друго питање, које је у вези са подизањем тужбе ради отказа
стана јесте питање које се стање mia узети као меродавно за одлучивање. Hamie, да ли је за оцену овог питања одлучујући моменат подношења тужбе или стање које је било до завршетка првостепеног поступка тј. доношења првостпене пресуде.
Ово питање постављамо ради тога што «ма схватања (а у једном кокретном случају такав став је заузет и у једној судској одлуци^) да је за оцену гтитања права на стан меродавно стање које је
било и до завршетка главне расправе, a има и судских одлука које
стоје на стаиовишгу да је за оцену овог питања важно само стање у
моменту подношења тужбе.®) ®)
Према позитивним прсшистаа (чл. 60 ст. 1. Уредбе и одговарајући прописи у одлукама народних одбора) право на тужбу ради отказа
стана дато је станбеној управи, гтриватном власнику зграде и кориснику стана (код потстанарских односа). Ово законско овлашћење може
се користити само под извесним условима такстативно набројаним у
наведеним одредбама. Код сваког коришћења права на тужбу претпоставка је да међу странкама постоји неки материјално правии однос,
да постоје међусобна субјективна права, која се тужбом saiimiiiyjy у
случају спора око ствари или права. Од саме странке зависи да ли ће
тражити заштиту свота права и у случају да супротна странка не пристаје на добровољно испуњење своје обавезе из материјалног правног односа. Интерес овлашћене странке да се обавеза изврши, претставља њено субјективно право заштићено правом 'на тужбу. Право на
тужбу је дакле, саставни део неког субјективног права. Оно ступа у
дејство у случају спора међу странкагча. Настали спор надлежан је да
расправи суд или неки други орган.
У конкретном случају отказа стана, тужилац као законом овлашћено лице, a no праву које има из уговора о коришћењу стана (и потcTanaipcKor уговора) може ради остваривања свог права да тражи отказ овог уговора, ако су се за то стекли законски услови. Тужбом по наведеном основу станбена управа појављује се као странка која је по закону дужна да се стара о рационалном коришћењу станбеног фонда и
правилној расподели упражњених станова. Приватни власник зграде је
заинтересован ради евентуалног усељења у своју кућу. Корисник стана у односу на потстанара који је заштићен Уредбом, ради сопственог
коришћења издате просторије његовог стана. Док станбена управа у
<5вом односу, по иашем мишљењу, нема право диспозиције, јер иступа
као странка која је дужна да штити опште интересе, приватни власник
зграде и корисник стана су лица лично заннтересована и могу да се
одрекну свога права на отказ стана по овом основу. Када је тужба суду поднета, оида је од тога момента настао спорни однос у коме тужилац тражи да се утврди законски услов за отказ стана, ради заштите
његовог права (власника да се усели у своју кућу, корисника да се
проши,ри на своју просторију коју користи потстанар). Од момента
подизања тужбе, дакле, у конкретном случају тужилац, ради остварива43

ња свог законског права, тражи испражњење спорних просторија, док
се туженик бори да докаже да законом предвиђени услов за отказ није
иаступио.
Једновремено „трајно коришћење два стана” од стране једног
лица претстаал>а прекршај правне норме која то не дозвољава. Практично т о значн да је у ситуацији велике оскудиц,е станова такво лице
остварило за себе права двоструко већа од оних која по закону може
имати. Озбиром на акутан 'станбени проблем лиие са овако двоструко
оствареним правом на стан свесно чини прекршај на штету права осталих грађана и логично је да му се један стан може одузети. Ово лице
то чини на прчкрнЕен начин из разних али обично шпекулативних разлога. T o је чест случај кад је у питању приватни власник који жели
да своју зграду прода као „усељиву” , a да задржи право на стан из
огшЈтег станбеног фонда, о чему је напред било речи.

Право на тужбу претставља судску заштиту неког субјективног
права. Поступак по тужби почиње од мо.мента када је иста предата суду, a парнии.а тече доставом тужбе туженом. Почетак тока парнице
може имати грађанскоправна и материјалноправна дејства. Док су прва
регулисана прописима цроцесног права, друга су садржана у прописима и правилима материј алног права. У принцапу сваки догађај после
почетка тока парнице који мења материјално правни однос међу странкама у спору без икаквог је утицаја на права странака која су постојала у моменту подношења тужбе (наравно уколико саме странке на
то не пристану). Настале пргаене могу имати различити основ: уговор
о купопродаји,- за.мени, поклону, цесији и др. Међутим, ако су ове промене наступнле без пристанка странака и то за време тока парнице
исте не могу битн од утицаја. Треће лице које је са једном од спорних
странака учествовало у измени материјалноправног односа, по правилима материјалног права слгатра се као несавесно у погледу прибављања
ствари и права, који су предмет спора. (На пр. лице које је од оптуженог к\ч1ило ствар или исту примило као поклон и сл., a иста ствар
је предмет спора, не с.матра се власником те ствари). Према томе свака
странка у спору је после започете парнице ограничена у погледу слободног располагања са спорном ствари и правом.
Када се отказ стана даје лицу које трајно користи два стана, онда су предмет спгора оба ова стана. У својој тужби ради отказа стана
свлашћеии тужилац наводи чињенице које су биле у моменту подношен>а тужбе и на основу таквих чињенииа тражи заштиту свог права.
Како је то спорно питање, a ради се скоро увек о туженику кориснику
два стана који са становима шпекулише, јер је свестан да је то законом недозво^ено, онда свако његово располагање у току парнице како
са правом на стан који му је отказан, тако и са другим станом, без
иакаквог је утицаја на право тужиоца да тражи његово иселењ^.
У прилог оваквог становишта сматрамо, иду не само напред изложени принципи процесног и материјалног права, већ и позитивни
дрописи 0 становнма, који не само да заштићују право на стан корисника стана, већ и забрањују сваку злоупротребу овог права. Супрот44

HO становнште за конкретан случај ишло би директно на руку месавесним појединцима да добију у времену ради остваривања шпекулације
са становима, a право тужиоца на тужбу би се свело на обичну пријаву
суду да неко лице има два стана. На тај начин скоро увек омогућило
би се туженику, да изигра закон, a посебно да изигра право тужиоца
на тужбу за отказ стана по овом основу.
Право «а стан је једно ново право нашег прађанина, које није
било иити је могло бити познато у старој Југославији у којој су зграде за становање биле углавном у приватној својини од којих је власник извлачио ренту, a што је пр>етстављало посебан облик експлоатације. Наша социјалистичка заједница дајући то нраво појединцу
— грађанину уједно ra n заштићује да може трајно и несметано исто
да користи, јер оно претставља основну животну потребу сваког човека.
Онај ко је једном стекао то право не може се нстог лишити без законског основа. Али, ако он то право злоупротребљава, a нарочито ако
таквом злоупотребо.м жели за себе да оствари билокакву корист, таквом
лицу се не може пружати пуна заштита, јер дозвољавати једном лииу
да на рачун заједнице шпекулише, у супротности је са основним принцилима нашег друштвеног, a посебно правног поретеа.

Михаило Лађевац
1) Пресуда Савезног врховног суда Гз. бр. 19/58 од 10 октобра 1958 год.
*} Решење Врховнот суда HP Србије бр. Гзз. '50/58 од 10 октобра 1958 год.
S) Правно схватања Савезног врховног суда — Одељења за управир спорове бр. 18/57 од 15. X. 1957 год.
4) „Но и када бн се узедо да је тужена стварно користила два стана, овај
разлог је <miao, пре доношења првостеиене пресуде, јер је тужена свод стан ставила на расположен.е Управи станбене заједнице у К., и ова уселила станаре што
се утврђује уверењем Станбене заједнип,е бр. 970 од 6. X. 1955 тод. Према томе
ва дди доношења првостепене пресуде тужвна је користила само један стан.”
Решеае Врховног суда HP Србије Гзз. 127/57 од 22. 'VI. 1957 год.
5) „Из чињенице коју не оспорава тужена страна несумњиво је утврђено
да су настали услови за отказ по rope наведеиом осиову, јер је туженик у моменту подношења тужбе у селу Б. вмао обезбеђен стан. Уколико је туженик касније
и изменуо своју ситуагргју то је без утицаја на утврђивање аеговог статуса, јер
једном изгуб-лено право на стан које је настало стицањем тога права на дугом
месту може се стећи само на начин предвиђен за стидања права на стан.”
Решење Врховног суда HP Србије Гзз 181/57 од 28. августа 1957 год.
„Момеват псдизанж тужбе је одлЈ-чујући код оцене питања права на стан,
a у вези са овим и у утврђивање тштан.а одговарајућег стана. Касније настали моменти без утицаја су на истакнуто mmi.e.”
Решење Врховног суда HP Србије бр. Гзз. 162/56 вд 10 IX 1956 год.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Не могу се кумулирати тужбени захтеви ако је одређен разноврстан поступан за расправљање истих. (Брх. суд
АПВ бр. Р. 24fl9SS).
Поводом тужбе тужитеља Срески суд
■се огласио стварно ненадлежним, па је
предмет устутшо Окружном суду, којн
се ii C T o огласио стварно ненадлежшш.
Решавајући о сукобу надлежности
Врх. суд АГШ је утврдио надлежност
Среског суда, a из разлога;
Према прошгсу чл. 176. ст. 1 ЗПП у
једкој тужби тужи-лац може истаћи више захтева пропш исггог туженога када су сни захтеви повезани исхим чин.еничннм и правним основом, ако пак
нису, онда се могу истаЈВл у једној
тужби против истог туженог само када
је исти суд стварно надлежан за свакп од ових захтева и жада је за све захтеве одређена иста врста поступка. У
датом случају пропшреном тлжбом тужилац тражи иоплату својих принадлежности, што претставља радни спор,
a висина вредности тог дела спора не
прелази 200.000 днн. Да.-Бе, тужилад
остварује накнаду дечијег додатка, што
претставЈБа оштетну партпду, a ни висина вредности овог дела предмета спора не пре.лазп 200.000 днн. Као игго се
видн, за један и други захтев није одређена пста врста поступка, јер постуиак у парницама из радних односа
(г.лава 27 ЗПП) претстав-та и спада у
групу посебних поступака (Део трећи
31111), док у погледу оштетног загггева
постоји друта тј. обична врста поступка. С обзнром на изнето поменута два
захтева због разноврсшости постутгка не
могу се кумулнратн. Будући да вредност предмета cnapa ни код једног захтева не прелази 200.000 дин. т о Срески суд због тога није имао основног
разлога да се ог.ласи стварно ненадлежним.
Неосигуран брачни друг, који је псспособан за рад има право захггевати
издржавање. (Врх. суд АПВ бр. Гж.
149/1958).
На тужбу т)-жите.жице брак је разведен кривицом тужеиог па је тужени
обавезан да на име супружанског издржавања плаћа тужитегици 1.750 днн.
месечно.
Тужети је уложио жатбу која је као
неоснована одбијена, a из раатога:
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Према пропнсу ч.л. 70 ОЗБ неосигурани брачни друг, који је неспособан
за рад или је незапослен, a који није
крив за развод брака, има право затгевати, да му се пресудом, којом се брак
разводи, досуди известан пзнос на име
'издржаважа ка тејрет друттог брачног
друга, сразмерно његовим мснућиостима. У конкр. случају брак је разведен
искључиво из кривиђе лтженог a тужитељица је неупослена, a ни сам тужешш не тврди, да се тужитељица може задослити, тако да већ због тога
рахлога тужитељкп|и припада иодржавање.
У парницама 313 радног односа и рок
за ревизгсју износ(и ооам дана. (Врх.
суд АИВ бр. Рев. 114/58).
У радном спору друтостепени су је у
поуци о иравном леку навео да је рок
за улагање ревизије 15 дана од пријема
друтостепене пресуде.
Туж 1иад незадово.жан П ст. пресудом
уложио је ревизију, која је одбачена, a
113 разлога:
Ревизијски суд није могао установити благовременост ревизнје на основу
тога што је П степени суд у својој
noyipi о правном леку навео да незадово.жна страна има право на улагаже ревизије у року од 15 дака од пријема П
степене пресуде. Иа име, с обзиром да
је по среди парница из радног односа
a рок за ревизију по чл. 417 31111 износи 8 дана то суд није овлаштен да
продужује овај рок. Стога се ревизија
не може сматрати благовременом ако је
поднета у року наведеном у погрепшој
поуди о правном .леку.
Није ваљан тестамеит сачињен за
завешггаоцп од трећег лица a који завеиггалац није потписао у присуству два
сведока. (Врх суд АПВ бр. Гж. 814/47).
Завешталац је сачшгао писмен тестамент, који му је сачиннло треће лице a
он потпиоао док су тестаментарни сведодв у отсутаости једак од другога
исти поишсали.
По тужби једног од зак. наследниха
I ст. суд пресудом је утврдио да је
тестамент правно неважан.
Туженик је поднео жалбу, која је
одбијена, из разлога:

ОкрЈ-жии суд je правилно нашао да
се у датом случају радн о сиору о неваљаности тестамента, који је за завештаоца сачизшло треће лнце. Жалбени суд је нашао да је I. степенн суд
правилно утардио да спорни писменн
тестамент од 7 марта 1954 год. не удо
вољава условима прописашшс у чл. 69
ЗН, јер га завешталац није потписао у
присуству два сведока уз изјаву да је
■1)0 његов теогамент. Лрема правилно
Јтврђеном чшБеничном сташу завешталац је тестамент у разним npiLniKaMa
подносио на потзшс појеД1ошм сведоцима који никада нису били заједао
лрнсуртни. Жатилац у жалби неосновано иаводи да је тежшпте прогшса
69 ЗН у томе да буду два сведока a
да није потребно да обадва буду истоврвмеио присутна. На име; у пропису
чл. 69 ЗН изричнто је одређено да завешталац треба тестамет CBojepj'^THo да
потаише у присуству два сведока, изјавл.ујући пред н>има да је то н>егов
тестамент.
Питање садржине и пуноважности
усменог тестамента оставлача не мора
бити распраељено у контрадикторном
посгупку. (Врх. суд АПВ број Рев.
135/58).
Срески суд је заоставпггину покојника предао законским наследнихрша.
Жена покојшша је у постпку тврдила
да је покојник сачинио усмеШ1 тестаметн рекавпш; ,ЈКада бих знао да ћу
умрети ја бих преписао сву своју имовину на мају жену” , јер је сматрао да
нема усменог тестамента.
Удова је уложи-ча жалбу коју је Окружни суд одбио, па је удова уложила ревизију, која је као неосмована
одбијена a из разлога:
Неоспорно је утврђена садржнна изјаве поко)ншса како је rope цитирана.
Према томе, не постоји случај из чл.
223 ст. 2 тач. 1 ЗН тако да су судови
били овлаштени да у ванпарничној својој над.лежности цене, да ли неспорна
садржина ваводног усменог тестамента
одаста претставља усмени тестамент у
смислу чл. 78 ЗН или пак не. Дакде,
није било места упућиваљу на парншду
у смислу чл:. 224 ЗН једних васледшша
против дрзггих, па је очипледно погрепшо оно правго всзлагаже у ревизији,
да се питање садржине и пуноважности
усменог тестамевта оставЈвача изггало
расправЈБати у контрадикторном noiстуику.

ti no митљењу Врх. суда, несп6рн&
изјава остављача не претставља усмени
тестамент. Оогављач ннје раЈСПолагао
сво)ом имовином одређено и безусловно
за случај своје смрти. Напропхв, остављач своје очптовање последв>е воже условЈвава тиме: ,дсада бил знао да ћу
умрети” . Према томе, дод оваквим условима Kiije ни дошло до очитовања
последње во.ге, услед чега је правилно
схватање П сгепвног суда да неспорпа
садржина пзјаве остављача ne претстааља усмени тестамент у свсислу чл.
78 ЗН.
Објективна одговорност предузећа —
власника — моторног возгит н е постоји
ако је оно коришћено без одобрења и
путног налога. (Врх. суд АГШ бр. IV .

597/1958).
Окружни суд је одбио тужбу тужитељице ради накнаде штете која је настала тиме што је супрут тужителице
погинуо возећи се у приколихцма мотор-бицикла х о ^ је возио прворедни
тужени док је, моторно вооило било
својина другоредно туженог лредузећа.
Тужба )’ е одбијета и према прворедно
туженсас возачу чија кривш^ није доказана, a према друторедном туженом
власнику јер је вовило узето без одобрен>а н путког налоша и терано за
личко задовољство.
Тужитељпца је уложила жалбу, која
је као веоснована одбијена a из разлога:
Тужитељвца није успела да докаже
кривиду првотуженог јер је до несретног атучаја дошло услед наирсле осовине.
Ни тужено предузеће није одговорно
за накнаду штеге, ни lio основу кривице возача ни по правилима објективне
одговорностн. Наине, I степечш суд утврђује као чињеницу да је мотч>рбицикл предузећа узет и теран критичном приликом на лично задовољство
покојника и осталих без одобрења и
и путаог налога, a та околност искључује одговорвост ир)едурЛа ,к!ао власника ствари која ствара повећаиу опасност по своју окоаину. Иначе чужите.laiqa •у својој жалби не истале повреду правила материјалног права одговорности власвика ствари које ствара повећану опасност за своју окалину, тако
да овај Суд није у могућности да испита првостепену пресуду у погледу правилне примене поменутог правног института, држећи се прописа из ст. 2
чл. 553 ЗГШ,
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Плаћање куповне це-Hć џ,када купац
робу npofla". (Врх. прхшр. суд. Сл.
900/57).
Тужцлдц је (на основу (ЗЈлиБучнице
рд 24 VIII 1956 год1ше продао туженом одређену ко.личину огревног дрвета по утврђено-ј цежи с тнм да тужени
изда потребну диспозшџЈЈу за истгоруку. МеђутЈгм, тужеии је накнадн.о саопштио да не може дати диспозицију јер
нема потребних новчаних средстава за
исплату куповне цене. Како је тужилац у међувремену већ ангажовао потребна превозна средства за пзвршење
ислоруке, то је међу странкалга постигнлт накнадни слораз}Т11 да се нзврпш
испорука на адресу туженог предЈ^зећа
под уславом да купап; плати протувреднх)ст испорученог дрвета „када робу
прода” .
У смисду предњег тужилал; је у месецу децембру 1956 године пзвршно испоруку спорног огревног дрвета, па је
по истеку зимске казшање тражио од
тужеиог плаћање протувредности робе,
јер сматра да је роба набав.-Бена за потребе зимске казшан.е. Тужени се међутим бранио да не мора платити куповну дену јер однасну робу аије продао.
Првостепени суд је туженог обавезао
на плаћааве куповне дене јер је нашао
да је тужеЕШ хао купад био дужан да
кушвену робу изложи продг^.ји и да
исту прода по трлапшшм ценама, без
обз1гра на то да ли су нсте веће и-та
мање од набавне дене. Поводом жалбе
туженог Врховнн привредни суд у Београду ]'е првостедену пресуду потврдио
наводећи нзмеђу осталог и следеће образложеке:
„Из чнњешгце да је туженп прккно
дрво после понуде тужпоца да куповну
цену плати „кад прода дрво” , првнзлази да је међу страдкама зак.тБТчен пунвважан КЈ-попродајни уговор с тпм
што је од.ложено шаћање куповне цене.
Клаузула из Јтовора ,дсад прода дрво”
има се тумачити тако да су странке
уговориле за исплату куповне цене један разумаи рок, тј. такав рок који је
уобичајен с o63iq)OM на врсту правног
поала у питаљу и сезонски карактер
спорне робе. У вези с тпме основано
је становшпте тужиода да се огревно
дрво, нормално, набав.Ђа за једну сезону, 1^’. у количднама које ће се продати у току следеће зимске калшан.е,
па је стога бидо нормално очекивати
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да ће и тужеки у 1чжу зиме 1956— 57
нродати дрво кушБено од тужпоца.
Следствено томе, рок за исхплату куповне цене поклапа се са протеком означеног зимског периода. Како туженв
TOije ллатно куповну Ш;вну ни након
агротека тога рока, тужЈшац је стога
всновано тражио наплату.”
Грађевински пројекат без потребних
детаљл није самим тим погрешан про~
јект (Врл. привр. суд, Ga. 357/57).
Тужи.лап; је као инвеститор заклучио
са туженом уговор о грађеау ради извођеаа одређежих арађевинских радова
на изградљи поаловних објеката. ТужеоЕШ је »BiDi уговором као извођач
преузео взмеђу осталог обавезу да изврши иокриваље крова изгграјдених објеката ставЈБаљем бетонских пдачш^а које се имају залити битуменом.
Тужени ]’е у смислу обавезе из уговора извршио између осталог и покриваде крова дементним односно бетонđKiiM п.лочицама залзгфјући в!сте чиCTiiM битуменом, па је касније наступањем тошпо: дала, дошло до топљен.а
битЈзчена, a услед тога и до помераља
бетонскнх п.лочица на крову. Ради тога
је ТЈТшоац путем другог грађевинског
предЈзећа отклонио настале кварове,
јер тужени није на то пристао, и тужбом тралсио да му тужени накнади насталу пггету која се сасгоји у цени
поправке.
Тужени се у поступку бранио да пројекат по коме је радове изводио није
био потпун у полгеду материјаала за
изолацију, јер је Ј^ојекат у том погледу превидео заливање битуменом, па
стога до луженог нема одговорностн за
насталу пггету.
Првостепенн суд је тужбеном захеву
УДОВО.Т&ИО, a тужени је против првостепене афесуде нзјавио жалбу, па је Брховна прнвредш! суд у Београду жалбу
одбио и дресуду потврдио, између осталог и нз овил разлога:
„Овај суд се саглашава са становиштем првостепеног суда да грађевпнски пројекат без потребиих детаља није
самим тпм погретплн дројекат. Правилно је првостепени суд нашао да је извођач овлашћен да тражи допуну iq)oјвЦта одвЈосно потребна упутства ако
сматра да пројекат није потпун. Уколико прпступи извођењу радова на о<ш;аву Heiiainijii0r прођеко-а, он сноои
за то одговорност. Првостепени суд је
1д)атшдно коистатовао да околност да

п

је т прсгјекту било назттачено за.тттата
битгменом не зиачи грешку већ само
непотпунЈ' ознаку материјала за заливан>е, пошто биттаеном у ширем смислу ЧИШ1 основни материјал за за.итаThe фуге између плочица на кровсишма. Супротно излагању туженог, стојп
чпњеница да је приликом заливања употребио бит)'мен' очигледно ниске топљивости, a према просечном сгупи.у
СЈгручности морао је знатн да се за
заливање не Јчхотребљава чисти битумен.”
Продавац не може судским путем
принудити KYmia да предузме кгплену
робу (Врх. привр. сЈ'д, С. л. 4-94/58)
Купопродајним уговором од 12 X
1955 год 1ше тужилац се обавезао да ће
туженом на дату диспозгицију испоручити 10.000 кг кикнрикија рода 1955
годние, одређеног K B a - u r r e r a , a no цени
од 290 дннара за 1 кг. Тужени је након закључеЈна уговорр дао т^жиоду
диспозицију само за колпчину од 5.000
кг a зужилац је испорз-чио ову количину. За преосталу ко.тичину од 5.000
кг теж1гаи није дао диспозицију, па
је тужилад услед одбијања да преузме
и ову количину претрпео штету. Стога
је тужбом тражио да се тужени обвеже
да преузме од тзткиоца неиопоручену
количину од 5.000 кг кнкирикија, те
да се тужени уједно обвеже на плаћање протувредности ове робе, као и на
плаћање накнаде штете која је за тужиоца настала }'след неизвршежа уговора од стране туженог.
Тужени се брашго да тужилац нзгје
располагао аа робом у јануару 1958
године када је покушао да исту преузме, него да је тада кмао робу касније
бербе a не уговорену робу рода 1955
године.
Првостепени сл'д је тужбеном захтеву удово.-БИО и тлженог обвезао да од
тужиоца преузме неиспоручену количину робе, те да тужиоцу плати износ
од дин 250.559 на име накнаде штете
због неблаговременог извршења уговора од стране ТЈ’женог, док је вишак
ТЈ-жбеног захтева одбио.
Поводом жалбе туженог Врховни
пртредни суд у Београду је побијану
пресуду преиначио у погледу обавезе
туженог да преузме неиспоручену робу
од тужиоца и у том де.лу ТЈжбени залтев одбио из следећих разлога:

„Делимично је основан разлог жалбе о погрепгној применп материјалиог
права, уколико се исти односи на део
првостепене пресуде којп.м је туженм
осЈ'ђен да прими кикирики. Овде се ради о купопродајном уговору, a код таквог се уговора клчшц, када је упитању
преузнмавае робе, пајављује у однооу
на продавца као поверилац, a не као
дужник (нзузев у •случају кад је преузпмаЈБе робе битки услов уговора, a
TO овде није cayBaj), па стога продавац
не може пуч^ем суда принудити кутгца
да преузме робу. Овакав закључак произлази не само из природе купопродајног уговора, већ и из Ошптих узанса
за промет робом тгрема којима се преузпмање робе од стране КЈИца има схватити само као терет иа купчевој ствари, ко)и има за циљ да се уговор испуни с пгм што је неиспуњеље овог терета везано за одређене правне последице. Према томе, првостпетги суд је
неправилно осудио т\ткеног на преузиMaite робе, па је стога ваљало преивачита побијану пресуду и одбпти тужбени захтев који се односи на преузимање робе” .
Прописи о војној арбитражи нису
престали важити ступањем на снагу
гога кад суд утврди да је за решаеазакона. о парничном поступку; услед
ње спора надлежнл еојна арбитража,
примениће одредбе члана 20 Закона о
парничном поатупку тј. пв правосшижности решеим о ненадлежности суд
ће предмет уступити војној арбитражи.
(Врх. привр. суд С. л. 104-3/58)
„Чланом 110 Закона о привредн1гм
судовнма (Службени лист ФНРЈ бр. 51/
54) одређено је да за решење привредних спорова и спорова за накнаду штете између војних привредних организација, војних 'устагеова и овлашћених
команди остаје и даље надлежна Војна
арбитража у Државном секретарпјалу
за послове народне одбране, која је би.ла основана на основу Зажона о државној арбитражи (Службени лист ФРНЈ
бр. 107/47).
Истина је — како то истиче суд првог степена — да су према одредбама
чл. 2 Уводног закона за Закон о парнкчн(»1 поступку (Службени лист ФНРЈ
бр.: 4/57) ступањез! на сиагу Закона о
парнпчном поступку престале да важе
све процесне одредбе садржаие у законима, уредбама и другим прописима
које су обухваћене Законом о парнич-
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ном поступку или су с љим у супротности, уколино у Уводном закону за
Завон о парничном постушку није
друкчије одређено. Исткна је даље да
одре^1^ама чл. 4 и 6 шш којег другог
twasa. истог Уводног закона из надлежности привредних судова нису изузетн и друтоие суду или државном оргамну стааљени у надлежност привредни схпорови између предузећа која производе за одређене потребе Југословенске народне армије. Међутим, суд првог степена изгубио је аз вида да чл.
462 Закона о парничном поступку садржи у CT. 1 брај 1 и 2 одредбе према
којима је Врховаш привредни суд надлежан да одлучује о жалбама против
одлука Бојне арбиграже донетим у првом степену и да одлучује поводом залтева за заштвту зажоиитости против
правоснажнизс одлука Војие арбшраже,
у случајевима одређввнм у Закону о
париачном поступку, тј. у случајевама
из чл. 474 истог закона. Из тих одредаба Закона о парнитаоа! поступку следи да прописи о Војној арбитражи на.
коа стутшБа на сназу ЗакскНа о парничHoat постоку нису престали да важе,
без обзира на т о пгго се оаш у Уводнсвс закону за Заков о парничном поступку изричито не спомиву.
С обизром на изложено a пошто је
Kecnopsio у ш^ању првгвредки саор
између привредшЕС предузећа иоја производе за одређеве norprfe Југословенске народне армије из чд. 2 Уредбе о
вривредним предузећима која производе за одређене потрвбе Југословенске

Чланом 15 став 2 Зажона о парнпчном поступку одређеви је да ће се суд,
кад у току поступка угврди да за решаван>е опара није надлежан ни редовни суд ни привредни вши војвм суд,
него неки други државни оргаи друшгвеног управљања, прогласити ненадлежним, укинути спроведене радње у
поступку и одбацити тужбу, што је тулс*жв|а Војна арбит[ража у Држагвном
секретар1гјату за послове народне одбране у Београду.
суд није надлежан да у овом спору суди у првом степену, јер је за то надбр. 53/53), то је тужени у праву кад
истиче 1фшх>аор да Виши привредЕШ
народне армије {Службени лиог ФНРЈ
жени првобитно и био предложио. Но,
мада Војна арбитража ваје ни редоваи
ни привредни суд ни војвв суд, сва је
према већ ципграним одредбама вл.
462 и 474 Закона о парничном постузх.
ку процесноправно повезана са привредним судством на иачин због којрга
се с основом има закључити да у случају над суд утврди да за решаванл спора ЕиЈе надлежан суд, него Војна арбитража, не долазе до примене вдредбе
члана 15 Закона о паршганом поступку.
Суд дакле радње спроведене у поступку неће ук1шути ни тужбу одбацитн
Имају се навротив прнмвшгги одредбс
члана 20 Закона о парничном поступку,
тј. по правоснажности решеЕаа којим Се
прогласио ненадлежним суд ће предмет устухгати Војној арб^ргражи која ће
поегупак наставити као да је код њв
био прекинут.”

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ НОВИХ СРЕСКИХ СУДОВА У АПВ

Народна скупштина АП Војводине донела је одлуку на основу које
су формирани нови срески судови, и то; I Срески суд у Новом Саду,
li Срески суд у Новом Саду, Срески суд у Срем. Карло1висима, Срески
суд у Тителу и Срески суд у Перлезу.
Месна надлежност ових судова је следећа;
I Срески суд у Новом Саду: Нови Сад, Петроварадин, Буковац,
Сремска Камекица, Лединци, Ченеј и Руменка;
II Срески суд у Новом Саду: Бачки Петровац, Беочин, Деспотово,
Змајево, Каћ, Кисач, Ковиљ, Темерин и Футог;
Срески суд Ср. Карловцима: Сремски Карловци и Бешка;
Срески суд у Тителу: Тител, Мошорин, Шајкаш;
Срески суд у Перлезу: Перлез, Ботми, Орловат, Томашевад и
Чекга.
Од 1 јануара 1959 године устројено је општинско Јавно правобраниоштво за комуну Кула.
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УПУТСТВО ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ АДВОКАТА
И АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
По питању коришћења права на повлашћену вожњу за 1959 годину нема никаквих измена. Скреће се пажња Радним одборима да деца
изнад 18 година живота, без обзира да ли су студенти или ученици у
привреди, не могу са наслова родитеља користити повлашћену вожњу
преко Коморе. Према томе, у спискове децу старију од 18 година
нетреба ни унооити.
Деца која су навршила 16 година живота морају имати личну
карту.
Студенти који примају стипендију или чији {ХЈДИтељи су ослобођени плаћања пореза могу тражити повлашћену вожшу али преко
Факултета.

Позивају се Радни одбори да најкасније до 15 иарта 1959 године
поднесу спискове адвоката, аивокатских приврадника и чланова породица ради издавања легитвмација за повлашћену вожњу за 1959 годину. Радни одбори су дужни да одједном поднесу спискове за сва
лица, пошто железница неће примати накнадна тражења.
Спнскови треба да садрже:
1. За адвокате: презиме, очева име, име, бр. личне легитимације и
место'становајња;
2. За адвокатске приправнике: као под 1.
3. За жену адвоката или адв. приправника: П{>езиме, очево име, име,
бр. личне карте;
4. За децу испод 16 година: презиме, очево име, 1тме, дан месец и
година рођења;
5. За децу изнад 16 до 18 година: презиме, очево име, име, дан,
месец и година рођења и број личне карте;
6. За лица која адвокат или адв. пЈЖпр. издржава: само у случају
ако живе у кућној заједници (отац, мати, сестра, усвојеник) презиме,
очево име, име, дан месец и година рођења, степен фодства, бр. личне
карте.
, Адвокатска Комора у АПВ

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГЛАСНИКА”

У овом броју објављена су три чланка из станбеио-правне области.
Обзиром да претстоји доношење, више закона из те правне области,
Уредништво је сматрало да је корисно све те члаике објавити не би
ли и они допринели код израде текстова.
Но, до ступања на снагу нових заиона који ће регулисати станбено
правне односе, више чланака из ове материје нећемо објављивати.
Уређ. одбор мГласника”
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Б ИЛ
Адвокатске коморе у АПВ у Новом Саду
1. ИМОВИНА

АКТИВА
Ред. Стр.
број гл. кн>.
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

309
304
339
320
321
319
333
322
223
318
328

Н а з и в
Р-н.
,
.
,
„
„
„
„
„
„

р а ч у н а

Предколона

Главна
колона
. 1,425.280
94 634
522.288
146.990
383.707
173.556
10.000
320.652
4.050
2,701.309
72,363

Инвентара
Ситног инвентара
Библиотека
Благајна
Комунална банка Т-рн.
Народна банка Ф-рн.
Вредносни папири
Адвокати
Адвокати у пенз. чланови пос. ф.
Дужника и верев.
Залихе потрошног материјала
УКУПНО:

5.854.830
II. РАЧУН ГУБИТКА

Стр.
Ред.
број гл, књ.
1

325

•• '

Н а з и в

р а ч у н а -

Р-н УПРАВНИХ ТРОШКОВА:
Плате сталних службеника
Хонорар књиговође и спремачице
Допринос за соц. осиг. на плате службнника
„
„ „
„
на хонораре
Допринос буџету на плате и хонорзре
„
за станб. изгр. на плате и хонораре
Закупнина пословних просторија
Огрев, осветлење и вода
Поштарина и телефон
Канцелариски материјал
Трошкови новч. и паат промета и таксе
Одржавање чистоће
Чланарина Савезу Адв. Комора ЈугославиЈе
Службени листови и часописи
Субвенција „Гласнику" Адв. ко.и. у АПВ
ДАНГУБЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:
а) Члановима Савета и Управног одбора
адв. коморе за редовне'седнице
б) Делегати Адв. Ком у АПВ на годишше
скупштине других Адв. комора
ц) Члановн Упр. Одб. Адвок. Ком. у АПВ
за обилазак Радних Одбора
д) Претседника Радн. Одбора за конференције у Адв Ком. у АПВ у Н. Саду
Осигурање инвентара и касе
Одржавање библиотеке
Трошкови одржавање ro i. скупш. Адв. Ком.
Одржавање K v p c a адвок. приправника
Две стипендије студентима права
Оправка инвентара
Трошкови организ. адвок. приправника
Разни непредвиђени издаци награде служ.
дангуба функц. Адв Ком , помоћи
Вишак на приходима-добитак
УКУПНО:
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Иредколона

Главна
колона

528.734
224.000
178.06575.392
146.295
74.254
57.900
108.285
119.406
118.657
' 34 401
8.278
693 300
11.199
570.000

1
ј
,

301.955
70 020
20.560
37.054
5.773
36 000
92.594
15.170
143 500
13.271
13.922
329.831

4,027.816
771.432
4,799.239

A Н C
на дан 31 дацембра 1958 год.
БИЛАНСА
Ред. Стр.
број гл. књ.
1
2
3
4
5
6
7

333
239
268
266
338
224
335

Н а з и в

ПАСИВА
р а ч у н а

Главна
колона

Предколона

16.809
1,602.262
786.312
953 915
322.941
1,110.820
301.348

„Гласник" Адвокатске Коморе у АПВ
Рачун капитала
Рачун отписа неутериве чланарине
„
за покриће машкова
,,
за усавршавање материјалне базе
,,
за ванредне помоћи
„
Фонд посмртнине
r
!

Вишак примања-добитак

771.423

1
1
5,854.830

УКУПНО:

Д 0 Б И ТA К

И ДОБИТКА
Ред. Стр.
број гл. књ
1
2
3
4
5
6
7
8

329
311
312
310
316
337
292
330

Н а з и в

Предколона

р а ч у н а

Чланарина
|
Упнснина адвоката и прес. адв. канцел.
„
адв. приправннка и промена праксе
1% коморски донринос
Ка.мате
Од сгласа
Новчаве казне адвоката
Разна прима'<^а

УКУПНО:
Хон. књиговођа:
Боројевић Бошко с. р.

Главна
колона
2,519 050
146 000
27.000
1,925.708
3 110
23.700
34.000
120.671

4,779 239
Претседник
Ботић Милорад, с. р.

Овај 6iLiaHc прегледан је од стране Комисије за преглед фЈшансиског пос.ловања Адвокатске Коморе у АПВ у Новом Саду, сравњек са г.тавном ккигом
и ирилозима уз биланс и нађено да је исти исзтраван и правилно састављек.
Претседник: др. Иванчевић Милан, с. р., уланови: др. БопШ|ак Лазар, с. р.
и Ми}ачев1!ћ Петар, с. р.
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Б ИЛ A НC
„ГЛАСНИКА” АДВОКАТСЖЕ КОМОРЕ У АПВ ЗА 1958 ГОДННУ
ПРИХОДИ;

РАСХОДИ:

1. Пренос вишка из 1957
2. Претплатници
3. Радни одбори, претплата
4. Субвенција АК за АПВ
5. Разан приход (огласиитд)
СВЕГА:

47.906.
321.525.266.715.570.000.61.200.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Штамаа и хартиЈа
661.710.Саридницика хон.
190.800.Уређив. трошкови
302.500,Поштарина и експ.
38.125.Разни трошкови
48.402.Вишак прихода у 1958 г. 15.809.-

1,257.346.-

Бошко Боројевић , с. р.
lOH. књиговођа

1,257.346.—
Коега Хаџи, с. р.
уредник

Овај је биланс „Гла-сннка” Адв. квзиоре у АПВ за 1958 годиау прегледаа
и прихваћен на седници упранног Ojn;6opa Адв. коморе у АГШ каја је одржана
28 јануара 1959 године.
Коста Хаџи, с. р.
секретар

Миларад Ботић, с. р.
нрстседкик

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је оджана дана 28
јаиуара 1959 године, донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање •извештај претседника, секретара, благајника и
референата о раду Ко.море од последње седнице до ове.
2. Прихваћели су биланси Адв. комре у АПВ и „Гластжа” за 1958
год. те се исти упућују ред. скупштини, a објављују у бр. 2 „Гласника” за 1959 год.
3. Брише се из именика адвоката АК у АПВ др. Мклав Вакањац,
адвокат из Сомбора са 31 дец. 1958 године, услед пекзионисања, a за
преузиматеља његове адв. канцел. одређује се адвокат Кадијевић Милош из Сомбора . др. Вакањац Милан задржава чланство у Фонду
посмртнине, под отитим условима.
4. Брише се из именика адвоката АК у АПВ са 31 дец. 1958 Стојановић Богдан, адвокат из Вршца, услед пензионисања, a за преузимател>а његове адв. канцел. одређује се адвокат Кресоја Сава, из
Вршца, с тим да је Стојановић Богдан задржао чланство у фонду noсмртнине, уз опште услове.
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5. Брише се из именика адвоката АК у АПВ Лр. Козма Имре адвокат
из Беле Цркве са даном 31 децембра 1958 године због пензионисања,
a за п{>еузиматеља његове адвокатске канцеларије одређује се Петровић Живан адвокат из Беле Цркве с тим да др. Козма Имре задржава
чланстБО у фонду посмртнине уз опште услове.
6. Узима се на знање да је адвокат Клинко Стеван из Б. Тополе
1 јануара 1959 године преселио седиште адвокатске канцеларије у Бач.
Петрово Село.
7. Брише се из именика адвоката АК у АПВ Марковић Радослав,
адвокат из Н. Сада са даном 31 децембар 1958 године услед пензионисања, a за преузиматеља његове канцеларије одређује се др. Федор
Адамовић адвокат из Н. Сада, с тим да Ма{жовић Радослав задржава
чланство у фонду посмртнине уз опште услове.
8. Брише се из именика адв. приправника Нинков С. Велимир из
Пачмра са даном 1 јануар 1959 године збо1г преласка у државну
службу.
9. Брише се из именика адвоката АК у АПВ Вујановић В. Видо
адвокат из Савиног Села са даном 14 јануара 1959 године због пре*
ласка у службу, a мимоилази се одр>еђивање преузиматеља аивсжатске
канцеларије.
10. Брише се из именика адвокатских приправника АК у АПВ са
даном 1 јануар 1959 године Бојић Лазар, адвокатски приправник из
Зрењанина због прелаза у државну службу.
11. Брише се из именика адвсжата АК у АПВ Др. Поповић Коста,
адвокат из Сомбора са даном 28 јануар 1959 године због пензионисања, a за лреузиматеља његове адвокатске канцеларије одређује се
адвокат Калчан Алексавдар из Со.мбора с тим да др. К. Поповић задржава чланство у фонду посмртнине уз огаите услове.
13.
Узима се на знање да је Вуковић В. Миро адвокат из Зрењанина
Имреи Вилмоша, адв. приправника из Суботице с ти.м да је од 1 јануара на адвокатско приправничкој вежби код адовката др. Лошонц
Аурела из Суботице.
13. Узима се на знање да је Вуковић В. Имре адвокат из Зрењанина
са 1 фебруаром преселио седиште адвокатске канцелаЈжје из Зрењанина у Перлез.
14. Узет је иа знање извештај о раду за 1958 годину с тим да се
исти упућује скутитини, a 6iriie објављен у „Гласнику” са сазивом
скупштине.
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15. Ha основу чл .4] ЗОА и чл. 7 Статута ове Коморе уписује се
у именик АК у АПВ Рајко Малић, б. адвокат из Београда, са седиште.м
адвокатске канцела,рије у Перлезу са 1 јануаром 1959 годнне услед
пресељења адвокатске канцеларије, a решењем ове Коморе бр. 47/59.
16. На основу чл. 41 3 0 A и чл. 7 Статута ове Коморе уписује се у
именик адвоката АК у АПВ др. Живојин Воркапић бив. адвокат из
Београда са даном 1 јануар 1959 године, a са седиштем адвокатске
канцеларије у Пландишту, решењем бр. 476/58.
17. На основу чл. 41 ЗОА и чл. 7 Статута ове Коморе уписује се у
именик адвоката АК у АПВ Милутиновић Н. Белибор адвокат из
Београда, услед преселења сед. адв. канц. из Београда у Пландиште, a
са даном 13 децембра 1958 године, a решењем бр. 429/1958.
18. На основу чл. 65— 67 и чл. 93 т. 4 ЗОА, те чл. 6 т. 1— 2 и 9
Статута Коморе уписује се у именик адв. припр. АК у АПВ Мажић
Драгутин, на адв. припр. вежби код др. Конопка Људевита, адв. у
Бачу, почев од 28 јан. 1959, a решењем бр. 44/1959.
19. Решавано је о осталим текућим пословима.

Адв. комора у АПВ

САРАДНИЦИМА „ГЛАСНИКА”
Молимо све наше сараднике да чланке шал>у писане писаћом машином, али увек са проредом, и то писане само на једној страни.
Ако писац чланка у року од лесец дана, од дана када је псслао
чланак, не добиЈе извештај да чланак неће бити објављен, то значи
да ће бити објављен у једном од наредних бројева листа.

Уређ. одбор „Гласника”

ПРЕТПЛАТНИЦИМА .„ГЛАСНИКА”
Молимо све претплатнике који нису још измирили претплату за
1958 и 1959 годину да то учине што пре. Претплата се уплаћује на
тек. рачун, Адвокатска комора у АПВ 151-73-3-10002, a на полеђини
треба навести да је за „Гласник” као и тачну адресу претплатника.
јДЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора у
АПВ, Нони Сад, Змај Јоврша 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. / Текући рачзгн 'код Комун.
банке бр. 151— 75—3— 10002 / Штампарија „Коста Шокица” Нови Сад.
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