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ПРАВНА СЛУЖБА КОМУНА И ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА —
ЗАСТУПАЊЕ ВРИВРЕДИИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА

У примени HOBor Закона о адвокатури ми смо се суочили и са две
врло важне новине, a то су: служба правне помоћи код народних одбора и друштвених арганизација о којој говори чл. 4 новог Закона о
адвокатури, као и са новим видовима организовања адвокатског рада, a
које иредвиђа чл- 47 и чл. 50 Закона о адвокатури. У вези ових, поред
впштег задатка да спроведу у живот Закон о адвокатури, пред адвокздским организацијама схоје и одре^ни конкретни задаци и о д р е^н е дужности.
По чл. 4 Закона (> адвокатури народни одбори општина и среаова
могу установити посебну службу за пружање правне помоћи гра^анима,
која коже обухватити даван>е правних савета, састављање исправа и
■поднесака Kao и заступање гра^ана пред судом и другим дрисавним органима. Службу правне помоћи могу вршити правници, a заступање
странака може се поверити само адвокатима на основу уговора са народним ОЈ^боршг, што значи без заснивања радног односа. Овакву службу могу организовати и друштвене организације ради пружан>а правне
ломоћи СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА. Народни одбори срезова и општина, a
на иницијативу и препоруке Савезног извршног већа, односио извршних
већа Република, сада приступају организовању оваквих правних служби
— управо још се воде дискусије о тоие, где, како и на који начин и у
ком обиму треба организовати ову правну службу. Недавно ј е Народна
окупштина Н. Р. Србије изгласала Закон о организапији државне управе
који такоће предвиђа ове правне службе у општинама, a сагласно чл. 4
Закона о адвокатури. Разуме се, да адвокатске организације — и Савез
и коиоре, л а и пододбори, колективи — имају и интерес и дужност да
се заинтересују за све ове радње, да их прате, па и да учествују у дихкусијама по овим питањима, како би се та правна служба поставила
и организовала сагласно чл. 4 Закона о адвокатури, јер је Та материја
првенствено обрађена у овом Закону, те је разумљиво да се ова служба
има формнрати у духу ових прописа, a не у супротности Са овији, каквих тенденција може т у и тамо бити, услед извесног несхватажа положаја и задатака адвокатуре како их је поставио нови Закон о адвокатури, a и услед несхватања циља, сврхе и задатака самих таквих правних
служби.
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Код питања организовања правне службе општина и друштвених
организација није за нас, дакле, само важно питање учешћа адвоката у
овој, правној служби — иако наша брига првенствено треба да буде
усмерена на ово питање — него се' читава институција треба темељно
да продискутује и са наше стране, те да се заузму одређена становишта
по неким веома важним и осетљивим питањима.
Намеће се дрво питање: обим пословања ове правне службе, a даље,
питање шта ова правна служба треба да пружи грађанима, као и какве
ће користи од ове имати саме комуне. Сам Закон о адвокатури у чл. 4
даје садржину рада овој правној служби у најопштијој формулацији,
али јасно одре^ује шта је њен задатак и чиме она има да се бави. Ту
нема о чему да се дискутује. Мислим, да је ту најважније питање да
ли сви народни одбори — и којих општина — треба да организују посебну правну службу, односно у ком обиму. Наиме, да ли ова правна
служба треба да исцрпљује не само савете, мишљења, упутства, него
д ад аје и правну помоћ у састављању жалби, молби, претставки, исправа
и пружа заступање странкама пред органима управе, па и пред судовима.
У одговору на прво питање, држим, да ову службу не треба форсирати
по сваку цену, него да је треба везати За постојање објективних (развијеност комуне, потребе грађанства, техничке могу^ности) и су^јективних (кадрови) услова. Управо треба проценити реалност потреба за
овом правном службом. Колико ми је познат Закон о уређењу државне
управе Н. Р. Србије, овај моменат је тамо наглашен, јер се одређује
да овакву правну службу организују народни одбори огштина, који
зато имају потребу и'могућности. Са овим, према томе, можемо бити задовољни.У одговору на друго питање мишљења сам, да, по правилу,
правну службу комуна треба за прво време поставити и организовати
као унутрашњу службу комуне, са задатком да даје грађанству упутства, правне савете и правна мишљења, да пружа помоћ у виду сачињавања молби, претставки и жалби. Код комуна, где постоје за то потребе
и услови, правна служба би пружала и заступање код органа државне
управе. Што се пак тиче судских предмета сматрам да би правне службе
комуна у овој области требале да се задрже само на давању савета и
мишљења, a да се странке ради заступања код суда упућују на правну
noMoh адвокатуре, односно суда. (иако правну помоћ суда треба постепено сужавати на најнужнију меру). Овај проблем је прилично сложен, ово стога што су услови, као и потребе, за формирзње правне службе комуна у разним крајевима државе па и у разним крајевиЈиа исте
Републике различити. Мислим, да се другачије поставља питање у местима где има адвоката и где је правна ромоћ адвокатуре и суда добро
организована и ефикасна, a другачије се указује проблем где адвоката
нема довољно или их уотвте нема и где правна служба судова не може
Да задовољи потребе грађанства. Познато је да има доста већих места,
па чак и срезова, у неким Републикама где нема адвоката. Тамо, свакако, и ове службе имају да, поред вршења својих одређених задатака,
донекле надоместе или бар ублаже овај недостатак. Но, ту иначе остаје
отворено питање кадрова, јер правна служба мора имати стручне кадрове. Посебко се поставља питање кадрова за тахозване судске предмете и поступак пред судом јер је за ове Законом предвиђен искључиво
адвокат, Међутим, овај проблем се може бар делимично решити тимг

iuTo je лакше ангажовати једнаг адвоката у комуки, уз одгбварајућа
материјална обезбеђења — што може бити стимулус за долазак адвоката у ово место — далеко лакше него појачати број кадрова у адвокатури, што је сложенији проблем. Стога држим, да би у оваквим комунама пршвна служба, разуме се, уз велике напоре и одговарајућу опрезност могла давати и заступања пред судом.
Има ту питања и из других области које су такође важна и деликатна, a она се постављају првенствено пред саме комуне. Наиме, намеће се питање да ли ће ова служба бити бесплатна, како се углавном
и замишл>а, коме ће се давати и како, да ли сви видови правне службе
треба да су бвсплатни, или само упутства, мишљења, савети и сл. Да ли
ће се заступање пред органима уораве, a нарочито пред судом давати
тако^е бесллатно и да ли је то оправдано и целисходно и шта ће бити
са парничним трошковима. He видим разлога да би сви грађани и под
свнм условнма требали бити бесплатно заступани пред судовима. Даље,
поставља се питање хонорара адвоката залосленог у овој правној служби и његовог односа према комуни (док је његов однос према комори
јасан). Надаље, не треба испустити из вида чињеницу да би адвокати
који уђу у овакве правне службе углавном били ангажовани у истој,
те би им остало мало времена и могућности за рад ван ове правне службе, што је додуше више проблем тога адвоката, али је свакако моменат
о коме и lin треба да водимо рачуна.
Иако сам мишљења да бар за сада « да само по изузетку ове правне
службе треба да дају правну помоћ у виду заступања код судова, што
змачи да суд остаје ван домашаја ове службе, то не значи да се адвокати не бн требали да ангажују у раду ових и оваквих служби. Напротнв, адвокат би био потребан и користан и народном одбору и странкама, ако би се ангажовао за одре^ни број часова недељно да ради у
овој правној служби, да даје правне савете, упутства, мишљења, па и
све друго, иако се не ангажује пред судом. ^ х о н то не искључује —
Закон је поставио услов да се у таквим службама имају ангажовати
правницн са одређеном праксом, a тим пре је пожељно да то буду адвокати. Закон је то предвидео као гаранцију и комуни и грађанима да
ће ова правна служба бити на потребној висини. Ако је ту ангажован
адвокат, по себн се разуме, да ова служба самим тим више добија.
Стога сам мишљен>а да коморе треба да препоручују адвокатима да
ступају у уговорне односе са општинама, ради давања правне помоћи
у овим службама, без обзира на врсту и обим ових.
За нас је интересантно и питање како ће се рад ових правних служби одразити на саму адвокатуру. Поред тога, што ће известан број
адв(жата бити ангажован у овој службн и тиме наћи себи сигурне изворе
прихода, држим да ће адвокатура иматн и других користи. Служба
правне помоћи у комунама растеретиле би адвокате у пружању правне
помоћи у вансудским предметима, a који су за адвокате углавном и до
сада били баласт. Како су странке вршиле притисак ради добијања
правне помоћи у овим областима, a да не би постале жртве надриписара,
адвсжатура се и овде знатно ангажовала. Међутим, лравна служба комуна извршиће потребно растерећење. Служба правне помоћи комуна
ће ликвидирати надриписарство, које се углавном развијало баш на
вансудским предметима, па ће се тако и друштвена заједница — комуне

na и адвбкатура ослободити ове беде. Сматрам да је позитиваи и пожељан даљи развитак адвокатуре углавном као органа правосу^а, те
да ће све ово омогућити адвокатима да се претежно оријентишу на заступања странака у грађанским, привредним, кривичним и управним
предметима. Ослобођење од послова које ће преузети правне службе
комуна пребациће адвокате на компликованије послове, a растерећење
од ситних послова уз већу могућност зараде по новој тарифи, подићиће
и квалитет рада многих адвокатских канцеларија. Стога, оцењујем позитивно настојање да се формирају ове правне службе у комунама где
има зато услова и потреба, те коморе као и радни одбори адвоката треба
овим да помогну и мишљењем и саветима око организовања и функционисања ових као и ангажовањем адвоката у раду ових.
Држим да се адвокати могу ангажовати у ови\г правним службама на
тај начин што ће склапати одговарајуће уговоре са народним одборима,
као и друштвеним организацијама. Задатак је пак комора да се старају
да ова ангажовања адвоката буду саобразна законским прописима да не
би дошло до неких деформација како ових правних служби тако и рада
адвоката, a посебно да не би дошло до заснивања радних односа адвоката путем ових служби са народним одборима и друштвеним организацијама, јер у таквом случају такви адвокати силом закона престају бити
адвокати, јер по чл. 13 тач. 6 Закона о адвокатури адвокат не може
бити лице у службеничком односу. Према прописима статута свих комора, a и по чл. 8 Уредбе о награди адвоката сваки адвокат који уђе
у службу правне помоћи комуна или друштвеиих организација, па и
привредних предузећа, дужан је да уговор достави управном одбору
коморе како би она могла ставити евентуалне примедбе уколико је у
супротности са одговарајућим законским прописима, односно да би комора могла контролисати да ли је адвокат засновао радни однос, те да
би повукла потребне конзеквенце. Дакле, првенствени задатак комора
је у овом правцу, да пазе на све појаве деформације како би се заштитила чистота адвокатуре и одржао принцип јединствене адвокатуре који
је поставио нови Закон о адвокатури.
Из овога што смо до сада сазнали о претходним радњама и о дискусијама око формирања правних служби комуна и друштвених организација — a неке општине су се обратиле по овим питањима и на коморе и на Савез, — можемо закључити да је организовање ових служби
у основи правилно схваћено. Разуме се да стоје отворена сва она питања
која сам напред изнео, постоје ту и тамо и извесне тенденције које
нису у сагласности са овако постављеном правном службом, које, разуме се, треба сузбијати, a које долазе претежно због непознавања
карактера адвокатуре као јавне службе и њезиног места и улоге у нашем правосудном систему, или због тога што неки намерно или ненамерно изједначују ове правне службе са правним сервисима.
Неке друштвене организације већ су и раније формирале своју
правну службу која има углавном унутрашњи карактер и која се ограничавала углавном на давање правних савета, упутства и ситнијих
услуга у виду претставки, молби и жалби у материји која је везана за
рад и положај чланова ове организације, и њиховој служби (напр.
синдикати). Према чл. 4 Закона о адвокатури ове правне службе су легализоване и могу се формирати као и код комуна уз изричиту одредбу
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Да ова правна служба може давати правну помоћ само члановима те организације. Мислим, да је питање обележја друштвених организација
јасно, али како постоје тенденције да се оваква правна слунсба организује и код привредних организација мислим да се морамо посебно позабавити овим проблемом. Тврђења да су напр. индустриска и занатска
комора друштвене организације, (а ја држим да су то привредне организације a само у најширем смислу друштвене), не може се одржати,
па сматрам да уколико се правна служба при занатској и индустриској
комори Н. Р. Словеније у Љубљани организовала на основу чл. 4 Закона о адвокатури да је ово незаконито. Начелно пак постављено држкм
да се правна служба у смислу чл. 4 Закона о адвокатури не може организовати код привредних организација. Ове поред своје унутрашње
правне службе имају да се упућују на адвокатуру и могу корнстити чл.
47 и чл. 50 Закона о адвокатури, који даје за то одговарајуће и врло
повољне могућности.
Код питања правних служби друштвених организација као и привредних организација и предузећа јасно је да те правне службе, односно адвокати ангажовани у овима могу пружати правну помоћ само
тим друштвеним односно привредним организацијама, на темељу уговора, односно овлашћења. Протузаконито је да правна служба једне
друштвене организације, као и привредне организације, пружа правну
помоћ нечлановима тих организација. Таква правна служба би већ била
јавни сервиз за правну помоћ. Тако напр. не могу заступници комора
или Савеза земљорадничких задруга или других установа и организација заступати ниже привредне организације и установе и њихово
чланство. Када закон поставља одредбу да се правна помоћ може пружити члановима одређене организације држим да се ту првенствено
мислило на физичка лица — можда и правна лица уколико такве opraнизације имају ова у свом склопу — Савез адвокатских комора и коморе имају овде задатак да пазе на све ове појаве и да упозоре како
адвокате, који се тамо ангажују, тако и орговарајуће форуме да се
правна служба друштвених организација као и привредних организација
обавља у смислу постојећих прописа.
По чл. 47 и чл. 50 Закона о адвокатури пружају се нове могућности за рад адвоката у привредним организацијама. Обзиром на потребу,
0 чему сведоче и препоруке са надлежних места, да се привредна предузећа заступају по стручним заступницима, првенствено адвокатима, Закон је дао мог)^ности да адвокат може да заступа само једну привредну
организацију, или даје могућности да привредна организација na и комуна могу обезбедити адвокату канцеларију, па и опрему ове, те да
адвокат може водити своју канцеларију у просторијама које му обезбеде ове организације. Имали смо и увид у више уговора, којима су
адвокати добили од привредних организација на расположење за вођење адвокатских канцеларија и просторије и инвентар. Ово може бити
само поздрављено и треба форсирати, јер се на овај начин доприноси
ублажењу тешког проблема смештаја адвокатских канцеларија, које су,
као што је познато, у већини случајева недовољне и технички потпуно
неопремљене. Разуме се, да и даље у овом погледу Савез и коморе треба да настоје, да се питање адвокатских канцелариЈа и њихове опреме
у целини реше, но ова могућност иде само у прилог решавању овог пи-

тања. Адвокатске организације треба да пазе да од овакве адвокатске
канцеларије, односно ови адвокати не би, нашавши се под окриљем
ових друштвених организација, гаредузећа или ковсуна, изгубили самосталност, да не би дошло до скривеног вида починовничења и везивања
таквог адвоката за „послодавца”, опет у циљу да се не наруши п^жнцип
јединствене адвсжатуре .
Ново je и врло деликатно питање везивања адвоката за привредну
организацију уз фиксну награду и ту би могло доћи било до зло)Т10 треба, било до нежељеног губл>ења самосталности адвоката.
У дискусији око организовања правне помоћи комуна, формирања
правне помоћи друштвених организациЈа и заступања привредних организација и привредних предузећа појавила се извесна неразумевања
адвокатуре као јавне службе, fia су се појавиле и тенденциЈе за пребацивање адвокатуре на други колосек под видом тражења нових форми
и облика у раду адвокатуре. Сматрам да је ово слаб ехо одбаченог
амандмана на нови Закон о адвокатури, који је у задњој фази израде
предлога Закона о адвокатури, стављен био у виду познатог чл. I I . Иако
је, можда, оваЈ амандман постављен у цил>у да комуне формирају своју
правну службу због потребе које то изискују, овај амандман, да Je продро, формирао би такву правну службу која би разбила јединствени систем адвсжатуре па би се паралелно адвокатури формирала још једва
квази адвокатура, која би имала све карактеристике починовничења
адвокатуре, која би увукла лаичке елементе у правосуђе, где им нема
места. Познато је да је у то време Савез енергично устао у одбрану
чистоте адвокатуре као јавне службе и принципа јединствене адвокатуре, па је оваЈ амандман после одговарајућих дискусија одбачем, a
идеја о правној служби комуна и друштвених организација, која је у
основи правилна и корисна, добила своје оживотворење у чл. 4 ЗОА и
чл. 47 и 50 ЗОА у односу на привредна предузећа. Тај амандман, односно овакво схватање адвокатуре, које се по супштини ништа не разликује од источноевропског система адвокатуре још увек има свога истина
слабог дејства на извесне кругове или појединце, што доказује пробијање ових идеја у дискусијама око заступања привредшпс предузећа
и формирања правних служби комуна и друштвених организација, уз
мишљења и сугестије, да се формирају адвокатске заједнице, задруге,
сервиси, правне службе уз везивање адвоката са службеничким односом
и сл. Сматрам, да су ова настојања потпуно депласирана и да је наш
задатак да спроводимо нови Закон о адвокатури у његовој пуној доследности, јер је овај Закон по својој замисли адвокатуре у нашем друштву најмодернији и потпуно одговара садашњем нашем друштвеном
развитку. Овај закон је донет пре две године, после исцрлних днскусија, које су разбиле поменуте теиденције и према томе о томе данзс
не треба више говорити. Адвокатура више није приватна служба она је
не само декларисана као јавна служба, него јо ј је дата и садржина јавне
службе, a и нова ори-аниззција са друштвеним управљањем. Исто тако,
данас индивидуална адвокатска конгцеларија, није више приватна адвокатска канцеларија. Адвокатске коморе повезују адвсжате у један колектив коЈим се управља по систему друштвеног управљања, који је
систем друштвена основа данашњег развитка социјализма код нас. Адвокатске канцеларије које се формирају уз материјалну помоћ привред-

НИх брганкзација и кОмуна такође нису изгубиле карактер индивидуалне
канцеларије, јер то нису канцеларије тих установа и предузећа, него су
то самосталне адвокатске канцеларије одређеног адвоката. Квалитетне
разлике нема, између канцеларија које воде адвокати, било на овај,
било на онај начин. Независан и самосталан адвокат у своме раду повезан је организационо, као и стручно, искључиво са својом организацијом комором. Ако више адвоката имају потребу, било у циљу специјализације или лакшег организовања посла да се удружују, то им омогућује чл. 49 ЗОА a све што би ишло преко овога и мимо овога противно је Закону. И не само то. Данашњи захтеви наше друштвене заједнице не иду ни за стварањем јавних сервиса за правну помоћ ни у
виду правне службе комуна, друштвених организација, нити адвокатских заједница, задруга, сервиса, којим путем су пошле источно социјалистичке земље, a нити стварања „мамут” адвокатских канцеларија
какве се све више јављају на западу.
Чињеница је, да је наша јавност по доношењу новог Закона о адвокатури оценила организацију и положај адвокатуре као срећно решење
за укључивање адвокатуре као јавне службе у наш правосудни систем
и у општи склоп друштвених организација социј алистичког друштва.
На томе плану постоје и међународна признања. Ако, пак, наш друштвени развитак буде захтевао неке измене садржајног или организационог карактера ствар ће се свакако тада продискутовати, као што је
био случај и приликом доношења новог Закона о адвсжатури, па ће се
донети одговарајућа решења како то у даном моменту буде захтевао
интерес друштвене заједнице, потребе правосуђа, па и саме адвокатуре.
Држим, да за сада таквих потреба нема и да је наш основни задатак да
сцроводимо у живот нови Закон о адвокатури и да изналазимо методе
за што успешније афирмирање адвокатуре као јавне службе и з а њено
даље развијање да не би заостала у развитку у односу на друге органе
правосуђа.
Милорад Ботић

САСТАНАК САВЕТА МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА У
ДУБРОВНИКУ

Савет (G>nseil) Међународне уније адвоката (Union Internationale đes
Avocats) одржава свој овогодишњи састанак у Дубровнику између 2 и 5
септембра.
Међународна унија адвоката основана је у Шарлроа, Белгија, 1927
године, као професионална међународна организација адвоктуре.
Још на међународним конгресима у Брислу 1897 и Лиежу, 1905 године, истакнута је мисао и потреба да се оснује оваква међународна
унија адвокатуре. Настојањима француске адвокатуре после ратова
1914— 1918 дошло је, најзад, до оснивања ове Уније, 8 јула 1927 године.
Основни задаци МУА су: сарађивати на установљењу међународног
правног поретка заједничким проучавањем законодавстава и јурисприденције разних земаља и истраживати погодна средства за њихово при-

Лаго^авање међународнбм правНом живбту; бдржавати бтаЛан кбнтакТ
између адвокатура разних земаља изменом мишљења и искустава; затим,
касније, радити на проучавању свих проблема адвокатуре у свету; радити на очувању светског мира и зближењу народа.
Југословенска адвокатура приступила је МУА већ 1928 године, дакле, у години која је следила оснивању и од онда стално, са прекидом
II. светског рата, када је МУА обуставила деловање, активно сарађује
у овој Унији.
Одлука да се овогодишњи састанак Савета МУА одржи у Југославији одавање је признања међународне адвокатуре адвокатури Југославије не само на њеној сарадњи у Унији, него на свему ономе, што је југословенска адвокатура, нарочито после II. светског рата, дала светској
адвокатури, нарочито у њеним настојањима, са толико успеха проведеним, да се потпуно прилагоди новом нашем друштвеном и политичком
уређењу.
Међународна уиија адвоката поставила је као главну тему на састанку Савета у Дубровнику питање „Организације модерне државе и
њен утицај на адвокатуру”, јер се у свим државама, чланицама МУА,
осећа потреба да се адвокатура прилагоди модерном животу^ да сачува
своју независност и самосталност, као основни предуслов адвокатуре,
али да се прилатоди модерном развитку друштва и његовим потребама и
захтевима. И баш наша је адвокатура та која је од свих адвокатура постигла решење овог питања, a на један потпуно савремен и одговараjyliH начин, тако да проучавање тога питања на састанку Савета у Дубровнику доказује признање које међународна адвокатура има према
стремљењима и схватањима наше адвокатуре.
У првом тому едиције МУА „Адвокатура у свету” (Les Barreaux
dans le Monde) главни редактор те едиције Вернер Калсбах (Werner
Kalsbach) износећи методе састављања те значајне публикадије, овако
образлаже своју одлуку зашто је већ у први том уврстио студију о
југословенској адвокатури: „На крају, ми смо уврстили у ову прву
књигу монографије рад о адвокатури Југославије јер се ради о једној
земљи са потпуно новом економском и социјалном структуром. Према
томе, деонтолошко право ове земље је скорашње, оригинално. Њени
идеолошки принципи чине да се она налази у пуном развоју, у пуној
еволуцији”.
Полазећи са ових позиција МУА је заиста добро урадила када је
састанак Савета заказала у Југославији ,јер he најпозванији претставници светске адвокатуре на лицу места моћи да виде не само велик преображај наше земље у сваком погледу, него и моћи стећи сазнања о
томе како се наша адвокатура одлично снашла у новим приликама, a то
је могла тим лакше да учини, што је увек била у служби својих народз.
На састанку Савета ће др. Јован Ђорђевић, професор универзитета,
одржати једно предавање о уставном уређењу наше земље, поднеће се
извештаји о организаци и наше адвокатуре, и дискутовати о питању
које је постављено на дневни ред састанка Савета.
Савез адвокатских комора Југославије врши велике припреме за састанак Савета МУА. Да би се овом састанку дао што већи значај позван
је низ претставника нашег друштвеног и правног живота из земље на

Челу са Другом Александром Ранковићем, потпретседником Савезнбг
извршног већа.
Осим Tora, за састанак Савета МУА изићиће и посебан број „Југословенске адвокатуре”, часопис Савеза адвокатских комора Југославије,
посвећен овом састанку у коме ће на француском језику изаћи сав потребан материјал за овај састанак.
Сигурни смо да he сви инострани делегати напустити нашу земљу
са најбољим зтисцима, одушевљени оним што су на лицу места видели
и да he у историји МУА овај састанак Савета заузети исто место као и
сам Конгрес који је 1933 године био одржан исто у Дубровнику, a Савезу адвокатских комора Југославије и нашој адвокатури стећи нове
пријатеље.
Коста Хаџи

ИЕКА ПИТАЊА СА ПОДРУЧЈА СМЕТАЊА ПОСЕДА
Пре самог излагања, само неколико примера из судске праксе.
I. Жалбени суд је потврдио првостепено решење којим је тужба
ради сметања поседа одбијена те прихватио становиште да околност
„што је у купопродајном уговору наведено да је купац ступио у посед
још не значи да је примопредаја поседа фактички или симболички извршена. ”
(Из овога решења се види да Окружни суд прихвата становиште
првостепеног суда да заштиту поседа ужива само онај поседник коме
је упитна некретнина предата у посед и то или фактично или симболички и није npaxBaheHo становиште тужитељице да је она постала поседник спорне парцеле или не, што је потписала купопродајни уговор
0 куповини земље у ком уговору пише да ступа одмах у посед, те је
странкама била потпуно позната о којој одређеној парцели се ради.
(Број 2099/57 Среског суда у Суботици, односно Гж. 712/58 Окружног
суда у Суботици).
II. Тужитељ је покренуо парницу ради сметаша поседа стана јер да
је тужени неовлаштено закрчио дворишни пролаз из његове собе у кухињу. Тужба је одбијена јер је установљено да иако је тужени извршио радње истакнЈгге у самој тужби, те иако је то урадио у року од
30 дана уиазад, урадио је то у времену док је у поседу поменутог стана
био не тужилац Beh његов правни претходник са киме је он извршио
замену стана. Према томе, само би правни претходник тужиоца могао
да покрене парницу ради сметања поседа јер у том праву нема правног
последовања сем у случају наслефивања. (Срески суд у Суботици броЈ
Г. 153/59 односно Гж. 387/59 Окружног суда у Суботици).
III. Првостепени суд је установио да је тужена сметала тужитељицу
у њеном мирном поседу тиме, што је одређеног дана закључала заједничку кошару парничних странака и oнeмoгyhилa тужитељици коришћење исте. Тужена је истакла да је дозволила кopишheњe кошаре само
до опозива. Установљено је сметање поседа a жалба је одбијена. Образложење II. степеног решења истиче између осталог cлeдehe: У смислу

ст. 2 чл. 421 5ПП суд мбже расправЉати о приговору тужеие страНке
само ако се ради о томе да је посед одузет силом, потајно или преваром. Према томе наш позитиван пропис уопште не познаје у парницама
ради сметања поседа приговор прекаријума. Но и ако би се узело да
приговор прекаријума постоји мора се имати у виду да се такав приroBop може ставити само ако је ствар дата на бесплатно коришћење
другој странци само из пригодне услужности. (Срески суд у Суботици
број Г. 312/1958 односно Гж. 747/58 Окружног суда у Суботици).
IV.
Првостепеним решењем установљено је да је тужени с.метао
тужитељицу у поседу свог стана тиме, што је након њеног одласка у
Бразилију 20 новембра 1958 године забранио њеној опуномоћеници С.
Г. да се усели у стан тужитељице и да ra привремено користи. Срески
суд у Суботици број Г. 2586/58.
У овом приказу желимо допринети рашчишћаван>у најосновнијих
појмова у вези поседа и његове заштите помоћу парница ради сметања
поседа.
Према модерној теорији посед је фактично стање и он није никакво
право. Према Гамсу посед ствари је фактична економска власт над
ствари. To ће рећи, да поред наглашавања економског интереса поседника као примарног елемента, модерно схватање поседа за сам појам
не тражи више animus већ задовољава се са corpusom.
Професор Вуковић сматра да је посед фактични однос између особа
и ствари спојен са вољом држати ствар као своју или вршити на њој
неко право у своју корист. (Основи стварног права, Загреб 1950, стр. 32)
Нама се чини да је прихватљивија дефиниција професора Вуковића
јер ипак прави одређену границу између детенције и поседа наглашавањем воље која баш карактерише појам поседа. Поред тога умеренија
је у наглашавању економске примене или основе власти. Наиме, интерес лица не мора у сваком случају да буде баш чисто економског карактера a ипак он ужива одрефену заштиту, односно ипак се он може
налазити у поседу неке ствари.
Мислим, међутим, да је много значајније оно што износи Гамс у
својој књизи Основи стварног права (Научна књига Београд 1959) на
страни 150-oj када разглабајући појмове о државини ствари и државини
права истиче, да је појам државине права сувишан те у суштини и онај
ко има државину ствари није држалац ствари него је држалац права
својине. Свака државина је по његовом мишљењу државина права.
Међутим, без обзира на то да ли ћемо одвојити посед ствари од поседа права или ћемо посматрати питање поседа као питање поседа права,
један део потешкоћа у пракси долази отуда што на једној ствари могу
постојати и више права, која права могу доћи у колизију, односно нека
права могу бити нападнута док друга не морају бити.
0 томе иначе доцније.
Ако смо прихватили становиште да је посед фактична власт то јест
фактично вршење одређених права над стварима уз онај animus који
спо.миње Вуковић, поставља се питање у чему се састоји повреда тих
права, односно фактичног стања што нас интересује, то јест у чему се
састоји сметање поседа? (Овог момента за нас није важна разлика која
постоји између одузимања поседа или само ограничавања односно са.мо
сметања у ужем смислу).
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Према Гамсу сметање поседа јесте сваки акт којим се омета нормално вршење фактичне економске власти која сачињава државину.
(Страна 201). Старије Војвођанско право, изведено из старог мађарског
права захтевало је за појам сметања поседа вољу са стране онога који
је сметао у поседу друго лиде (Nižalovski — Dologijog П. стр. 180).
Каснија пракса одустала је од тог захтева и прихватила је оно становиште које данас иначе заступа и Гамс у споменутој његовој књизи. (Fehervari — Maganjog, страна 226).
Наша савремена пракса није довољно одлучна у том погледу, Цуља
у својој књизи Грађански парнични поступак (Загреб 1957), на страни
589 говори о поступку у сметању поседа те истиче појам и сврху заштите у том смислу да је то потребно „да би се мирно стање посједа
заштитило од сваког насиља и самовласне пром јене...” Цуља очито
има у виду параграф 339 ОГЗ који прописује да „био посјед какав му
драго нитко нема права самовласно сметати га”. Ако говори о то.ме да
заштита поседа припада против самовољне радње друге особе, заиста
би требало имати у виду да ли је сметалац имао animus iniuriandi
или не?
Савремена пракса — најчешће — стоји на становишту да animus
iniuriandi ннје потребан a исто важи и за теоретичаре. Такво становиште објашњава се најчешће потешкоћама око установљења постојања одређене воље, с обзиром на интимност овог питања за сваку личност. Таквом становишту би се могло оправдано приговарати и ја сам
мишљења да зависи од конкретног случаја треба ли имати у виду и овај
моменат. На пример: A пролази њивом Б терајући своја кола. Никад
више и не мисли да то уради. С обзиро.м на циљ парнице ради сметања
поседа, заис-та не би било потребно дати места таквој тужби. Имамо чак
и одлуке у том смислу да вршењем неког права један једини пут не
настаје сметање поседа. Са друге стране не може бити сумње, да је A —
пролазећи колима кроз њиву Б — био свестан да пролази преко туђег
поседа. Само он тиме није, барем није морао да смета економски или
неки други интерес поседника Б. Други пример: A купује парцелу од
Б и незнајући да му је Б продао и део који се налазио у поседу В-а.
Он he да оре и овај део парцеле чиме је свакако повредио економски
интерес В, a потпуно несвестан да то ради. У овом случају свакако постоји corpus али не постоји animus a у случају парнице долази се до
следећих потешкоћа; Чин с.метање поседа извршио је орањем купац Б.
Како наша пракса показује, он редовно бива и осуђен за сметање поседа. Међутим ситуација је стварно била таква да га је продавац В пре
Tora увео у посед па пре.ма то.ме он се налазио у поседу споменутог
дела парцеле a продЗвац је сметао у поседу ранијег поседника. Истива
такво становиште којим је осуђен A због с.метања поседа објашњава се
тиме да ra В није могао увести у посед јер и он сам није се налазио у
поседу. Међутим по мом миштењу такво становиште је неприхватљиво
јер В ако је предао посед А-у, претходно морао га је себи прибавити
макар и на најкраће време.
Горе с.мо већ напоменули потешкоће које пракси чини да на једној
ствари могу постојати више права која опет могу доћи у колизиЈу. Становиште наше праксе није изједначено. Рекли смо да је посед фактични
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однос између особа и ствари чија садржнна је вршење неког права у
своју корист. Цитирали смо и Гамса према коме сметање поседа јесте
сваки акт којим се омета нормално вршење фактичне економске власти
која сачињава државину. Цуља говори о томе да је сметање поседа насиље и самовласна промена мирног стања поседа то јест мирног стања
вршења права. Ако ћемо извести до краја ова схватања која се могу
мање-више прихватити онда морамо доћи и до таквих сметања поседз
0 којима неки теоретичари говоре као што ради и Гамс у својој књизн.
Само један пример. На страни 200 ове књиге Гамс истиче да против пре*
каристе увек се може покренути државинска тужба. Например, неко
лице као гост добије собу, из услужности на један дан, па неће да се
сели. Још очитији пример је онај који се наводи на истој страни у следећем смислу:
. може ли власник покренути државинску тужбу против закупца или послугопримца? Може, 1) ако једна уговорна страна
која се тужи прекрши уговор самом радњом због које се тужи и 2) ако
та радња и по себи претставља сметање или одузимање предмета државине. Тако док закупац врши фактичке радње на које је овлаштен
уговором не може се, разуме се тужити државинском тужбом, али ако
почиње копати ровове на закупљеном земљишту иако на то није овлаштен уговором, могао би се тужити и због сметања државине. Или ако
послугопримац или закупац по истеку уговора не врати ствар, може се
тужити тужбом за повраћај предмета државине уколико је ствар у њеroBoj државини. (?) Интересантно је да таквих парннца немамо и поставља се питање основаности и могућности таквих парница уопште у
вези прописа чл. 421 ЗПП a посебно у овом последњем случају.
Према чл. 421 ЗПП расправљање по тужби због сметања поседа
ограничиће се само на претресање и доказивање чињеница последњег
стања поседа и насталог сметања. Искључено је претресање о праву на
посед, о правном основу савесности или несавесности поседа итд. Овај
пропис наизглед садржи у себи супротности. Изгледа као супротност
што се расправљање ограничава на претресање чињеница последњег
стања поседа a ипак искључено је претресање о правном основу. Ако
је посед уствари вршење неког права, a ми смо прихватили такво становиште, онда се неминовно мора расправљати о правном основу вршења
T or права, пошто је то садржина како тужбе тако и одбране. Например:
закупац сече воћке на закупљеном земљишту. Чињенично стање мора
да је изложено у том смислу да је A власник земљишта дсж је Б закупац. И A и Б су поседници упитне некретнине у оном смислу како ми
третирамр проблем сметања поседа. Чим је тако изложена тужба јасан
нам је и правни основ a јасно нам је и то да сечењем воћака закупац је
заиста сметао у поседу власника.
A пролази по свом праву службености пешке преко њиве Б. Критичном приликом прошао је колима. Иако би тужба гласила само тако
што Б истиче да је A критичног дана колима пролазио преко н>егове
њиве и тиме ra је сметао у поседу, тужени свакако може да истиче приговор да је он био у поседу службености пролаза и требало би испитати истинитост такве тврдње јер само насиље и самовлашће претставља
сметање поседа.
Тиме смо дошли у ситуацију која је добро позната и у теорији и у
пракси да веома често се испреплићу у свакодневном животу чињенична
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и правна питања K oja се више не могу раздвоЈити и к о ја се Mopajy расчишћавати.

Као пример наводимо једно решење Врховног суда НРХ од 7 априла
1955 године бр. Гзз, 32/55 које је објављено у часопису Наша законитост исте године под бр. 104 на страни 282. „У погледу станбене npoсторије коју држи у поднајму, поднајмопримац не чини сметање поседа
на штету поднајмодавца тиме што у ову просторију поред себе доведе
на становање још и другу особу. — Сметање пак у погледу нузпросторија (којима се поднајмопримац служи заједно са поднајмодавцем) постоји у таквом случају само онда када се поднајмодавац знатно ограничава у дотадашњем опсегу упорабе тих прбсторија” . У образложењу
ове одлуке читамо следеће: „давањем у поднајам изван њеног објекта
корисник стана преноси у начелу на поднајамника вршењв права која
је он сам властан вршити темељем најамног односа. Даиањем собе у
поднајам корисник стана уступа право порабе те собе поднајамнику и
најамник не може за време трајања поднајамног односа вршити у погледу те собе никакве чине којима би дирао право поднајамника”.
Ако смо добро схватили ниже цитирану одлуку Врховног суда АПВ
бр. Гж. 743/53 (Гласник Адвокатске коморе бр .11/54 страна 26) Врховни суд АПВ — иако се не ради о с.метању поседа (не стоји на сличном становишту). Ова пресуда гласи да не може се сматрати да се тужитељица налази у поседу ствари закључане у соби од које она има
кључ ако је она спречена у слободном приступу соби и располагању
ствари. Према образложењу, ако је наиме соба у којој су смештене
ства!ри тужитељице неприступачна тужитељици односно ако је она
спречена у слобрдном приступу и располагању стварима ма и у најмањој мери услед положаја собе или због других околности, у том случају не би било основано становиште другостепеног суда да се тужитељица налази у поседу ствари.
Оно што је за нас најважније у нашем раду јесте да у парницама
ради сметања поседа увек треба да имамо на уму да је посед фактично
вршење одређених права на ствари и сметање поседа чини онај који нас
избаци из вршења права односно који нам смета у њиховом вршењу.
Фактично вршење одређених права су оне чињенице на које упућује
чл. 421 ЗПП и у сваком конкретном случају треба установити да ли
смо сметани у вршењу наших права. Због тога не можемо прихватити
онај пример др. Гамса према коме ако послугопримац или закупац по
истеку уговора не врати ствар, може се тужити тужбо.м за повраћај
предмета државине уколико је ствар у његовој државини, мислећи овде
на тужбу ради сметања поседа.
У пракси се често поставља питање ко треба да је тужилац a ко да
је тужени у парницама ради сметања поседа? У том погледу теорија је
прилично уједначена и поклапа се углавном са ранијом праксом, која
прави разлику да ли се ради о парници против одузимаоца поседа
(actio recuperandae possesionis) или о сметању поседа у ужем смислу
(actio retinendae possesionis). Ипак има и несигурности. У првом случају тужилац је онај коме је одузета ствар и тиме одузета фактична
могућност вршења права a у другом онај који је с.метан у вршењу свог
права. Међути.ч у првом случају тужба припада и универзалном наследнику deiectusa као што у случају сметања поседа у ужем смиглу
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тужени није само онај који je сметао тужитеља у његовом поседу, дакле deturbator већ тужени може да буде и његов универзални наследник, јер то произлази из права наслеђивања. Код одузимања поседа тужени је онај који је посед одузео као и његов универзални наследник
уколико оставину сачињава и упитна ствар.
Спорно је питање да ли у таквом случају сметања поседа одговара
и сингуларни succesor spoliansa? Fehervari дозвољава такву тужбу
уколико је поседовни последник био свестан да је посед његовог правног претходника био незаконит. Гамс је мишљења да нема никакве запреке да се то корисно правило не примењује и за наше право. Међутим пошто чл. 421 поступка забрањује претресање права на посед као
и питање савесности или несавесности, изгледа да је такво становиште
неодрживо.
Код питања: ко је тужилац и ко је тужени, у пракси појављују се
и други проблеми? To важи посебно за случај када више субјеката поседују исту ствар пошто као што смо рекли над истом ствари могу вршити разна лица фактично различита права.
Мислимо да тужбу може да покрене само онај поседник чија су
фактачно вршена права повређена. Из ове конструкције произлазе
разне последице о којима треба расправљати.
A даје у закуп своју земљу Б-у, исти је ступио у посед, обрађује
ју a В
1) одоре извесну површину,
2) обере сазрео кукуруз.
По нашем мишљешу закупац који врши своје право фактично на
земљи без сумње има право на TySt6y ради сметања поседа. Међутим A
Morao би да тужи В само у првом случају, јер он као власник који је
своју земљу дао само на коришћење Б-у није изгубио остала своја
права која произлазе из његовог права власништва, a која делимично
врши преко закупника, делимично пак он сам лично и ако В одоре извесну површину самовласно, он задире у његово фактично право власништва. Међутим не би имао право на тужбу у другом случају, јер
право на коришћења земље предао и препустио је свом закупнику. To
право фактично врши у моменту сметања онај који држи земљу у закуп. Већ смо говорили о томе да вршилац власничког права има заштиту против вршиоца изведеног неког права као што је например
закупац или прекариста, те наравно и закупац има право на заштиту
ако ra у'вршењу његовог права смета вршилац. власничког права.
Тужени у парницама ради сметања поседа поред оних лица која смо
већ споменули јесу још и лица у чију корист се врши сметање, но може
да буде туженик и оно лице које сметање врши. Може бити спорно одговара ли лице у чију корист се врши сметање поседа ако је оио извр^
шено без његовог знања, пристанка или чак супротно његовој евентуалној вољи? Ми мислимо, да ако не предлежи изричито противљење оног
лица у чијем интересу се врши сметање, одговара за чин сметаоца чак
ако је овај тиме прекорачио своја овлаштења.
Још да се вратимо на оне конкретне случајеве које смо изложили
на почетку наших разматрања. Пошто је посед фактични однос између
лица и ствари чија је садржина вршење неког права у своју корист,
предаја поседа треба да је извршена стварно или симболички и није до14
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вољно ако странке yroeapajy да купац потписом уговора ступа у посед
макар су и знале о којој парц.ели се ради. Наравно приликом примопредаје поседа не треба бити крут и у сваком конкретном случају треба
установити да ли је нека чинидба довољна да се сматра као први чин
вршења права.
Из нашег досадашњег излагања произлази да сматрамо да је правилна и друга одлука, јер само универзални наследник физичког лица
има право на тужбу ради сметања поседа које је извршено, док се у
поседу налазио његов правни претходник. У вези трећег примера сматрамо да ствар треба посматрати у смислу нашег горњег излагаша у том
смислу, да увек треба установити последње стање поседа a то је последње cxaite вршења права. Прекариста добије до опозива на бесплатно коришћење одређену ствар. Према томе прекариста има како
апрехензију тако и вољу да ствар држи у своју корист. Због тога сматрамо да он ужива исту такву заштиту као свако друго лице које има
исте атрибуте у погледу његовог односа према ствари. Кад се ствар
преда само из пригодне услужности онда се не ради о предаји до опозива већ се ради о веома кратком времену када се не би могло говорити
о правом прекаријуму у горњем смислу.
Што се тиче наш пример под IV. на исти даје одговор одлука Врховног суда НРХ коју смо цитирали у нашем излагању.
Иако питање поседовне заштите и.ма још низ других аспеката, коначно желимо истаћи само једну ствар, a то је да треба да правимо
разлику између супоседа и заједничког поседа иако о супоседу нисмо
ништа говорили јер на однос супоседа важи све оно што је речено већ
rope. Друго је .међутим питање заједничког поседа као у случају брачних другова и опште је мишљење да између брачних другова у погледу
ствари у заједничком поседу не може бити говора о сметању поседа.
др. Стеван Браун

ПОБИЈАЊЕ ПОРАВНАЊА
(Поводом одлуке Врховног привредног суда од 1959 г.)

У глави другој бив. Грађанског законика говори се о преиначењу
(промени) права и обавеза. Тако, у једном параграфу се каже: „и они
црава своја првашња — пренављају, кад се о спорним и сумњивим правима поравнају. У поравнању је обично, да свака страна по нешто од
CBora затега попусти, a понешто од другога добије. Ако једна страна
све устуди, a друга ништа не добије, онда се с.матра као уступљено или
поклоњено право”.
У истој глави се каже да ако би се равначи преварили у лицу, предмету, или је по среди очевидна превара и непоштено поступање — поравнање не стоји.
Најзад, по закљученом поравнању без икаквог је дејства доказиван>е да постоји у поравнању оштећење преко половине односно да су
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ce указали нови докази који једном (или обојици) од равнача нису
били познати.
Инструктивно је ову мисао приказати кроз параграф 1329 Предоснове грађанског законика за бив. Краљевину Југославију: „исто тако
не могу НОБО нађене исправе одузети снагу поштено склопљеном поравнању, баш и када би се из њих видело да једна страна нема никакво
право”.
Пре него што пре^мо на само излагање образложења у горњој одлуци — налазим за потребно да нагласим да ми немамо у нашем позитивном праву дефиницију за поравнање, нити имамо прописе који одређују када поравнање има правну важност односно када му недостаје та
одлика (овде не мислим на чл. 310 3. П. П.), и да се зато морамо послужити правним правилима из бив. Грађанског законика, уколико у
себи не носе неку противност према данашњем правно-политичком схватан>у.
Прелазећи на образложење пресуде, одмах ћу рећи Да се тешко
може видети шта је био предмет спора. To, уосталом, није ништа ново,
јер се при коментарисању одлука обично одстрањују споредни моменти,
захваљујући тек којима — по неки пут — добија се, уз главне момеете,
јасна слика спора.
После тога, при разумевању овог скраћеног образложења повећава
се тешкоћа и у томе, што није употребљен најсрећнији метод при изради самог образложења.
Тако, уместо да је напр. пресуди дато за право у извесним ставовима односно да су побијени као неосновани Пд да се, потом, прешло
на жалбу, образложење наизменично, да не кажем једновремено, напада
и усваја гледиште пресуде и жалбе, па се у тим разноликим и многобројним ставовима читалац тешко може снаћи — у чему пресуда или
жалба имају право односно у чему су њихова гледишта, по нахођењу
Врховног суда, погрешна.
Ja hy ипак покушати да изнесем сам случај и да прикажем мало необично једно правно схватање тога суда.
Тужилац је тражио тужбом да се раскине поравнање које је међу
парннчким странкама било закључено на записнику код суда (парничног), и да се тужилац ослободи сваке обавезе како по том поравнању,
тако и по купопродајном уговору поводом којега је поравнање и закључено.
У образложењу се даље наводи да је у поравнању настала обавеза
за тужену страну да тужиоцу преда, у одре^еном року, продати аутомобил, у исправном стању.
Из чињеничног стања тужбе a према образложењу суда, тужилац
је свој захтев засновао на чињеницама које су настале после закл.учења и одобрења судског поравнања.
Према мишљењу вишега суда — супротно гледишту првостепеног
суда — тужилац је уначелу у праву, додајући уз то гледиште овако
своје објашњење: „однос који је једном већ уређен судском одлуком
или судским поравнањем може се, међутим, накнадно тј. после тренутка
на који се односи правоснажност раније судске одлуке или судског поравнања изменити, како због чињеница које не зависе од воље странака,
тако и споразумом странака или чак једностраном диспозитивном рад16

H.OM једне од странака, дакако уколнко је та странка за такву диспозицију овлашћена прописима материјалног права”.
To је смисао, према приказаном образложењу, и опозиционе тужбе
из извршнога поступка.
Самом гледишту Врховног суда није овде потребан неки коментар.
Само би се ипак могло рећи да поновно уређење односа, како је напред
наведено, није побијање поравнања у ужем смислу, већ је уклањање
последица наступелих услед поравнања односно правоснажне пресуде,
због чињеница које су се накнадно појавиле. Другим речима, док се код
побијања поравнања, у правом смислу, побијање тражи са разлога из
периода пре закључења поравнања, дотле се код побијања поравнања
у ширем смислу (признајем да „побијање поравнања у ширем смислу”
није адекватан израз) напада уређен однос из поравнања a са разлога
који спадају у период по закључењу поравнања.
Од овог последњег правила има један изузетак a то је да се поравнање може побијати у правом (ужем) смислу када један од равнача
изиграва закључено поравнање, a то је узрок који пада у доцнији период.
Вредно би било још нагласити да се код правог побијања поравнања — то је правило — све враћа у првобитно стање, док се код привидног побијања поравнања односи, уређени поравнањем, прилагођавају новоствореним приликама.
Као што се види, гледишту Врховног суда довде не би имало шта да
се значајно примети. Али, једно друго место у образложењу задаје доста бриге правницима, a то је где суд каже; „не стоји да се судско поравнање може побијати обичном тужбом, например због преваре или
заблуде, јер би то значило да се између истих странака, макар у измењеним парничним улогама, води нова парница о истом тужбеном захтеву, те би суд с обзиром на цитиране одредбе члана 312 3. П. П. такву
тужбу морао одбацити као недопуштену. (Утолико је суд првог степена
био недоследан свом изложеном правном становишту кад је одбио тужбени захтев уместо да одбаци тужбу). Следи из тога да се и судско
поравнање може побијати предлогом за понављање поступка из члана
381 3. П. П. и то — аналогно одредбама члана 342 став 3 3. П. П. о побијању пресуде на основу признања — због битне повреде одредаба
парничног поступка из члана 381 став 1— 3 3. П. П. или због тога што
је судско поравнање закључено у заблуди, или под зггацајем принуде
или преваре”.
Са формалне стране може се замерити овом гледишту, јер не износи
законске прописе за своје тврђење — без законског овлашћења везује
се судско гледиште за наведене прописе — али тек у суштинском смислу примедба се може учинити оваквом становишту са пуно основа.
Код поравнања постоје права и на једној и на друтој страни лица
која се равнају — тешко се види какво је значење бив. законодаваи
дао изразу „обично” у цитираном ранијем пропису о дефиницији noравнан>а — која су права спорна и зато сумњиза. Свака страна попушта
једна другој од онога што сматра за своје право, и тако се долази до
споразума који се испољава у облику поравнања, било ван суда или
пред судом (судско поравнање).
п

Код пресуде ствар другачије стоји. На једној страни, по тужби, је
право, док је ка другој страни, опет по тужби, обавеза. На други начин
речено, док тужилац тражи од туженог неку ствар или чинидбу — нечинидбу, дотле тужени се брани, побија тужбени захтев, али од тужиоца ништа не тражи. Суд као непристрасан друштвени орган има да реши:
да ли је захтев тужиочев основан и у којој мери, или је умесна одбрана
туженога.
Слична је ствар и са пресудом на основу признања. Пресуда на
основу признања је различита од осталих пресуда у томе, што код те
пресуде сама тужена страна признаје да је тужилац у праву односно
признаје своју обавезу тј. да он, тужени, нема право, док код осталих
пресуда то има да изрекне суд: да је тужилац у праву и колико односно
да није у праву.
Главно је, у једном и другом случају, да тужени не истиче неки
захтев према тужиоцу.
Пошто се поравнање изједначује са судском одлуком само у извршној фази друштвеног (судског, управног) поступања, то нема места
примени члана 381 3. П. П. у случају побијања поравнања. Доказ више
да се члан 381 не може применити на поравнање је и чињеница — да се
по том пропису тражи правоснажност одлуке, a одлуке су само решење
и пресуда (чл. 113 3. П. П.), док поравнање није ни једно ни друго,
нити подлеже разматрању вишега суда (жалби).
Код поравнања суд не одлучује о спориом питању, већ само води
надзор да се не би закључило неко поравнање које је противно принудним прописима (чл. 310 3. П. П.).
Ако би суд и донео решење којим не дозвољава поравнање странака,
он ипак ни у том случају «е одлучује о правима и обавезама парничних
странака, већ само доноси суд о томе — да је закључено поравнање
противно принудним прописима.
Најзад, чл. 381 3. П. П. говори о понављању поступка, да се раније
спорна ствар поново расправи, док се код побијања поравнања иде за
тим да се поравнање стави ван дејства, и да се настави раније започети
спор, прекинут поравнањем, како би надлежан суд могао да се изјасни
0 спорном предмету.
He би се рекло да је тачно када Врховни суд тврди да, ако би се
паравнање побијало обичном тужбом на пр. због преваре или заблуде
— да би се водила „нова парница о истом тужбеном захтеву” . У спору
за побијање тема пробанди би била да је постојала заблуда односно
превара у моменту закључења поравнања, и да са тога разлога закључено поравнање нема правног значаја тј. да се спор има наставити тамо
где је био прекинут поравнањем
по окончању спора о побијању поравнања. Као што се износи у спору о побијању поравнања не расправља се о спорном односу који је претходио поравнању (видети
слично у чл. 141 Закона о наслеђивању).
На крају мени изгледа да је досадашњом (пре Закона о парнич.
поступку) обичном тужбом — спором за побијање поравнања због преваре, заблуде, принуде и непоштеног става једног од равнача после закљученог поравнања — довољно и данас обезбеђена судбина судског
поравнања (било у правцу његовог укидања са тужилачке или одржања
са тужене стране), и да равначи (што је и противно закону) немају no18

требе за примбном члана 3б1 3. П. П. Ово зато, што тачке тОга прописа
које се односе на орган пред којим би се закључило поравнање односно тачке које говоре о кривичним делима — немају значаја, ако је поравнање међу равначима поштено закључено односно поравнање би се
могло успешно побијати обичном тужбом због преваре или заблуде.
Случај из тачке 2, 3 и 7 чл. 381 3. П. П., a у односу на поравнање
обухваћен је захтевом за обуставу односно одлагање извршења. Што се
тиче тачке 9 истога прописа, њена је примена изричито искључена правним правилима.
На завршетку треба истаћи да би се горњим изједначењем поравнања и правоснажне одлуке a у односу на примену чл. 381 3. П. П. тј.
искључењем обичне тужбе за побијање поравнања — учинио нешто
противно чл. 12 Уводнога закона за Закон о парничном поступку.
Душан П. Мишић

О ПРОМЕТУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Национализацијом грађевинског земљишта и преласком истог у
друштвену својину створени су бољи услови за бржи темпо изградње
станбеног фонда, ради ублажавања тешке станбене ситуације, јер је
поступак екслропријације био компликован и спор, док ће се грађевинско земљиште из друштвене својине додељивати и лако и брзо онима
који треба да подижу станбене зграде и друге објекте.
Међутим, како је грађевинско земљиште остало у поседу ранијих
власника и исти овлашћени да располажу правом коришћења грађевинског земљишта, a право коришћења је један и то битни елеменат својине, то се појављују следећа спорна питања: Д а ли је дозвољен слободан промет грађевинског земљишта, како могу грађанска лица да (купују и продају) располажу са друштвеном својином и шта је то г р а ^ винско земљиште?
Да би се ова питања разјаснила, да се осврнемо најпре на законске
прописе, који се односе на поменута питања: „У градовима и насељима
градског карактера национализују се и постају друштвена својина и
гра^винска земљишта”. чл. 1 ст. 2 Закона о национализацији најамних
зграда и грађевинског земљишта”. Сматрају се грађевинским земљи*
штима и национализују се сва изграђена и неизграђена земљишта, која
се налазе у ужим гра^винским рејонима градова и насел>а градског карактера. Која се места сматрају градовима и насељима градског карактера, одређује републичко извршно веће. Ужи грађевински рејон одређује, на предлог општинског народног одбора, срески народни одбор
посебном одлуком донетом на седницама оба већа. Одлуку о ужем грађевинском рејону потврђује републичко извршно веће. . чл. 34 поменутог закона. „Ако се на национализованој грађевинској парцели налази
зграда која није национализована, сопственик те зграде има право
бесплатног коришћења земљишта које покрива зграда и земљишта које
служи за редовну употребу те зграде, све док на том земљишту постоји
зграда.” чл. 37. „Грађевинско неизграђено земљиште које је национа19

јШббванб бстаје у пбседу ранијег сопственика све дбк га 6н на основу
решења општинског народног одбора не преда у посед општини или
другом лицу, ради изградње зграде или другог објекта или ради извођења других радова.” чл. 38. „Ранији сопственик национализованог грађевинског неизграђеног земљишта има право то земљиште заједно са
трајним засадима на њему, све док је у његовом поседу, бесплатно користити и за то време другом дати на коришћење уз накнаду или без
накнаде, сагласно важећим прописима о закупу пољопривредног земљишта. Пре предаје земљишта у посед општини или другом кориснику ранији сопственик има право са тог земљишта скинути усев и сабрати
плодове.” чл. 39. По обавезном тумачењу чл. 39 ст. 1 Закона о нациодализацији најамних зграда и грађевинског земљешта од 9 јуна 1959 год.
Сл. лист ФНРЈ бр. 24/59: „Одредбу чл. 39 ст. 1 поменутог закона треба
тако схватити да ранији сопственик национализованог грађевинског
неизграђеног земљишта може то земљиште дати другоме на привремено
коришћење уз накнаду или без накнаде сагласно важећим прописима о
закупу пољопривредног земљишта, задржавајући на њему право коришћења, које по закону има, као и да може то право коришћења трајно
пренети на другога, уз накнаду или без накнаде. У овом последњем случају, права и обавезе која је на основу Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта имао ранији сопственик у погледу национализованог грађевинског неизгра^ног земљишта прелазе
на лице на које је пренео своје право коришћења на том земљишту ако
је овај пренос забележен у земљишним књигама.”
Према напред изнето.м фактичком и правном стању јасно излази, без
обзира на Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског
земљишта, промет грађевинског земљишта је и даље остао слободан.
Да ли је у духу нашег социјалистичког друштвеног и правног система и да ли је таква била интенција законодавца да непокретност која
се налази у др)читвеној својини односно да грађевинско земљиште које
се састоји од тзв. нвизграђених и необрађених празних плацева буде у
слободном промету између грађанских лица. Мислим да није. A тако
излази када се чл. 39 и цитирано обавезно тумачење, протумаче „буквално”. И грађани поменуте законске прописе тако тумаче и у пракси
постоји велики број куповина и продаја празних плацева, само у место
раније куповине и продаје празног плаца, сада се продаје и купује
трајно коришћење плаца са свима правима ранијег сопственика. У место
својине по уговору и у зе.мљишним књигама преноси се право коришћења. To не само фактички него ни правно не мења ствар, јер без обзира
на разне теорије о друштвеној својини и о деоби својине, право коришћења је основно, ексклузивно стварно право својине и производи
исто дејство и исте последице као и пуно право својине.
Разјашњење спорног питања, како грађани могу располагати са друштвеном својином треба тражити у појму грађевинског земљишта.
Под грађевинским земљиште.м подразумева се земљиште, обично
мање површине, које није намењено да се користи у пољопривредае
сврхе, већ или чека да се на њему подигне нека зграда или други објекат или је изграђено и користи се уз редовну употребу зграде или друror објекта. To је грађевинско земл.иште у правом смислу. Међутим,
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Грађевинско земљиште no Закону 6 нацибнализацији дели če у две различите врсте:
1. Грађевинско земљиште у ужем смислу. To су тзв. празни плацеви.
To су грађевински празни плацеви, који нити су намењени нити се користе у пољопривредне сврхе. To су мање површине одређене грађевинским прописима намењене за изградњу и чекају да се на њима у
блиској будућности нешто изгради. Ту такође долази изграђено грађевинско земљиште, али коришћење истог је везано са коришћењем зграде и не може се одвојено продавати.
2. Г|рађевинско земљиште у ширем смислу. To је фактички пољопривредно земљиште, које се користи у пољопривредне сврхе, али које се
налази у оквиру ужег гра^винског рејона градова и насеља градског
карактера и које је у плану да се на њему подигну зграде или други
објекти у даљој перспективи. Чл. 1 ст. 2 Закона о национализацији
односи се на сва земљишта унутар грађевинског рејона градова и насеља градског карактера и он сва та земљишта назива грађевинским
земљиштем, што она у ствари и јесу, али као што је напред изнето има
две врсте тог грађевинског земљишта, на које врсте треба применити
посебне правне режиме.
Ван ужег грађевинског рејона градова и насеља градског карактера
постоји поред пољопривредног земљишта, које је у слободном промету
и грађевинско земљиште (плацеви, дворишта земљорадника), које је
такође у слободном промету као и пољопривредно земљиште, јер се на
ова земљишта не односи Закон о национализацији.
Из чл. 39 Закона се јасно види да се овај пропис, a према томе и
обавезно тумачење истог, односи на грађевинско земљиште у ширем
смислу, јер се говори о скидању усева и сабирању плодова, што значи
Да је реч о грађевинском земљишту које се употребљава у пољопривредне сврхе. Обзиром да није извесно када ће се на овом грађевинском
земљишту у ширем смислу подизати грађевине и како су обично у питању веће површине, a да би се омогућиле евентуалне арондације и
друге мере за унапређење пољопривредне производње, законодавац је
ранијим власницима дозволио поред издавања у закуп и земљишнокњижни пренос права коришћења уз накнаду или без накнаде. Овим се
изједначује положај корисника грађевинског земљишта, које се налази
у ужем грађевинском рејону a употребљава у пољопривредне сврхе са
положајем власника земљишта ван грађевинског рејона које је земљиште у слободном промету.
Али не би било ни правилно ни сврсисходно да се исти режим који
предвиђају чл. 38 и 39 Закона и обавезно тумачење чл. 39 за грађевинско земљиште у ширем смислу, примени и на грађевинско земљиште у
ужем смислу, пошто се ово земљиште фактички не користи од ранијих
сопственика a купопродајом права коришћења истог се изиграва смисао
Закона о национализацији у шпекулативне и експлоатационе сврхе.
С Tora би можда било целисходно да се новим обавезним тумачењем
разјасни смисао чл. 38 и 39 Закона у смислу става у овом чланку или
да народни одбори донесу решења о уступању у посед отитини, свих
празних плацева који се фактички не користе, чиме би се спречио и онеS1

могућио пренос права коришћења празних плацева, који се сада обављд
противно духу прописа Закона о национализацији најамних зграда и
грађевинског земљишта.
Војислав Вулићевић

ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВШЕ

6 и 7 јула 1959 године одржан је у Новом Саду, у просторијама
Адвокатске коморе у АПВ пленум Савеза адвокатских комора Југославије.
На пленуму су учествовали сви чланови пленума: претставници
управних одбора и савета Адвокатских комора.
Адвокатску комору у АПВ претстављали су Милорад Ботић, претседник управног одбора и др. Иван Мелвингер, претседник савета, док
је као референт пленуму присуствовао и Коста Хаџи, секретар управног
одбора Коморе.
Пленуму је претседавао Милорад Ботић, зам. претседника Савеза.
Секретар Савеза Милан Жикић поднео је извештај о раду претседништва, Милорад Ботић реферат о питању организовања службе пружања правне помоћи код народних одбора и друштвених организација,
Милован Јовановић, претседник Адвокатске коморе у Беолраду о материјалном положају адвоката, др. Владимир Шукље, зам. претседника
Адвокатске коморе у ЈБубљани о потреби доношења посебних Јгрописа
о опорезивању адвоката и Коста Хаџи, о измени и допуни Уговора о
социјалном осигурању адвоката.
После поднесених извештаја развила се општа дискусија, па је пленум закључио да препоручи Адв. коморама Да се адвокати ангажују код
оснивања службе правне помоћи народних одбора и друштвених организација сходно пропису чл. 4 Закона о адвокатури. Усвојени су сви
остали предлози по питањима која су третирали посебни реферати, те
ће претседништво Савеза имати да ове закључке проведе у живот.
Расправљано је о текућим питањима, па је на крају извјлиен избор
претседништва Савеза. За претседника је изабран Милорад Ботић, претседник Адвокатске коморе у АПВ, за заменике претседника: Милован
Јовановић, претседник Адвокатске коморе у Београду и др. Аурел Крстуловић, претседник Адвокатске коморе у Загребу, за секретара Милан
Жикић, адвокат из Београда, a за заменика секретара Јанко Дика, претседник Адвокатске коморе у Скопљу. За финансиске контролоре др.
Богдан Видовић, претседник Адвокатске коморе у Сарајеву, као и др.
М. Хорват, члан савета Адвокатске коморе у Загребу.
К. X.

S2

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
П ресуда због изостанка в е може
се жалбом побиЈати због погрешно
или непотпуно yTBpbeHW чињеничвог стаљ а. — У ж алби против пресуде због изостанка мож е се изнети
питањ е застарелости потраживањ а.
(Врх. суд АПВ, бр. Рев. 131Д958).

Ц

Т уж ени Пољ. добр>о осЈгђено је да
плати 155.000 дин. и то пресудом
због изостанка. Улож ену ж албу одбио је О круж ни као П. ст. суд, па
је туж ено добро поднело ревизију,
која је уваж ена, ниж е пресуде укинуте, a из разлога:
У односу на правне лекове, пресуда због изостанка се р азл и к у је од
осталих пресуда само по томе што
се пресуда због изостанка не може
побијати жалбом због погрешно или
непотпуно утврђеног чињеничног
стања. П рема томе ,у ж ал б и против
пресуде због изостанка не могу се
изпосити нове чињенице и нови докази. Питан>е застарелости потраж и вањ а није такве природе да се
не би могло основано изнети у ж а л би против пресуде због изостанка.
Наиме, застарелост потраж ивањ а
није одређена чињеница, већ је то
правна последица протека времена.
■Чћовенични основ пресуде због изостанка чине оне чињенице које је
туж илац изнео у тужби. Пошто се
тужбом траж и накнада ш тете у Be
an ..неоснованог обогаћења” за протеклих 10 година, ж ал и л ац се може
позвати на застарелост потраж ивањ а на основу чињеница изнесених
у тужби. Да ли је ж алба у том делу
основана или не тј. да ли је насту1ШЛО застаревањ е, потпуно или делимично, утуженог п{уграживан.а то
ће утврдити I. ст суд у новом поcryirry.

Један од услова да се м ож е донети пресуда због изостаика Jc и тај
да се из туж бе внди осиованост тужбевог захтева. (Врх. суд АПВ бр.
Гж. 973/58Л
I. ст. суд донео је пресуду због изостанка и обвезао туженог на плаћан>е главнице од 364.683 дин. с. п. п.
Т уж ени је уложио ж албу, која је
основана, и I. ст. пресуда укинута,
a из разлога;

По чл. 321 ЗП П предвиђено је под
коЈи.м условима he донети I. ст. суд
пресуду због изостанка. М еђу овим
условима налази се под тач. 4 и следеће: „ако основаност тужбеног захтева произлази из чињеница наведених у туж би”. У чл. 174 ЗПП
предвиђена је садрж ина тужбе. По
том пропису туж ба треба да садрж и
и чињенице на којима туж илац заснива захтев. To значи да из чињ еница наведених у туж би треба да
се види онај ж ивотни одпос из кога
потиче правни однос и на којем туж и л ац заснива свој захтев. Н и је довољно навести у тужби да „дугује
нам туж ени гласом прикЈвученог
извода из кн>ига . . . ”. И з овакве стилизације не види се онај животни
однос из Kora је настало потраж ивањ е. По чл. 321. ст. 1 тач. 4 једаи
од услова за донслиење пресуде
због изостанка је и то да се основаност тужбеног захтева види и з чињ еница наведених у тужби, a у
KOfficn. случају чињенице на којима
се заснива тужбени захтев уопште
нису наведене у тужби, стога, нису
бпли испуњени сви услови за доиош ењ е пресуде због изостанка.
Довођењем оставиоца у ззблуду да
је онз поништила његов тестамеват
разлог је да је ж ева ведосто.ша за
вислеђиваље. (Врх. суд АПВ бр. Гж.
22/19591.
I. ст. суд је туж ену огласио з а недостојну да наследи свога м уж а, јер
је она, кад а је овај траж ио да пониш ти свој тестамент, изјавила да га
,1 “ сама пониш тила, a после његове
смрти овим тестаментом је х тела да
ср користи као наследнттк.
У лож ена ж ал б а је одбијепа, a из
разлога:
I. ст. суд је правилно утврдио да
је т*га^ена повредом чл 131 ЗН доводећи оставиопа v заблуду. истот
спречила да опозове свој тестаменат, јер ie и зјави ла да га је она већ
униш тила бацивш и га у ватру. Т им е је она недостојна за наслеђивзњ е
иза оставиоца.
Раскнд уговора о доживотном издржаваљу .је л ј п н о враво и ве прелази иа васледника, — Наследницм
!“orv саио тгастави-П! већ започети
чар^чдчни роступак. (Врх. суд ЛПВ
6р. Гж. 43/1959).
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1. ст. суд је одбио тужбени захтев
туж илаца да се утврди да су ту ж ени раскинули уговор о доживотном
издрж авањ у.
Ж албу су поднели тужиоци, која
је као неоснована одбијена, a из р а злога:
Током доказног поступка утврђено је да туж ени нису раскинули уговор о доживотном издрж авањ у,
него су га изврш авали. Утврђено је
да издрж авани за свога живота није
повео спор ради раскида тог уговора, па је захтев туж илаца неоснован, јер право раскидати згговор о
дож. издрж авањ у лично је право
уговарајућих странака и оно не
прелази на наследнике, осим ако је
један сазгговорач у току поступка
за раскидањ е оваквог односа умро.
У ж алби против реш ењ а 1. суда
донетог у оставинском поступку могу се износнгт нове чињенице и
предложити иови докази. (Врх. суд
АПВ бр. Рев. 126/1958).
Решењем Среског суда расправљ ена је заоставш тина, те је предата
наследницима. Јед н а од наследница
је у ж алби изнела да њени правни
претходници држ е од 1915 год. тј. од
дана смрти оставиоца његову имовину, па да је она заостгшштину
стекла на основу доселости.
П. ст. суд је ж албу одбио, a у лож ена ревизи ја је уваж ена, и П.
ст. реш ењ е укинуто, a из разлога;
Према члану 174 З Н у поступку за
расправљ ањ е заоставш тине примењ у ју се правила парн. поступка уколико тим законом није друкчије
предви1>ено.
По чл. 341 ст. 1 ЗП П у ж ал б и се
могу износити нове чињенице и
предлагати нови докази, a изузетак
је направљ ен само са приговором
пребијаша.
Пошто по чл. 184 ЗН у погледу
изнош ења нових чињеница и нових
доказа у ж алби против одлука суда
донетих у поступку за расправл»ан>е
заоставш тине није друкчије предвиђено, то се те чин.енице и докази
могу износити у ж алби против I. ст.
реш ењ а донетог у остав. поступку.
К ада су оне изнете у ж алби онда
П. ст. суд у својој одлуци по ж алби
треба у образлож ењ у да цени све
т е у ж алби изнете ж албене наводе,
ако cv они од одлучног значата за
правилност оцене I. ст. суда донете
у остав. поступку.
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К ако П. ст. суд није тако поступио, погрешно налазећи да се у
ж алби против реш ењ а донетог у остав. поступку не могу износити нове чињенице и нови докази, то јв
тиме почииио битну повреду одредаба ЗПП, ш то је било од утицаја
на доношење законите и правилне
одлуке по ж алби против I. ст. ре-.
шења.
Ја.вни правобранилац је свлаш ћеа
да оетварује имовинско правн а потраж ивањ а привредних оргавизација
у крив. поступку у место истих ако
нмсу поставиле тахав захтев. (Врх.
суд АПВ бр. Гж. 670/1958).
Туж ба тужиоца је одбијена, па је
уложио жалбу, која је исто одбијена, a из разлога:
Т ачна је ж албена тврдњ а тужиоца да је туж ена странка у спору 6ила заступана по јавном правобраниоштву и да јавни правобр. у смислу прописа Закона о јавн. правобр.
по правилу не може да заступа у
споровима привредне организације.
Међутим, по ст. 2 чл. 97 ЗК П ако
овлаш ћена привредна организација
у кривичном поступку предлог за
остваривањ е свог имовинскопрввног
захтева не поднесе или у предлогу
тај имов. правни захтев не обустави
у целини или од предлога одустане
— овлаш ћен је надлеж ни нвродни
одбор односно орган који је на т<3
овлаш ћен посебним прописом (јавно правобр.) да поднесе предлог за
остваривање тог имов. правног захтева у кривичном поступку. Према
томе, озим прописом је дато право
народном одбору односно јавн. п равобр. овлаш ћењ е да имов. правне
захтеве привредних организација остварује ал и само у крр1вичном поступку. Међутим, пош то се овакви
имов. правни захтеви привредних
организација остварују и у парницама то је у смислу чл. 39 Закона о
јавн. правобр. дато овлаш ћењ е наролном одбопу односно јавн. правобр. да такве имов. правн е захтете
(из чл. 97 ст. 2 ЗКП) остварује и у
парницама у ком случају он истутта
V име ггоивредне ооганизације и одлуке Koie со v ттш парницама доaecv HMaiv де 1ство према привр. организацвди. На тај начин, a ради
nviie правие заш тите огптггрваролне
поперене привредним оргачттзпттч1ама лато ie г т а в о и лужност
1авн. правобр. да предузима све мере за остварењ е ових имов. правних

пбтраж ивањ а привредних организација. Следствено томе, то овлаш ћењ е јавн. правобр .не мож е се односити н а предузимање потребних мера само у кривичном и парничном
поступку, него и у извршном поступку ак о тај изврш ни поступак
настаје у циљу принудног намирењ а у кривичном или парничном поступку досуђеног имов. правног за хтева и з чл. 39 цитираног закона,
јер овакав изврш ни поступак као и
излучна парница до које је дошло
у току истога, претставлза у ствари
саставни део оних мера к о је јавни
правобр. може и треба да предузима ради остваривања ових имов.
правних захтева, a ш то одговара и
принципу пуне заш тите општенародне имовине.
К орисник зграде одговара као и
сопственик за штету васталу трећим лицима услед руш ењ а зграде.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 55/1959;.
Пресудом Окр. суда обвезано је
тужено привредно предузеће да тужитељу, електроинсталатеру, исплати на име накнаде ш тете за претрпљене болове и изгубљену зараду
износ од 90.000 и 23.000 дин. са парничним .трошковима.
Т уж ено привр. предузеће улрж ило је ж албу, која је као неоснована
одбијева. a из разлога:
До повреде тужиоца дошло је у след руш ењ а једног дела терасе на
којој је исти радио. Т ачно је да је
туж илац дуж ан да води рачун а као
електроинсталатер,
о
правилном
извођешу електричарских радова,
па и о своме обезбеђењу при раду,
обзиром на оне опасности које, по
природи електроинсталатерског посла постоје и могу настати. Међутим„ није доказано, a l o ни ж ал и лац не тврди у својој ж алби, да т јгж и лац има стручне квали ф и кац и је и
за зидарски занат, нити је доказано
да је знао или да је морао знати да
је зграда у дворишту — a нарочито
тераса и степенишге — у таквом
стању д а не могу издрж ати терет
два р»адника. Обзиром на своје
стручне квалиф икације као електроинсталатер туж илац н и је могао
нити је морао предвидети да he доћи до руш ењ а једног дела терасе, a
TO утолико мање јер се преко терасв
пруелазило приликом изнош ења стаклене ам балаж е која је била смеш тена на тавану. Туж ено предузеће
коме је та зграда дата на кориш ће-

1ве

одгОвара за насталу ш тету, пО
правилима имовинског права као и
сам сопственик зграде, услед чијег
руш ењ а настаје ш тета трећем лицу.
Ако је ж ал б а предата надлежном
суду ал и унутар рока ова је благовреиена. (Врх. суд АПВ бр. Гж . 80/
1959/.
Нападнутим решењем одбачена је
као неблаговремена ж алба туж итељ ице и з разлога што је она своју
ж албу предала на записник код
Среског суда у Б. Л. унутар р ока за
улагањ е ж албе против I. ст. пресуде,
али је та ж ал б а приспела I. ст. суду,
који је донео нападнуту пресуду, по
протеку жалбеног рока.
Против реш ењ а поднесена је ж а л ба, која је основана, a из разлога:
К ада је I.cr. суд у нападнутом реш ењ у утврдио да је тужител>ица
своју ж албу предала надлежном
Среском суду у Б. Л. место надлежном О кружном суду у С. М. онда
је јасно да је срески суд за ту ж и тел>ицу не само написао ж албу, већ
је исту и примио од туж итељ ице да
је спрсизеде надлеж ном суду. T o се
види из чиш енице да је Срески суд
у Б. Л. ту ж алб у најпре доставио
О круж ном суду у Б . Л. као д а се
ради о ж а л б и у предмету који је
срески суд доставио Окр. суду у Б.
Л. н а надлежност. К ада је О кр. суд
у Б. Л. указао Среском суду н а н>егову греш ку, овај је тек тада ж а л бу доставио Окр. суду у С. М. који
је вадлеж ан .
Према излож евом, ж ал б а туж и тељ ице вредата благовремеао Среском
СУДУ У Б. Л. има се сматр>ати благоврем еао подветом парви чвои суду
у смислу чл. 102 ст. 6 ЗПП, и ако је
истоме стигла после истека рок^ за
улагањ е ж албе, јер се подаов 1ен>в
ж ал б е Среском суду у Б. Л. и п ри јем исте од страве Среског суда да
је спроведе вадлеж вом суду има
приписати везн ањ у туж итељ ице о
правилвом постЈгпању у вези поднош ењ а ж албе, в а које везван>е је
в и је ви упозорио сам Срески суд у
Б. Л., код кога је и в а записвик сачин>ева њ ева ж алба.
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ilp&Bo на ваквад у изгубљене добитв
■мас невспуњеЕва уговора о мспоруци робе приаада купцу и онда кад
се та добит, као везаконито стечена
имовивска корист, има одузети у
востувку за учин>еви вривредви
npectyn. (Врх. врив. суд, Сл. 83tJ/o8J.
У парници ради накнаде ш тете
због неиспуњења уговора о испоруци робе, суд првог степена удовољ ио је захтеву тужиоца — купца за
накнаду стварне штете. Одбио је
међутим да туж иоцу по истом основу досуди и захтев за накнаду изгубљене добити. П озвао се на утврђењ е да је туж и лац робу коју је
требало да му испоручи тужени,
препродао даљ е на велико. Нашао
је да је туж илац том препродајом
повредио одредбе члан а 64 Уредбе о
трговинској делатности и трговинааш. предузећима и радњ ама (Службени лист Ф Н Р Ј бр. 37/55). Пошто
је тиме изврш ио привредни преступ,
припада му према правном мишлзвњ у првостепеног суда само захтев
за накнаду стварне штете, a н е и
захтев за накнаду изгзгблЈвне добити, коју ионако не би могао да задрж и, јер је стечена каж њ ивом рад->
њом, те би му према одредбама ч л а на 90 исте уредбе имала бити одузета.
Врховни привредни еуд уваж ио је
ж албу тужиоца, преиначио првостепену пресуду у побијаном делу
и туж енога осудио д а тужиоцу н а к нади и изрубљену добит, a из р а злога:

П олазећи од правилнбг craHobJi*
шта првостепене пресуде, a наиме
да je туж илац у праву д а тр аж и
накнаду стварне ш тете због неиспуњ ењ а уговора и у сл учају да је тужиочева ш тета настала због недозвол>ене дал>е продгде робе, не мож е се усвојити становиш те пресуде
да туж и лац није у праву да траж и
да му туж ени у овом случају н ак нати и изгубљену добит.
Околносг наиме ш то се према
члану 90 Уредбе о трговинској делатвоети и трговинским предузећима и радњ ама од привредних орга-.
шрзација одузима целокупни износ
користи прибављене радњ ом учињ еном противно одредбама исте уредбе, не утиче на правну ваљ аност самог уговора, па према томе ни за о-<
бавезе странака из уговора. Поме-»
нути пропис, као једна од казнених
мера за радн>е учин»ене противно
одредбама које регулиш у трговинску делатност, предвиђа одузимање
имовинске користи само у корист
заједнице. To међутим н е значи д а
се туж ени као неверна страна утовора ослобађа своје обавезе према
сауговорачу. Напротив, њ егова обавеза из уговора, који je, и ако забра-«
њен, правно ваљан, стоји, a ту ж и лац, уколико је поступио противно
одредбама поменуте уредбе одговах>а
за учињ ени привредни преступ у
посебном поступку.
У праву је према томе туж илац
да као страна верна уговору траж е
за неиспоручену робу и изгубљену
добит.

ПРВИ ПРИРУЧНИК — КОМЕНТАР О СТАНБЕНИМ ОДНОСИМА

i
У издању „НАШ СТАН”, листа за станбену и комуналну политику
и проблеме кућних савета, који излази у Загребу, објављује се „Први
приручник-коментар о станбеним односима”, са коментарима др. Федора
Базале, помоћника секретара за законодавство Савезног извршног већа.
22 јула 1959 године ступио је у живот читав низ нових законских
прописа који регулише станбено питање из свих његових аспеката. Овај
први приручник је од врло велике користи народним одборима, судовима, адвокатнма, кућним саветима и грађанима, јер ће у њему наћи не
само позитивне законске текстове, него и ту.мачење истих у свакодневној практичној примени.
Тако нпр. коментатор др. Федор Базала објашњава дужности и права општине у оквиру Закона о станбеким односима, даје објаипвења у
вези са одредбама о друштвеном управљању зградама; описује ко је
иосилац станбеног права и које су његове обавезе, и то све са потреб26

ним појединостима. У приручнику је детаљно објашњено све што је у
вези са кућним саветима.
Приручник се поручује код „НАШ СТАН” , Загреб, Шоштарићева
ул. 10, a новац се дозначује на жиро-рачун код Комуналне банке у Загребу бр. 400-705-5-21.
Књига стаје у претпродаји 250 дин. a касније у редовној продаји
350 динара. Књига се наручиоцу доставља препоручено, о трошку наручиоца, a пошто претходно стигне дознака на жиро-рачун издавача
„НАШ СТАН”.
__________
УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се управни одбор и савет Адвокатске коморе у АПВ сагласили да постоје услови за упис у именик адвоката на основу чл. 13
тач, 1—7 и 23, те чл. 93 тач. 4 и 87 тач. 3 Закона о адвокатури и чл. 6
тач. 1—2 и чл. 7 статута Адв. коморе у АПВ уписују се у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ са 1 јулом 1959 године, и то:
1. решењем бр. 174/59 Бецић Василије, са седиштем адвокатске канцеларије у Бездану;
2. решењем бр. 220/59 Др Табаковић Павле, са седиште адвокатске
канцеларије Суботица-Палић;
3. решењем бр. 265/59 Добричанин Радомир, са седиштем адвокатске канцеларије у Тителу;
4. решењем бр. 277/59 Молнар Лајош, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади.
Упршни одбор АК у АПВ
РЕШЕЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Адвокатска комора у АПВ донела је следећа решења:
1. Под бр. 277/1959 брисан је из именика адв. приправника са 30
јуном 1959 године Молнар Лајош, који је уписан у именик адвоката.
2. Под бр. 291/59 брисан је из именика адвоката др. Пап Људевит,
из Суботиие због пензиоиисања са 30 јуном 1959 год. a за преузиматеља адвок. канцеларије постављен је адвокат Фабо Тивадар, из Суботице.
I '
3. Под бр. 290/1959 брисан је из именика адвоката др. Блажевац
Павле, из Сомбора услед пензионисања са 30 јуном 1959, a за преузиматеља адв. канцеларије одређен је др. Лалошевић Стеван, адвокат из
Со.чбора.
4. Под бр. 289/1959 брисан је из именика адв. приправника Са даном
31 августа 1958 год. Дамјанков Миланка, на адв. припр. вежби код адвоката Грујић Саве из Зрењанина.
5. Под 6р. 287/1959 узето је на знање да Чубрило Станко, адв.
припр. наставља адв. припр. вежбу код Анчић Стевана адв. у Панчеву,
a Са даном 20 јун 1959 год.
6. Узима се на знање да је адв. припр. Перић С. Веселин 1 јула 1959
променио адв. припр. вежбу код суда од Среског суда у Б. Тополи код
Среског суда у Б. Паланци. Број 295/1959.
7. Под бр. 314/1959 брисан је из именика адвоката са 5 јулом 1959
годнне услед пензионисања Парвањ Драгутин, адвокат из Н. Кнежевца
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услед пензионисан.а, a за преузиматеља адв. канцеларије одре^ује се
др. Хабрам П. Нандор, адвокат из Н. Кнежевца.
Под бр. 285/1959 узето је на знање да је адвокат др. Хабрам П.
Нандор из Б. Петровог Села преселио седиште своје адв. канцеларије
у Нови Кнежевац.
Адвоката^а комора у АПВ
ROBE АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ У ПОСТУПКУ КОД Ж1МОРЕ

Закон о административним таксама који ступа на снагу 14 августа
1959 године, мења досадашње нзносе државних такса у поступцима код
Адвокатске коморе.
Од 14 двхуста 1959 наплаћиваће се следеће таксе:
1. На све молбе, захтеве и поднеске 50 дин. (Tap. ’бр. 1)
2. На све прилоге уз молбе, захтеве и поднеске уколико ннсу таксирани 30 дин. (Tajp. бр. 6)
3. За сва решења уколико није предвиђена друга такса 200 дин.
(Tap. бр. 7)
4. Зл сва уверења која подлеже плаћању таксе 150 д. (Tap. ^р. 52)
5. За решења о упису у именик адвоката 8.000.— дин. (Tap. бр. 28)
6. За решења о упасу у именик. адв. приправника 200 дин.
He плаћа се такса: за уверења о регулисању радног стажа; за поднеске у вези са повлашћеном вожњо.м; за дисциилинске пријаве и поднеске у дисц. поступку; за брисање из и.меника адвоката ради пензиниЈсања.
1
; i
За све остале молбе, захтеве и решења плаћа се такса, те се, према
томе, плаћа ред€>вна такса: за брисање из имежка адвоката, осим због
пензионисања; за брисање из именика адв. приправника, осим отварања
адв. канцеларлје; за промену адв. приправничке вежбе, осим случаја
обавезне вежбе код суда или држ. управе или привр. предузећа; за постављење зам.еника, привр. заменика и преузиматеља адв. канцеларије,
осим случаја због пензианисања или услед обуставе адвокатуре, за преселење адв. канцеларије.
Нетаксирани или недовољно таксирани поднесци и други списи не
смеју бити примљени непосредно од странке. Ако нетаксиран или недовољно такснрани поднесак или други спис стигне поштом, орган надлежан за љегов пријем позваће таксеног обвезника опоменом да у рсжу
од 10 дана по пријему опомене плати редовну таксу и таксу на опо.мену
која износи 100 динара.
Извештавају се сви адвокати, адв. приправници и странке да ће Комора строго поступити према rope изложеним прописима, те ако се такса
и на опомену не raarH, акт he се ставити у архиву.
Такса на уписе адвоката и адв. приправника има се платити у моменту давања свечане изјаве тј. у моменту издавања решења.
Адаокатска комора у АПВ
.r jI A C H WK* излазн сваког месеаа / Издавач и власник; Адвокатска коиора у
АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовшна 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник; Ботић
Милорад, адвокат Мови Сад, Народних хероја бр. 6 / Текући ранун код Комун.
'бавке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. ,Будућност“ погон .Коста Шо 1ш ца' Ноти Сад
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