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СКУПШТИНА А К У АПВ
У Панчеву је, 24. маја 1969. год. одржана, у свечаној сали
Општинске скупштине, Редовна годишња скзчпптина Адвокатске коморе у АПВ.
Иако је ова Скупштина била редовна, тј. радна a не изборна, ипак је за њу владало велико интересовање у чланству
тако да је Скупштини било присутно већа половина чланова.
Ова Скзшштина третирала је важна текућа питања наше
адвокатуре. Питање новог Закона о адвокатури, питање адвокатске етике, питање уклапања адвокатуре, још јаче уклапање, у живот и стремљења нашег друштва. Затим питања материјална која интересују адвокате a то су углавном питања такса за судска решења, питања тарифе за адвокатски рад, питање
опорезивања адвоката и питање социјалног осигурања. Сва ова
питања су у извештајима добро осветљена, a на самој Скупштини темељито претресана.
На Скупштини су били присутни: Миливој Ковачевић, нови секретар за Правосуђе Републике Србије. Драгослав Мишић,
председник Већа Општина Покрајинске скупштине, Арпад Х ор ват секретар за Правосуђе Покрајине, Обрен Стојановић,
заменик секретара за Правосуђе Републике и председник Савета
Адвокатске коморе у Србији, Ж арко Матијашевић, јавни
тзгжилац АПВ, Александар Николић, председник Окружног суда, Панчево, Милован Јовановић, потпредседник Савеза адвокатских комора и председник Адвокатске коморе у Београду,
Бранко Јокић и Химрија Какњо, делегати из Сарајева, Павле
Петрушев из Скопља, Др Мајан Думић из Загреба, Миодраг
Павлићевић, Коста Месаровић, Др М. Аћимовић из Београда,
Момчило Митровић, адм. секретар Савеза Аадвокатских комора, Др Милош Стеванов, продекан Правног факултета, Нови
Сад, као гости. Уједно су пресуствовали и сви представници
месних, самоуправних органа и правосудних установа у Панчеву.
Скутаптина је у 10 часова отворена по председнику А двокатске коморе Милораду Ботићу па је Скугаптина с великим
одзчиевљењем и поздравима прихватила поздравни телеграм

упућен председнику Републике другу Јосипу Брозу Титу поводом његовог рођендана.
Одала је дужно поштовање умрлим адвокатима, минутом
ћутања.
Затим је изабрала радно председништво.
Милорад Ботић, председник Управног одбора Адвокатске
коморе у АПВ поднео је усмену допуну извештаја Управног
одбора у коме се осврнуб на све главне тачке из извештаја.
Нагласио је да je Комора пре годину дана, на Скулштини која
је одржана у Суботици, донела и прописала Кодекс о професионалној етици адвоката. Констатује да је за ову годину дана
примећено да понеки адвокати не одржавају одредбе Кодекса,
нарочито не по ггитањима стицања клијената и рада у адвокатури. Указао је на то да је неопходно потребно енергично настојати да се сви адвокати, и они који долазе из других служ би у адвокатуру и они који долазе у адвокатуру после испуњеног приправничког стажа, строго придржавају свих прописа
и одредаба Кодекса јер само тако може да се још јаче учврсти
поверење у адвоката и самосталност адвокатуре. Говорио је о
настојањима да се изврши доношење цивилног Кодекса, на коме послу адвокати, као правници-практичари треба да активно
сарађују. Говорио је о проблему употребе језика националности
пред судовима и народним властима. Питање повећавања судских такса није само фискално питање, него оно треба посматрати и са гледишта прихода грађана. Управни одбор је начео
питање измене тарифе. To је питање сложено, оно треба да се
проучи a затим да се овласти Управни одбор да на једној ванредној скзгпштини предложи његово решење. Говорио је о измени уговора о социјалном осигурашу па је констатовао да су
свега два питања још остала нерешена и то: питање разврставања пензионера пензионисаних пре 1. јануара 1965. и питање
уплате доприноса за социјално осигурање, према примањима
од истог. Ова питања се стално држе на дневном реду и верује да ће ускоро бити решена.
Бора Стефановић је усмено образложио предлог Управног одбора о измени тарифе.
Антоније Марић је усмено образложио предлог буџета за
1965 годину.
У име Комисије за преглед финансијског пословања поднео је извештај Трифун Зарије.
Пре дискусије је Богољуб Стојковић, члан Управног одбора АК у АПВ и у име чланова Радног одбора адвоката у
Панчеву поздравио све присутне. У свом говору изнео је историјске податке о оснивању Панчева, и његовој улози у историји Војводине, указао на развитак града и правосзфа.
У дискусији по извештајима прво су Скупштину поздравили Милован Јовановић, Арпад Хорват и Др Милош Стеванов.
М. Јовановић је говорио о проблемима адвокатуре, о тесној и
уској сарадњи Београдске и Новосадске Коморе, о раду Савеза
адвокатских комора на оптим питањима, a нарочито по питању

новог Закона о адвокатури. Арпад Хорват је говорио, углавном,
0 проблему употребе националних језика пред судовима и народним властима у нашој Покрајини. Др М. Стеванов је позвао
адвокатуру у име Правног факултета на сарадњу.
У дискусији су учествовали адвокати; Милан Миковић,
(Панчево), Др Јосип Варади, (Зрењанин), Ж арко Радосав, (Сомбор), Владимир Трухар, (Срем. Митровица), Др Јован Дорошки,
(Нови Сад), Др Федор Араницки, (Срем. Митровица), Сава Савић, (Нови Сад), Др Бранко Матић, (Панчево), Др Павле Хорватовић, (Нови Сад), Ана Јакшић, у име адвокатских припавника.
Ови дискутанти су углавном говорили о питањима која су
изнесена у извештајима Управног одбора и у допуни коју је
дао председник М. Ботић. Говорили су о примени Кодекса професионалне етике, о употреби језика народности у Покрајини,
о потреби да се кодифицира цело грађанско право, о судским
таксама, о Закону о правосудним испитима, који је критикован
са становишта адвокатуре, о потреби да адвокатске организације дижу свој глас у појединим питањима гажеша закона од
стране појединаца, о питању тарифе, о порезима. На крају је
председник Милорад Ботић одговорио дискутантима и ставио
предлог да Скупштина овласти Управни одбор да поднесе предлог 0 решавању питања тарифе.
Затим је Скупштина прихватила све извештаје и дала
разрешницу Управног одобору и огранима Комора за пословање у 1968. грд.
Дискусија на Скупштини била је необично плодна, дубока и мисаона, тако да је ова Скупштина цешена као једна од
најзначајнијих и најбољих Скупштина наше Коморе и последњим годинама.
Треба још додати да су колеге из Панчева уложиле много труда да Скупштина и све што је у вези с њом протекне
што боље. Уочи Скупштине одржано је врло успело другарско
вече, после Скупштине заједнички рзгчак који је протекао у
најбољем расположењу. Ова Скупштина остаће у пријатном
сећању свим учесницима.
Коста Хаџи

НЕКИ АСПЕКТИ УСТАНОВЕ УСВОЈЕЊЕ ДЕ ЛЕГЕ ФЕРЕНДА
I
Породично законодавство у СФР Југослашији налази се пред
својом новом кодификацијом. Та околност пружа изванредну
прилику да се критички преиспитају постојеће институције,
утврди њихова вредност према досадашњој примени у пракси
и евентуално испита могућност за прихватање нових институш-ija до сада непознатих у нашем породичном законодавству.

Kao што je познато, за последњих десетак година извршене
су крулне измене у домену законодавства о усвојењу у земљама западног света као и у социјалистичким државама. Те промене захватиле су готово све nope ове институције, њене битне
компоненте, готово све изражаје облике у којима се јавља па и
правне последице које за собом повлаче без обзира на њихов
карактер, интензитет и природу (личноправну, алиментациону
или наследноправну). У неким законодавстивма проширен је
круг изражајних облика ове институције увођењем и нераскидивог усвојења са његовим типичним карактеристикама о правном изједначењу адоптивне породице са крвним (природним)
сродством.
Те промене у породичном законодавству суседних и сасвим
удаљених земаља које на неки начин одражавају стање међународне правне свести о природи, суштини и даљем развоју
институције усвојења у времену у коме живимо, не могу нас
оставити равнодушним и пасивним. Наше активно учешће у
покренутим проблемима посебно је значајно, сасвим актуелно и
r o T O B o неопходно с обзиром на предстојећу кодификацију породлчног законодавства и већ присутне расправе (истина више у
затвореном него ширем кругу) о облпцима усвојеша који су нам
потребни.
У том смислу, сматрамо, да би у оквиру постојеће кодификације породичног законодавства, требало наћи места и за институцију нераскидивог усвојења. Према нашој оцени, која се
заснива на једној незваничној анкети, сазрели су сви потребни
услови за увођење институције нераскидивог усвојеша и у
наше право. На овакав закључак упућује нас и позитивно искуство до кога се дошло применом ове институције у неким
страним законодавстима (а посебно суседних држава) која је,
готово од самог свог почетка, наишла на добар и врло широк
пријем.
Исто тако, сматрамо, да би требало преиспитати и постојеће
облике раскидивог усвојења који су присутни у нашем праву
(потпуно и непотпуно усвојење) са оценом и констатацијом о
евентуалној потреби за изменама и у овој области.
Заступајући мишљење да се у домену нашег законодавства
о усвојењу објективно намеће потреба за допунама увођења нових институција и изменама (корекцијом) постојећих, користимо ову прилику да изнесемо своје најосновније погледе и ставове за реформу институције усвојења.
II
Приликом разматрања облика у коме се наше усвојење треба да jaiBH сматрамо да би за најпогодније и најпотпуније остварење циља усвојења требало инсистирати на што разноврснијим и бројнијим облицима. Полазећи од основног задатка да
усвојење првенствено служи потребама и интересима усвојени-

ка, не смемо занемарити чињеницу да су у усвојењу ангажовани
и интереси усвојиоца који такође морају бити уважени и респектовани. Институција усвојења не може настати без ангажовања интереса двеју страна. У том смислу, те интересе треба
уочити, издвојити, преиспитати и радити на њиховом јачању,
ширењу и подстршању. Коначни суд о усвојењу, несумњиво,
треба задржати у рукама друштва, али треба приметити да ти
критеријуми социјалних институција, у подстицању и помагању захтева за склапање усвојења, нису сами себи циљ. Те интересе друштва треба што више и непосредније приближити
самим учесницима у акту усвојења и то кроз процес усклађивања и допуњавања са посебним потребама и интересима усвојилаii,a и усвојеника. Однос према установи усвојења не сме бити
хруто конфронтиран између субјеката усвојења и захтева друштва, тако да први виде у општим принпипима сметњу за остварење својих породичних интереса и интимних потреба, a
објективизирани друштвени критеријум, у посебним захтевима
ученика усвојења, само изразе себичних нагона, антиетичких
хтења и крајње уских интереса. Тај однос између општих захтева и посебних афекционих интереса мора бити далеко еластичнији него што је данас случај, затим динамичнији и у највећо] мери прилагодљив конкретним ситуацијама и потребама.
Другим речима, тај измењени однос мора носити у себи једну
наглашену спремност за респектовањем и специфичних захтева
a истовремено и једну резерву и одбојност према униформности
по сваку цену. Живот, заједно са понашањем и потребама л>уди,
увек је био разноврстан у својим облицима испољавања и крајње различит у начину реаговања појединаца и ширих група на
исте појаве у посебним тренуцима.
Због тога, мислимо, да облике усвојења треба поставити на
врло широку основу чије се крајности поклапају и повезују у
једном вишем друштвеном захтеву и појединачном, посебном,
индивидуалном интересу. На тај начин, кроз могућност избора
различитих садржаја усвојења, који чине суштину издвојених и
посебно обележених облика у коме се усвојење јавља, сви субјекти усвојења могу наћи довољно широк простор за афирмацију својих потреба и реализацију визије породице коју желе да
заснују. Стара је истина, да је свако на неки начин градитељ
своје среће, те одговорност али и сатисфакција за корак који се
предузима постаје у толико рштензивнија уколико је већа могућност да се сопственом одлуком одреди основни животни пут.
Социјална филозофија нашег друштва није изражена у крајње
субјективном схватању индивидуалних потреба, нити у потпуно
објективнонм (тоталитарном) одређивању општих захтева већ
у тражењу непрекидно нових путева и стално присутних услова да се хтења појединаца, његове амбиције и интимне преокупације што потпуније потврде у ширим оквирима друштва. У
том контексту инститзчџ1ја усвојења која нам је потребна мора
бити заснована на комплексним предпоставкама за несметано

струјања нових идеја, сложених потреба и шире схваћених
интереса уз задржавање већ афирмисаних концепција и ранијих искустава која су у пракси показала своју дугогодишњу
вредност и животну оправданост. Због тога, верујемо, да су
нашем будућем законодавству потребна два основна облика
усвојења: нераскидиво и раскидиво са својим основним варијантама потпуног и непотпуног усвојења.
1. НЕРАСКИДИВО УСВОЈЕЊЕ. У својим основним контурама институција нераскидивог усвојења, према нашем мишл>ењу, треба да носи у себи ове своје основне карактеристике.
Пре свега, преко овог облика заснивања грађанског сродства, може се усвојити само рођено дете (не и насцитзфус), затим
особа која није старија од две године (односно четири у изузетним околностима), потом туђе дете и најзад малолетни субјект
који нема родитеље (случај нахочади, односно деце умрлих,
непознатих или нестали родитеља). У улози усвојиоца може се
појавити само особа која је пунолетна, пословно способна, која се
калази у браку са другим усвојиоцем (брачни пар), која поседује одређене године. Овако постављеним условима за усвојеника
и усвојиоца стварају се основне предпоставке за реализацију
основног циља нераскидивог усвојења који је изражен у потреби да се заснује грађанско сродство које би по својој природи и
своме дејству било у потпуности изједначено са природним
сродством које се заснива на крвној вези. Одређен ниски узраст
као услов за адопцију усвојеника треба да послужи као психолошка основа легислативно изједначење правне и крвне везе. Да би се остварио основни циљ нераскидивог усвојеша потребно је да усвојеник не буде правно Јшознат да му усвојеници
вису природни родитељи. Његов миран и нармалан развитак
апсолутно је зависан од ненарушиве поставке да његов статус
брачног детета има морално a посебно емоционално покриће у
фактичким односима који су присутни у кругу засноване адоптивне породице. С друге стране, захтев да се у улози усвојиоца
може појавити само брачни пар који није старији од педесет година, одређен је потребом да се правна прокреација усвојеног
лица у свему изједначи са условима природне прокреације рођеног детета, a истовремено и практичним захтевом да се у
улози усвојилаца треба да појаве млађе особе које ће бити у
стању да усвојено дете подигну и изведу на пут.
За настанак нераскидивог усвојења захтева се и одсуство
одређеног броја адоптивних сметњи чије присуство представља
објективну препреку за настанак усвојења које је у супротности
са интересима учесника усвојења и адоптивних сродника уопште
и друштвеним потребама и интересима посебно. У круг сметњи
за усвојење треба уврстити: здравствено стање усвојилаца и усвојеника, неуспешан исход пробног периода у трајању од шест
месеци, одсуство разлике у годинама које не може бити мање
од осамнаест година (изузетно не мање од шеснаест), одсуство

крвног ородства у правој линији без обзира на удаљеност и у
побочној линији до четвртог степена закључно, присутно старателзство и већ постојеће усвојење. Овако постављеним сметњама даље се развија и ближе одређује битна концепција нераскидивог усвојења изражена у што интензивнијем и потпунијем дистаниирању овог облика адоптивне породице од односа
које ствара крвна веза и присуство шире природне породице.
Истовремено, с обзиром на дејство нераскидивог усвојења чији
засновани правни односи не могу престати правним путем, намеће се потреба за увођењем једног краћег пробног периода у
коме би сами усвојиоци a и друштвени органи, који иступају у
име усвојеника, оценили да ли је корисно за обе стране да приступе акту усвојења. И најзад, мислимо, да једном усвојено лице
по захтевима нераскидивог усвојења не може бити усвојено у
истом том облику од других усвојилаца уз сагласност првих и
органа старатељства (као што је то случај код природне породице)
јер би то довело до перманентне трансформације статуса једне
личности која није пожељна и која ствара тешкоће за регистрацију овако присутних сталних промена у матичну кшигу рођених.
Што се тиче форме у којој нераскидиво усвојење настаје,
сматрамо, да се овај адоптивни облик не може засновати на породичноправном уговору, већ на индивидуалном акту државног
органа. Неодрживо је тврдити да се усвојење не може раскинути
a истовремено инсистирати да се такав облик усвојеша заснива
на уговору. Основна карактеристика уговора је његова раскидивост, a основна природа усвојења за које се залажемо, његова
трајност и нераскидивост. Сам акт креације усвојења, уз испитивање услова за шегов настанак, треба да обави опшгински суд
у посебној процедури која представља нови одељак ванпарничног поступка. Орган старател>ства, заједно са усвојиоцима, има
улогу странке у постулку позване да штити интересе усвојеника.
Таква његова мисија не би била ефикасна и правно оправдана
ако своје сопствене поступке лично оцењује. Након настанка
усвојења, усвојиоци се уписују у матичну књигу рођених као
природни родитељи усвојеника. Тиме се правно перфектуира
извршена промена у статусном положају усвојеног лица.
Дејство нераскидивог усвојења, на коме инсистирамо, је
вишеструко. Усвојеник се потпуно укључује у породицу усвојилаца и прекида правне односе са својим крвним сродницима.
To је природна последица извршених промена у правном полож ају усвојеника. Овакво усвојење не може се раскинути. Усвојеник добија презиме усвојилаца по истим принципима као и
природно дете и стиче према њима, као и крвним сродницима
усвојилаца, право на издржавање. Ово право усвојеника истовремено је и његова обавеза према даваоцима издржавања по
општим захтевима рецроцитета. Коначно, усвојеник и шегови
потомци стичу наследно право према усвојиоцима m њ и хо ви м
крвним и адоптивним сродницима. По захтеву реципроцитета и
ова лица појављују се као наследници усвојеника и његових по-

томака. Пошто овај облик усвојења не настаје уговором то се
наследноправне последице усвојења не могу друкчије уредити
без обзира да ли усвојиоци имају своје природне потомке.
Што се тиче услова за ништавост нераскидивог усвојења,
сматрамо, да их треба поставити крајње рестриктивно. Сами
учесници у акту усвојења, као и друштво у целини налазе свој
оправдан интерес у потреби да се институција нераскидивог усвојења очува кад год је то могуће.
(Овај сумарни поглед на основне компоненте које одређују
правну физиономију установе нераскидивог усвојења, дат је у
својим најнужнијим оквирима. Ближи третман саме ове институције као и неких облика њеног правног дејства, предмет су
нашег засебног рада.)
2. РАСКИДИВО УСВОЈЕЊЕ. Овај облик усвојења присутан
је у нашем постојећем праву и јавља се у два своја вида: потпуном и непотпуном. У својој основи оба ова облика раскидивог
усвојења треба задржати у оквиру њихових основних постојећих
услова и претпоставки за пзчЈоважан настанак. Измене, и то
незнатне, треба извршити само у неким претпоставкама за настанак усвојења a нешто шире промене једино у домену дејства
усвојења. Ово се посебно односи на потпуно усвојење, док би
непотпуни облик, улгавном, задржао своје садашње карактеристике.
А) Потпуно усвојење. Услови за настанак потпуног усвојења,
који су одређени постојећим законодавством, не би се у битности
мењали ни у новом Кодексу о усвојењу. Све претпоставке које
су и данас присутне прихватл>иве су и у посматрању ове институције де леге ференда. Међутим, мислимо, да се измене у
правним последицама које настају склапањем овог облика усвојења објективно намећу како би се повукла већа разлика између
ПОТП3ШОГ и непотпуног облика раскидивог усвојења. Истовремено, те промене морају имати такве карактеристике које су у
довољној мери удаљене од правних последица нераскидивог
усвојења. Једном речи; треба поставити одређену градацију у
правним последицама свих облика у коме се усвојење јавл>а
како би се пружила шира могућност избора и стварног опредељења за један од облика усвојења. На тај начин, грађани би
тражили и нашли потврду својих интереса у сваком посебном
облику у коме се усвојење јавља.
1.
Пре него што изложимо замишљене промене у односу на
потпуно усвојење, сматрамо за корисним ради ближе индивидуализације и веће прегледности присутне разлике између нераскидивог усвојења и потпуног облика раскидивог усвојења,
да њихове основне осх>бине (карактеристике) презентирамо у
једном сумарном компаративном пресеку. Тако пре свега:
а)
Потпуно усвојеше заснива се на угозору породичног права
који у крајњој линији одређује основну правну физиономију
овог облика усвојења. Због тога се потпуно усвојење може рас-
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кинути. Насупрот томе, нераскидиво усвојење заснива се на
индивидуалном акту надлежног државног органа. Услед тога;
облик усвојења је трајан и не може престати. За потпуно ус-;
војење можемо рећи да се „закљ учује“ , a за нераскидиво да
„настаје“.
б) Потпуно усвојење склапа се пред управним форумом
(органом старатељства) a нераскидиво усвојење настаје одлуком
општинског суда. Орган старатељства поступа по правилима
управног поступка a суд оцењује услове и претпоставке за настанак нераскидивог усвојења по правилима посебне или ванпарничне процедуре. Орган старатељства објављује да је усвојење закључено a суд констатује да је усвојење настало.
в) Код потпуног усвојења у улози усвојиоца појављује се
само једно лице, затим брачни пар и коначно особа која je у
браку. У последњем случају за пуноважни настанак усвојења
потребна је сагласност брачног друга. Међутим, при настанку
нераскидивог усвојења у улози усвојиоца може се појавити само
брачни пар. Једини изузетак од овог правила односи се на случај заснивања грађанског сродства са природним потомком брачног друга (пасторком или пасторкињом). У овом случају долази
до комбиновања природне и правне везе али чије су последице
потпуно идентичне.
г) Субјект потпуног усвојења може бити само малолетно
лице али без обзира на свој узраст. Разумни малолетник (особа
старија четрнаест година) је субјект усвојења у подједнакој мери
као и неразумно лице. Међутим, за настанак нераскидивог усвојења захтева се на страни малолетника присуство и квалификаторног узраста (старост од две, односно изузетно четири године)
који га чини подобним да постане субјект усвојења. Ова разлика
у узрасту последица је разлике у правној природи и дејству која
постоје између ова два облика усвојења.
д) Приликом склапања потпуног усвојења у улози усвојиоца може се појавити самоп пунолетно лице. Други старосни
услови, као предпоставка за настанак или губитак адоптивне
способности, не захтевају се. Према томе, у улози усвојиоца у
начелу могу се појавити и особе које су сасвим зашле у позније
године. Међутим, приликом настанка нераскидивог усвојења у
улози усвојиоца не могу се појавити пунолетна лица која су
старија од педесет година. Према томе, својство усвојилаца при
настанку нераскидивог усвојења могу стећи само млађе особе,
Ова разлика у узрасту усвојилаца последица је разлике и у
узрасту усвојеника, као и присутне објективне потребе да се
створе (без обзргра на субјективне могућности) што повољнији
услови за узгој усвојеника и његову завршну припрему за
одређени позив живота.
ђ) Склапањем потпуног усвојења заснива се однос грађанског сродства између усвојиоца с једне и усвојеника и његових
потомака с друге стране. Крвни сродници усвојиоца остају изB a ii овог односа. Међутим, настанком нераскидивог усвојења,

усвојеника и његови потомци потпуно стзша]у у породицу усвојилаца и стичу одређена права и обавезе према њиховим крвним
сродницима без обзира да ли се ради о прецима или побочним
сродницима. Усвојеник има положај брачног детета те су његова права у потпуности изједначена са правима природних
потомака усвојилаца.
е) Засниваше потпуног усвојења, у статусу усвојеника задржава се један специфичан дуализам који објективно представља израз његовог противречног положаја. Усвојеник заснива нове односе у којима је учесник усвојилац, али истовремено
не прекида и старе односе у коме су учесници његови крвни
сродници и остали чланови природне породице. Међутим, настанком нераскидивог усвојења унитаризам у односима усвојеника који је био присутан према његовим крвним сродницима
задржан је и у новим условима само са измењеним квалитетом
учесника. Улазећи у потпуности у породицу усвојилаца усвојеник потпуно раскида правне односе са својим крвним сродницима. (Једини изузетак у том погледу односи се на присутну
брачну сметњу).
ж) Потпуно усвојеше, с обзиром на своје дејство и могућност раскидања, представља у домену брачног права забрану за
склапање брака. Закључени брак између усвојиоца и усвојеника сматра се пуноважним али се раскида однос усвојења. Међутим, нераскидиво усвојење, с обзиром на своје дејство, има
карактер брачне сметње. Закључен брак између усвојиоца и
усвојеника сматра се ништавим. Оваква последица резултира из
чињенице да се грађанско сродство засновано нераскидивим
усвојењем у потпуности изједначује са дејством крвне везе.
з) Склапањем потпуног усвојења не мења се статус усвојеног детета. Према стању у матичним књигама усвојеник је
ванбрачно или брачно дете својих родитеља. Трагови о његором природном пореклу су видљиви и неспорни. Међутим, настанком нераскидивог усвојења, усвојеник мења свој статус и
заузима положај природне деце усвојилаца. Та чишеница повлачи за собом и промену у евиденцији о грађанском стању усвојеника. У матичну књигу рођених усвојиоци се уписују као природни родитељи усвојеног лица.
и) За пуноважност закљученог потпуног усвојења не захтева се да су учесници усвојења прошли кроз пробни период.
Међутим, за настанак нераскидивог усвојења, успешно завршен
период пробе у одређеном трајању је битни услов за пуноважност усвојења. Преко овог пробног периода изражава се друштвени интерес као и интерес самих усвојилаца да се у пракси
провере извесни одлучујући моменти за настанак и успешно
трајање нераскидивог усвојења.
ј) Склапањем потпуног усвојења, усвојеник стиче право и
обавезу да издржава усвојеника али само до његовог пунолетства. Ако се усвојеник налази на вишем или високом школоваHby усвојилац није обавезан да му пружа издржавање. Међутим,
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кастанком нераскидивог усвојења, усвојиоци су обавезни да
издржавају и пунолетног усвојеника док се налази на вишем
или универзитетском школовању. Та њихова обавеза проистиче
лз истог тако присутне обавезе да издржавају у оваквим околностима и своју природну децу.
к)
И коначно, склапањем потпуног усвојења, усвојеник стиче наследно право према усвојиоцу али не и према његовим
крвним сродницима, док je наследно право усвојиоца према
усвојенику П0ТП5Ч10 искључено. У односу на своје крвне сроднике усвојеник задржава наследно право. Међутим, настанком
потпуног усвојења, усвојеник постаје наследник усвојилаца и
њихових крвних сродника. To исто право стР1чу и усвојиоци као
и њихови сродници према заостаавштини усвојеника и шегових
потомака. Истовремено, настанком грађанског сродства престаје
наследноправни однос усвојеника према својим крвним сродницима. Овакав наследноправни положај усвојеника последица је
његовог потпуног укључивања у породицу усвојилаца и шеговог
правног раскида се пррфодним сродницима.
2.
Кад је реч о потпуном усвојењ у де леге ференда, у оквиру овог облика усвојења, као што смо истакли, намећу се извесне ппомене у односу на постојеће законодавсто које би повукле
нешто већу и прецизнију разлику између потпуне и непотпуне
адопције као заједничког облика раскидивог усвојења. Те разлике, које би дошле до изражаја у дејству заснованог потпуног
усвојења, стварају услове за већи избор адоптивних облика
лицима која приступају усвојешу. Истовремено, сваки посебни
облик усвојења, без обзира да ли се ради о нераскидивој или
раскидивој адопцији, има на овај начин нешто јаснију, одређенију и издиференцијанију правну физиономију него што је
данас случај, a тиме и веће оправдање за своје нормативно
присуство.
Тако, чини ми се, да нашу пажњу заслужују ове промене у
правним последицама потпуне адопције:
а) Склапањем раскидивог усвојења у потпуном облику, проширује се наследно право између усвојиоца и усвојеника. Усвојеник и његови потомци постају наследгогци усвојиоца; на исти
начин и његови потомци постају наследници усвојиоца. Ово
наследно право усвојеник и његови потомци не стичу ггрема
крвним сродницима усвојиоца нити ови стичу наследно право
према усвојенику. У овом погледу (дакле у ширини круга законских наследника) постојала би разлика између нераскидивог усвојења и новелираних наследноправних последр1ца потпуHor усвојења.
б) ЗакљЈпгењем потпуног усвојења, усвојеник и његови потомци задржавају наследно право према својим крвним сродницима. Исто ово право задржавају и крвни сродници према заоставшини усвојеника и његових потомака. С обзиром на овакав
квалитет у наследноправним односима који настаје склапањем
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потпуног усвојења, усвојилац конкуррппе на наслеђе заоставшхине усвојеника заједно са његовим природним родител>има.
Овакво дејство потпуног усвојења последица је чињенице да се
усвојеник не укључује сасвим у породицу усвојиоца и да не
раскида правне односе са својим природним сродницима.
в) Склапањем потпуног усвојења, усвојеник и његови потомц ;1 стичу алиментациона права према усвојенику. Та права они
не стичу према крвним сродницима усвојиоца. Међутим, ако се
гтраво (а истовремено и обавеза) на издржавање усвојеника не
проширује на круг нових лица, ово се право проширује (мења
свој интензитет) у односу на самог усвојиоца. У том смислу
усвојеник и његови потомци стичу право на издржавање од
усоојиоца и након достигнутог пунолетства ако се налазе на
редовном вишем или високом школовању.
г) Након склопљеног потпуног усвојења одлуку о праву на
издржавање и висину алиментационих доприноса, без обзира
да ли издржавање тражи усвојеник или усвојилац, доноси суд
у редовном парничном поступку. Досадашња надлежност органа старател>ства у овој области не сматра се целисходном (а још
Мање адекватном). Такав закључак се намеће не само због
стрЈгчног (кадровског) састава органа старател1ства који још нијо увек задовољавајући (центри за социјални рад покривају само незнатну територијуј), већ и због саме природе алиментационог права.
д) Поједине претпоставке за настанак потпуног усвојења као
и неке сметње које томе стоје на путу, треба нешто шире и еластичније поставити. Институција диспензације у овој области
до сада није практикована. Због тога, сматрамо, да неке разлоге
за ништавост усвојења треба учинити доступним диспензацији.
Такав би случај био са захтевом да се може усвојити само малолетно лице. У том смислу треба допустити да се усвоји и
пунолетно лице, али не старије од деветнаест година, ако се
учвојење није закључило за време малолетства усвојеника a
намера је за то већ дуже времена постојала. Мислимо, да разлоге за ову диспензацију не треба ригорозно поставити. Такви
зачтеви били би присутни ако се разлози за диспензацију траже
у вишој сили или тешким облицима болести. Због тога, сматрамо, да је за уклањање сметње изражене у пунолетству усвојеника, довољно присуство намере у дужем трајању да се усвојетве закључи. Овако широко постављени разлози за диспензацију не угрожавају општи интерес, нити мењају основни дух Ha
mer усвојења чији је битни циљ изражен у збрињавању малолетних лица којима је овакав облик породичне заштите и бриге
најпотребнији. Ово поготово ако имамо у виду да се ова диспензација може дати само до узраста од деветнаест година. Стога
узевши, особа у овом узрасту мало се шта разликује од малолетног лица које се усваја a коме до пунолетства не достаје
још пар месеци. Разлике битне објективно нема, али се за то
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може много учинити за задовољење афекционих интереса лица
која усвајају и особе коју треба усвојити.
С друге стране, сматрамо, да би у одређеним случајевима и
сметња одсуства најмање разлике од осамнаест година између
усвојиоца и усвојеника могла бити предмет диспензације али не
и испод разлике од шеснаест година. Искуство је показало да у
кеким случајевима није могло доћи до усвојења јер је недостајала разлика у годинама за пар месеци или нешто мање од
године дана, a постојали су сви остали потребни услови за усвоједве уз афинитет који је био посебно наглашен. Било би заиста
неодрживо толерисати и даље аву слепу (механичку, ирационалну) игру бројева и односа у годинама који су у стању да
тако фатално утичу на правац нечије судбине. Због тога, мислимо, да и у оваквим случајевима, у начелу, треба допустити
склапаше усвојења.
Одлуку 0 диспензацији у оба ова случаја доносио би орган
старатељства пред којим се склапа усвојење. Непотребно је
компетенцију за ову оцену преносити на суд (као у случају
брачних сметњи) јер нису у питашу тако битни и значајни моменти који изискују судску процедуру и посебно квалификовану одлуку.
ђ) Према постојећим прописима, за престанак потпуног
усвојења предвиђена су четири разлога од којих један настзчта
по сили закона. У ова три преостала слЈгчаја, без обзира на то
ко даје почетну иницијативу за раскид усвојења, орган старател>ства у крајној линији има одлучујућу реч. Због тога, сматрамо, сасвим оправданим већ присутно мишљење по коме се де
леге ференда потпуно усвојење може раскинути само на два
начина: одлуком органа старатељства и склапањем брака.
3.
У упоредном праву, установа потпуног усвојења има и
неке своје посебне облике и захтеве за које, мислимо, да нису
прихватљиви или бар нису неопходни за наше право с обзиром
на карактер и природу овог облика усвојења.
а)
Тако, пре свега, у неким законодавствима се сматра да
је нужно при склапању потпуног усвојења предвидети установу
пробног периода. Међутим, мислимо, да je ова установа, и при
присутним свим елементима корисности које са собом носи, у
крајњој линији сувишна. Сама чињеница да су згчесници у акту
усвојења одлучили да закључе потпуно a не нераскидиво усвојење, на одређен начин изражава њихову резервисаност према потпуном укључивању усвојеника у породицу усвојилаца
као и њихову индиферентност према захтеву да се такав облик
усвојења не може раскинути. Њихове потребе и личне преокупације налазе простор за свој интимни пласман у нешто несигурнијим оквирима потпуног усвојења. Они су, дакле, спремни на евентуални раскид и суочавање са чињеницом неуспелог
исхода њиховог породичног подухвата. Они желе трајност али
сасвим озбиљно мисле и на раскид. У таквим околностима и у
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психози оваквог приступа установи потпуног усвојења, пробни
период губи свој смисао и оправдан разлог за своје присуство.
Ово по готово ако имамо у виду да и најбоље окончан пробни
период не носи у себи апсолутно поуздан суд о успешном трајању закљученог усвојења.
б) У другим законодавствима, инсистира се да се у матичну
књигу рођених упишу као природни родитељи детета и усвојиоци који усвајају малолетно лице у облику потпуног усвојења.
He занемарујући предности које овакав постзшак са собом доноси, нарочито ако потпуно усвојење доживи свој успех, треба
имати у виду да раскидом овог облика усвојења настају последице у промени статуса усвојеника које нужно повлаче за собом успостављање првобитног стања у матичним књигама. Међутим, овакве појаве перманентних статусних трансформиција,
могу унети само елементе непријатне пометње које штете интересима малолетног усвојеника.
в) И коначно, у неким законодавствима прихвата се концепција према којој малолетни усвојеник склапањем потпуног
усвојења улази у породицу усвојиоца и заснива правне односе
са свим његовим крвним сродницима. Истовремено, склапањем
овог облика усвојења, раскида се правни однос између усвојеника и његових крвних сродника. Та чињеница повлачи за собом и промене у наследноправним и алиментационим односима.
Једном речи, установи потпуног усвојења даје се исто дејство
и исти значај као и институцији нераскидивог усвојења. Међутим, према овој концепцији, ако дође до раскида потпуног
усвојења, усвојеник губи своја стечена права према усвојиоцу
и његовим крвним сродницима a истовремено поново успоставл>а (рестаурира) своја ранија права и обавезе према крвним
сродницима. У сфери наследног права ове извршене промене
имају за непосредну последицу враћање примл>ене заоставштине грађанским сродницима и потребу за улагање захтева
за пријем заоставштине која је у међувремену подељена између крвних сродника. Међутим, овакав хаотичан однос који
настаје раскидањем потпуног усвојења није решење које може
послужити као добар узор. Због тога, сматрамо, да давање оваквог дејства установи потпуног усвојења није прихватљиво за
наше право, поготово ако имамо у виду да учесници у акту
усвојења, ако већ инсистирају на оваквим наследноправним
последицама закљученог усвојења, могу засновати усвојење у
његовом нераскидивом облику. Предност овог облика усвојења,
у околностима које посматрамо, је очигледна: пружа све погодности којима се тежи без ризика да се замене неизвесним
споровима и непријатностима које их прате.
Б) Непотпуно усвојење. У неким законодавствима, која
познају нераскидиво усвојење и потпуно усвојење као облик
раскидиве адопције, непотпуно усвојење није прихваћено. Овакав став оправдава се разлогом да се при постојању институције
нераскидивог усвојења, захтеви и принципи непотпуног усвојења могу остварити и кроз нешто шире конципирани облик
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потпуне адопције. Међутим, за наше право, сматрамо, да је
непотпуно усвојење, са свим својим посебним и специфичним
карактеристикама, потребно и корисно. Самим својим присуством овај облик усвојења отвара могућност за јшири приступ
институцији усвојења. У том смислу, лица која имају своје природне потомке a желе да своју породицу прошире новим грађанским сродником, могу то учинити кроз облик непотпуног
усвојења. Ово нарочито у случају ако оваквим својим ставом
родитељи не желе да угрозе наследноправни положај природног детета.
Према томе, постојећи облик непотпуног усвојеша, који је
у нашем праву присутан, у свему је прихватљив и за будући
Кодекс о усвојењу (односно нови Закон о породици). Одсуство
наследноправног реципроцитета између усвојиоца и усвојеника
и при постојању наследног права усвојеника према усвојиоцу,
ограничење у погледу презимена усвојеника и дужини трајања
обавезе издржавања (само до пунолетства усвојеника без обзира
на универзитетско школовање), затим „ограничеше или искључење“ (постојећи термени које треба изменити јер нису адекватни) усвојеника из наследног права према усвојиоцу који
има своје природне деце, све те и друге карактеристике непотпуног усвојења остале би неизмењене. Једине евентуалне промене могле би се извршити у домену сметњи за усвојенве које
се односе на достигнуто пунолетство усвојеника и одсуство најмаше разлике од осамнаест година као и начина за раскид усвојења. Те измене добиле би исти садржај као и предложене
измене за потпуно усвојење. У том погледу између та два облика раскидивог усвојења не би било разлике, али би се зато
проширио круг лица која би се појавила у улози субјекта у
акту усвојења.
III
Нови Кодекс о усвојењу, без обзира да ли ће се јавити у
облику посебног закона, као што је случај у нашем постојећем
законодавству, или ће представљати инкорпорисани одељак новог Кодекса о породици на чему се, према подацшма са којрша
располажемо, доста озбиљно инсистира, по свему судећи задржаће карактеристике основног закона. Та чиввеница, која
представља врло скору новину (од средине 1965. године) и која
још није у пракси примењена и проверена, намеће нам присуство једне посебне проблематике која захтева своје прецизно
и адекватно решеше. Наиме, измењен карактер Закона о усвојењ у суочава нас са потребом да одредимо законодавну компетенцију савезних прописа у области усвојеља и републичку
ингеренцију у истој области. Та синтеза општег и посебног која
инволвира у себи потребу за јединственим ставом и при респектовању одређених посебних захтева и издвојених интереса,
допуна и локалних специфичности, мора добити и свој практични израз и одређен приступ у конкретном законодавном захвату.
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y TOM смислу, сматрамо, да би предмет савезног прописа
представљали, пре свега, облици у којима се институција усвојења јавља као и основни пранципи на којима се ти облици
заснивају. Према томе, у савезном закону морала би се разрадити шема институције усвојења са нераскидивим и раскидивим
обликом заједно са две посебне варијанте у коме се раскидиво
усвојење јавља (потпуно и непотпуно). Основним принципима
одредили би се услови (предпоставке и сметње) за настанак сваког од посебних облика усвојења као и надлежни државни орган пред којим се сваки облик усвојења склапа, односно настаје.
Савезним прописом одредио би се и карактер дејства сваког
облика усвојења посебно и начин раскидања усвојења.
Републичким прописима ближе би се разрадили основни
принципи за настанак сваког облика усвојења. Ту би, пре свега,
дошли до изражаја услови за диспензацију посебно у односу
на сваку сметњу и сваку претпоставку за настанак усвојења
(нпр. диспензација за сметњу пунолетства усвојеника, односно
пословне способности усвојиоца, за разлику у годинама која
између ших мора бити присутна, за стање шиховог здравља,
затим за дејство прекораченог узраста малолетног усвојеника,
односно усвојилаца код нераскидивог усвојења и коначно за
сметњу крвног сродства) a затим захтеви за ближе одређивање
извесних допунских инститзч^ија које прате одређени облик
усвојења (случај институције пробног периода, њене организације и укупног трајања код нераскидивог усвојења). Што се
тиче дејства усвојења, републичко законодавство би могло поставити нешто шире (али не и уже) захтеве о трајању издржавања и карактеру наследноправних односа код сваког облика
усвојења посебно. Наравно, ово под условом да се одређивање
наследноправних последица усвојења задржи у Кодексу о породици. У противном, све ове принципе треба пренети у Закон
о наслеђивању где им је строго узевши и право место.
IV
И да закљзгчимо. По нашем мишљењу, на овако презентиран начин, треба разрадити систем усвојења у нашем праву.
Тим поводом желимо да приметимо, да смо дубоко свесни да
је сваки наш предлог крајње дискутабилан и да му се могу
противставити врло озбиљни и пажње вредни аргументи. Међутим, изнете предлоге не треба примити као наше коначне
ставове и дефинитиван суд јер и сами осећамо да се могу извршити још далеко боље допуне и потребније коректуре постојећих облика у коме се усвојење јавља. Те примедбе, уз измену
и сопствених ставова, уважићемо увек ако нас убеде снагом
своје аргументације.
др Михаило Митић
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УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ
И СТАНАРСКО ПРАВО
Чест је случај у животној пракси да, приликом закл>учења
уговора о доживотном издржавању, уговорници сами или са
својим породицама образују заједничко домаћинство и то тако
што се једна страна усели у стан, или породичну стамбену
зграду, друге стране.
Ако се такав уговор касније раскине, постави се питање
права лица, које се уселило, да и даље користи тај стан.
Слична ситуација настаје и кад умре прималац издржавања, ако је стан, у који се уселио давалац издржавања, у својини трећег лица, например у друштвеној својини, тако да је
умрли имао само станарско право.
Другим речима: да ли уговорник који се уселио стиче право
на коришћење стана и, ако га стиче, по ком основу, те када и
како му то право може престати?
Овај проблем није само теоријске природе него још више
од практичног значаја, пошто задире у домен веома осетљивих
друштвених односа.
Међутим, судска пракса у решавању овог питања није доследна, што ствара одређену правну несигурност лица које се
подухвати да доживотно издржава другога па у том циљу напусти свој стан и пресели се код издржаваног.
To је разлог да се овој проблематици посвети потребна пажња и изнесе једно гледиште.

Уговором о доживотном издржавању једна страна предаје
у својину другој одређену имовинску вредност с тим да у накнаду добија доживотно издржавање.*
Прималац издржавања најчешће даје своју породичну стамбену зграду, или стан, као и друге покретне и непокретне ствари.
Садржина обавезе доживотног издржавања се обично састоји у одржавању стана, давању исхране, одела и обуће, неге и
лечења за време болести, те сахране издржаваног.
Треба нагласити да предмет овог уговора може бити вгома
разноврстан; тако например; од сеоског имања велике вредности
до мало вредних покретних ствари, од потпуне опскрбе у заједничком домаћинсктву па само до обрађивања земље и доношења
плодова у двориште издржаваног.^
‘ Чл. 122. Закона о наслеђивању (ЗОН), ГАМС: Увод у грађанско
право V издање стр. 220., СУБОТИЋ—КОНСТАНТИНОВИЋ: Уговор о
доживотном издржавању стр. 47. и сл., Начелно мишљење Проширене
седнице ВСЈ бр. 8/57 у Збирци судских одлука књ. II св. 1. (ЗСО II/l).
^ Видети одлуке ВС БиХ Гж.-295/57 у Правном животу бр. 3-4/58,
ВСЈ Рев. 1035/63 у ЗСО VIII/3 бр. 314 и ВС АПВ Гж-2/58 у Гласнику
Адвокатске коморе АГШ за јул 1956.
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Међутим, за овај напис су од интереса само они случајеви
уговора о доживотном издржавању на основу којих уговорници
образују заједницу живота, без обзира на предмет престације
издржаваног, пошто се расправља о евентуалном стицању и губљењу станарског права.^
Но, пре дал^е анализе овог проблема, потребно је указати
на неке битне карактеристике станарског права.
He улазећи дубље у правну природу станарског права, као
права sui generis,“ довољно је истаћи да се оно стиче само под
условима које је одредио закон.
Основ стицања — titulus — је уговор о коришћењу стана
или други акт, који по важећим прописима представља пуноважан основ за уселеше, a начин стицања — modus acquirendi —
је законито уселење у стан.^
Власник, односно сувласник, породичне стамбене зграде, или
стана, стиче станарско право такође тек законитим уселењем у
празан стан.*
Право на коришћење стана стиче се и уласком у породично
домаћинскто носиоца станарског права. To бива природним развојем његове породице, например закључењем брака, рођењем
детета, усвојењем и слично. Судска пракса је проширила појам
овог породичног домаћинства и на дугогодишњу ванбрачну заједницу, као и на сваку дугогодишњу заједницу живота у истом
стану између лица која нису сродници, ако су стварни односи у
тој заједници такви да се суштински не разликуду од породичног
домаћинства између сродникаЈ
Међутим, иако станарско право има имовинскоправне елементе, оно се не може преносити уговоркзм нити наследити.®
С обзиром на имовинскоправни карактер уговора о доживотном издржавању,* шиме се дакле не преноси станарско право'°
Но, то још не значи да прималац или давалац издржавања,
који се уселио у стан сауговорача, не може стећи станарско право. Прггање је само: како?
При томе треба разликовати два случаја:
први, када је власник породичне стамбене зграде, или стана,
један од уговорника, или члан његовог домаћинства,
други, када је власник треће лице.
’ Дакле не и случајеви када нпр. уговорник стиче станарско право
уселењем у празан стан који је добио у својину од издржаваног или
закл>учењем уговора о коришћењу стана са трећим лицем као даваоцем
стана на коришћење.
■' ГАМС: Основи стварног права III изд. страна 115.
’ Чл. 2. и 14. Закона о стамбеним односима (Зо СО)
‘ Чл. 93., 94. и 99. ЗоСО.
’ Видети одлуке ВСЈ Уж. 8763/91 (према Коментару ЗоСО М. К асапића и др. II изд. стр. 24.) и Правно схватање Оделења за управне
спорове бр. 8/63 у ЗСО VIII/2.
‘ ГАМС: Основи стр. 112. и 115. и одлука ВСЈ Гз. 72/60 у ЗСО V/3
бр. 336.
’ ГАМС: Увод стр. 220. и одлука ВСЈ Гз. 114/63 у Билтену судске
хграксе ВСС бр. 1/64 стр. 30. (Билтен)
“ Видети одлуку ВС АПВ Рев. 854/64 у Билтену 4/64 стр. 50 бр. 95.
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II
Власник породичне стамбене зграде односно стана може бити
било који од уговорника и чланова његовог домаћинства, дакле
и давалац издржавања. Уколико је прималац издржавања власник, он може уговором предати својину одмах или после своје
смрти, но то и није обавезан предмет овог уговора.
У
пракси обично бива да издржавани, или старији брачни
пар, предаје своју зграду или стан у накнаду за уговорено доживотно издржавање за себе, a могућ је и уговор у корис;
трећег.“
Мада су то различити видови уговора о доживотном издржавању, стицаше станарског права оног уговорника и евентуално чланова његовог домаћинства, који се усел>ава у циљу заснивања заједнице живота се своди на један основ.
Наиме, он се усељава по дозволи носиоца станарског права
и постаје члан његовог породичног домаћинства пошто је то у
ствари и воља странака изражена у самом уговору о доживотном издржавању.
За то уселење постоји и сагласност власника породичне
стамбене зграде, или стана, као даваоца стана на коришћење
било да се својина преноси на другог уговорника или не. Наиме,
ако се предаја одлаже до смрти издржаваног, или пренос својине
није предмет уговора, он даје сагласност за уселење и као давалац стана на коришћење, a ако се предаја својине врши одмах,
издржавалац постаје власник и давалац стана на коришћење и
као такав се и усељава.
Према томе, ради се о законитом уселењу у стан на основу
одобрења носиоца станарског права и власника као даваоца стана
на коришћење и тим уселењем уговорник, и евентуални чланови
његовог домаћинства, стичу станарско право.*^
Да је то тако, показује и аргументум a contrario. Ако би,
после закључења уговора о доживотном издржавању, власник
стана — уговорник или члан његовог домаћинства — одбио да
друту страну прими у стан, ова не би са успехом могла да се
обрати суду и тражи принудно уселење, јер на основу самог
уговора није стекла станарско право. Могао би да уследи раскид
уговора о доживотном издржавању због неизвршења*^ или да се
евентуално тражи измена уговора.*^
Ако је дакле тај уговорник стекао станарско право само поводом зтовора о доживотном издржавању a на основу законитог
уселења и образовања породичног домаћинства, раскидом тога
уговора он и не губи станарско право, јер тај уговор и није основ
за стицање станарског права.*^
”
“
“
”
“
те ВСЈ

Видети одлзтсу ВСЈ Рев. 763/60 у ЗСО V/3 бр. 315.
Слично и одлука ВСЈ у Политици од 27. 1. 1964. год.
Чл. 125. ст. 3. ЗОН-а.
Чл. 126. ЗОН-а.
Видети слично у одлуци ВСС у Политици од 8. 6. 1964. године,
у Политици од 22. 11. 1965. тодине.
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Међутим, носилац станарског права би могао да откаже даље
коришћење стана као члану свог лородичног домаћинства, јер
постоје оправдани разлози за то.** Наиме, разлог за раскид тога
уговора је неподношл>ивост заједничког живота уговорника a то
је свакако и оправдан разлог за отказ дал>ег коришћења стана.
Треба нагласити да се раскид уговора о доживотном издржавању може тражити и ако дође до поремећаја односа између
једног уговорника и члана ранијег домаћинства другог уговорника, a не само међу странама у уговору.*’ To значи да отказ
даљег коришћеша стана може дати и носилац етанарског права
иако он није учесник уговора о доживотном издржавању, па чак
и ако се тај уговор не раскине, уколико на његовој страни постоје оправдани разлози.
На сличном становишту стоји и судска пракса.
III
Међутим, чест је случај, нарочито у граду да се издржавалац усели у стан издржаваног, који није власник тога стана него
има само станарско право. Уселење и заснивање породичног домаћинства се врши на основу одобрења носиоца станарског права, али недостаје и одобрење власника — даваоца стана на коришћење.
Према томе, уговорник који се усељава, може стећи станарско право само на основу факта да је образовано породично домаћинство. Уколико се оно не образује, он би се могао третирати
само као подстанар.
И баш у овом питању је судска пракса колебљива и недоследна.
Наиме, у судској пракси је спорно питање да ли усељени
уговорник стиче статус члана породичног домаћинства, па самим
тим и станарско право, коме припада право да трајно и несметано лично користи тај стан и после смрти носиоца станарског
права или кад овај из других разлога трајно престане користити
тај стан.*®
Према једном становишту, уговором о доживотном издржавању давалац издржавања не стиче статус члана породичног
домаћинства ггримаоца издржаваша јер је битан услов да се та
лица налазе у извесном сродству.*’
To значи да сродник стиче станарско право.®
A да ли и несродник ипак може да стекне станарско право?
Може, уколико је више година становао у стану издржаваног „на основу епоразума којим на себе преузима обавезу да
“ Видети одлуку под “ овог написа, с тим да је то сада чл. 24.
сл. 2. ЗоСО.
” Видети одлуку ВС БиХ Гж. 255/57 у Правном животу бр. 5-6/1958.
** A на основу чл. 20. ЗоСО.
” Видети одлуке ВСЈ Уж 10360/64 у Југословенској адвокатури бр.
3-4/1965, ВСЈ у Политици од 22. 11. 1965 и сл.
“ Одлука ВСЈ Уж. 2927/61 (према Коментару КасапрЉа стр. 251.
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носиоцу станарског права као лицу у невољи да]е новчану потпору и врши друге услуге кад је ту обавезу примио стварно a
не привидно и извршавао је према носиоцу станарског права до
шегове смрти“ . Ради се о уговору о доживотном издржавању на
основу којег се издржавалац уселио у стан.^‘
По другом становишту самим оснивањем заједнице живота
и домаћинства се стиче станарско право.^
Поставља се питање које од ових становишта може да се
прихвати и треба доследно да се спроводи како би уговорници
знали на шта могу да рачунају са сигурношћу.
IV
Пре одговора, ваља анализирати правну природу заједнице
живота која је заснована на основу уговора о доживотном издржавању.
Према чл. 125. ст. 2. Закона о наслеђивању, ако према уговору о доживотном издржавању уговорници живе заједно, па
се њихови односи толико поремете да заједнички живот постане
неподношлхив, свака страна може тражити од суда раскид уговора. А, као уговори о доживотном издржавању сматрају се и
уговори којима је уз обећање наследства после смрти уговорена
заједница живота или заједница имања, или да ће један уговорник чз^вати и пазити другог итд.^
У
правној литератури је већ указано да Јгговор о доживотном
издржавању посредно остварује извесне породично правне ефекте, који не извиру из закона, већ из уговора, али чија је последица обавеза једног лица да издржава друго, те се сврставају
у квазипородичне односе.^^
Ако уговорници образују и заједницу живота онда настају
и обавезе моралне природе, које се не могу принудно извршити
јер зависе од узајамног поштовања и разумевања, добре воље
и карактера уговорника. Како се један уговорник може натерати
да поштује другог?
Са аспекта социологије породице таква заједница живота
се може сматрати породицом у ширем смислу или домаћинством,
као одређеном социоекономском заједницом.^
Таква заједница представља дакле сплет имовинскоправних
и моралних обавеза и зато личи на породицу.“
Ако се дакле у таквој заједници живота односи толико поремете да заједнички живот постане неподношљив, a то значи
истовремено и кршење тих моралних обавеза, уговор се може
раскинути.
” Видети одлуку ВСЈ Гз 71/64 у ЗСО IX/2 бр. 194.
“ Видети одлуку ВС АПВ Рев. 24/64 Гласника 9/64.
“ Чл. 122. ст. 6. ЗОН-а.
“ М. МЛАДЕНОВИЋ: Породица и породични односи ст. 391-395.
“ МЛАДЕНОВИЋ оп. цит. стр- 2».
“ Видети одлуку ВСЈ Рев. 1870/62 у ЗСО VII/3 бр. 292 a упоредити
и М. БЕГОВИЋА: Породично право IV изд. стр. 15. и сл.
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Оваквим решењем Закон о наслеђивању је преузео метод
породичног права, које нема имовинске санкције, него је тшшчна
санкција принудан раскид правне везе. Карактеристично је да
је текст чл. 125. ст. 2. ЗОН-а скорк) идентичан са оним из чл. 53.
ст. 1. Основног закона о браку.”
Судска пракса стоји чврсто на становишту да се услед неподношљивости заједничког живота, без обзира на кривицу,
уговор о доживотном издржавању има раскинути.^
Ако се, дакле, сматра да таква заједница живота личи на
породицу кад је у питању раскид уговора о доживотном издржавању, онда је нелогично заузети супротно становиште приликом одлучивања о станарском праву уговорника који се у том
циљу и уселио у стан другог уговорника.
Та заједница живота има све потребне елементе породичног
домаћинства које тражи Закон о стамбеним односима.
Осећајући можда крутост таквог става, судови изузетно признају станарско право уколико се ради о дугогодишњој породичној заједници и озбиљном извршавању обавеза.^
Но, такво становиште се не може успешно одбранити.
Jep, Закон о наслеђивању је именовао уговор о доживотном
издржавању, прихватио квазипородични карактер тако засноване заједнице живота и омогућио раскид услед неподношљивости заједничког живота. Ако се утврди да је закл>учен уговор
о доживотном издржавању и да је заснована заједница живота
уговорника, и евентуално чланова њихових домаћинстава, онда
мора постојати претпоставка да је образовано породично домаћинство у смислу чл. 20. ст. 2. ЗоСО. Из тога следи да је уговорник, и чланови његовог домаћинства, стекао станарско право
усељењем.
Зато се може прихватити само оно становиште судске праксе да самим оснивањем заједнице живота и домаћинства тај уговорник стиче станарско право.
Према томе, неосновано је становиште да само дугогодишњи заједнички живот и стварно извршавање уговорних обавеза
може бити основ за стицање станарског права.
Кад се уговор о доживотном издржавању закључи и заснује
се заједница живота, онда није битно колико ће она трајати, јер
је станарско право већ стечено.
Ако се такав уговор касније раскине, носилац станарског
права може отказати даље коришћење стана само из оправданих
разлога. По смрти издржаваног, давалац стана на коришћење
не би могао успешно устати тужбом ради иселења издржаваоца,
уколико истовремено не докаже да је уговор фиктиван или да
заједница живота није стварно заснована.
A то је нешто сасвим друго.
”
“
IV2 бр.
®
Вилтен
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ГАМС: Увод стр. 70, ХЕКМАН ЈОСИП у Југосл. адвокатури 3-4/56.
Одлуке ВСС Гж. 414/57 у ЗСО И/З бр. 616. ВСС Гж. 908/58 у ЗСО
215, ВСХ Гзз. 107/56 у ЗСО 1/2 бр. 334 и тд.
Одлуке ВСЈ Гз. 61/63 у ЗСО VIII/2 бр. 208, ВС АПВ Гж. 94/64
1/64 стр. 43. и тд.

Само таква судска пракса би представљала правилно тумачење прописа Закона о стамбеним односима и Закона о наслеђивању што би омогућило потребну правну сигурност лицу које
се усељава ради извршавања обавеза из уговора о доживотном
издржавању.
др Стојан Михаиловић

ВАНБРАЧНА ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА У ПРАВУ
У једном конкретном случају један мушкарац је извесно
време одржавао ванбрачне полне односе са једном женом. После
не дугог времена они су одлучили да одржавање ових односе не
крију и мушкарац је узео своја два кофера и преселио се у стан
у коме је жена била носиоц станарског права. Жена је имала
двоје деце. Стан је био од 2 собе. У једној су спавала деца, a у
другој партнери из овог односа. Хранили су се заједно. Ко је
колико доприносио трошковима ове заједнице остало је спорно.
Једног дана жена је одлучила да овај однос прекине. Из
собе у којој је са мушкарцем спавала преселила се у собу код
деце и тражила од мушкарца да напусти стан. Овај је то одбио.
Жена је поднела тужбу са захтевом да се мушкарац „исели из
тужитељичининог стана” . Суд је тужби дао места сматрајући да
мушкарац у том стану има положај корисника стана.
Тужени није извршио правомоћну пресуду и тужиља је
просто закљзгчала улазна врата од стана и туженом на тај начин
онемогућила да у стан уђе. Из овога је произашла тужба због
сметања поседа, која је у току и јавно тужилаштво је поднело
оптужни предлог због крив. дела из чл. 297 кз. У том крив. поступку првостепени суд је донео осуђујућу пресуду сматрајући
оштећеног, мушкарца, корисником стана.
По жалби окружни суд је првостепену пресуду преиначио,
оптужену ослободио од оптужбе, a свој став овако образложио:
„Из утврђеног чињеничног стања у побијеној пресуди произилази да инкриминисана радња садржи обележја кривичног дела
из чл. 297 кз., али по садржини је лакше природе, па као такова
представља незнатну друштвену опасност дела и окривљене као
починиоца. Утврђено чињенично стање у пресуду јасно указује
да то није кривично дело, па је због погрешног закључка првостепеног суда, другостепени суд уважио жалбу окривл>ене и
услед незнатне друштвене опасности, окривл.ену ослободио од
оггтужбе на основу чл. 321 т. л. зкп. у вези чл. 4. ст. 2. кз.“
II
Првостепени судови без даљег су стали на становиште да
ванбрачна животна заједница је факт који ствара права и оба23

везе, или бар ствара субјективно право коришћења стана, одн.
партнеру у тој заједници даје положај „корисника стана“ . Окружни суд као да се приклања овом ставу. Он каже да онемогућавање улаза у стан партнеру из ванбрачног односа закључавањем стана „садржи обележја крив. дела из чл. 297 к з“. Ово
би значило да је мушкарац из ванбрачне животне заједнице
фактом да је ступио у овакову заједницу стекао нека сз^јективна права другог партнера из ове заједнице, да се у сваком случају налази у поседу неких субјективних права. Без овог крив.
дело самовлашћа не може да постоји. За ово дело мора постојати
оштећени. Чак да једна радња садржи само обележја крив. дела
из чл. 297 кз. мора да постоји оштећени. Да се покрене крив.
поступак за ово дело мора да постоји предлог, a предлога не може бити, ако нема оштећеног.
Било, како било, судови су у сва три случаја стали на становиште да ванбрачна животна заједница је факт којим се
стварају, или бар могу стварати, или гасити, извесна субјективна
права. Ако је то тако, онда је само питање времена кад ће се
пред судом појавити овакови захтеви:
1. с}Ч10седништво намештаја у једном стану у коме живе
партнери из ванбрачне животне заједнице.
2. сувласништво бар на потрошним добрима,
3. права и обавезе према трећим лицима из области стварања домазлука
4. СЈ^јективно право корисника стана ако један од партнера
има положај подстанара, или заштићеног подстанара итд.
Правна пракса у облику суд. одлука оперише са термином
ванбрачна животна заједница. Колико је мени познато норматквна акта, правне норме, не употребл>авају овај термин. И исто
тако је извесно да постоје односи између лица супротног пола
за који израз ванбрачна животна заједница као симбол веома
добро одговара. Већ правна стилизација овог језичног симбола
за ове односе указује да се ту ради о односима квази односима
у браку, да је то неки квази брак.
Социолошки садржина ванбрачне животне заједнице може
бити веома различита. Израз „животна заједница" узет из области брачног права указује да та заједница се разликује од
других правних и социјалних заједница:
1.
димензијом времена. Она треба да траје дуже времена,
за разлику од других заједница које често могу да постоје само
у кратком временском интревалу. Она ин финем не мора у конкретном случају да траје, али мора да буде организована тако
као да he трајати. Но већ овде између брака и вав^рачне животне заједнице постоји разлика. Брак постоји од тренутка регистрације код матичара и чак да брачни другови одмах после
тога раскину фактички брачну заједницу, чак и ако не буду
били ни на свадбеном ручку, брак постоји. Ванбрачна животна
заједница која би била прекинута кратко време после склапања,
да ли би она правно трајала? Да ли је она уопште створена?
Жена и мушкарац се договоре да заснују ванбрачну животну
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заједницу и муж добије кључ од стана, дође једно вече, преноћи и жена му сутра каже да се предомислила. Постоји ли ту
уопште ванбрачна животна заједница? — Или му то каже после
недељу, месец, или годину дана? — Ако хоћемо да у право унесемо ванбрачну животну заједницу као факт који ствара субјективна права, онда морамо да одредимо колико треба да траје
једна ванбрачна животна заједница па да постане ванбрачна
животна заједница. Ма који временски интервал одредили, остаје да се у систем права унесе положај брачних другова од
тренутка када су фактични ову заједницу створили, до тренутка
када ћемо им признати да она постоји.
2. димензијом дубине. Све друге заједнице везују људе
само у односу на нешто. Сувласници постоје у односу на објект
сувласништва. Однос повериоц-дужник само у односу на дуг.
Жена у браку се појављује у односу на мужа и обратно у тако
великом броју односа, да Je много лакше набројати односе у којима се она правно не појављује. При томе она се и у тим односима социјално појављује. Истина да је брачни друг независан
у избору занимања и рада, али други брачни друг безусловно
има права да буде консултован, да врши одређени утицај и ако
су њихови ставови диаметрално опречни то може да буде разлог за развод брака, за престанак брака.
Какву димензију дубине треба да има једна ванбрачна
животна заједница, па да је признамо као такову? — Неће бити
спорно да постоји брак између лица рд којих је једно теренски
радник, трг. путник, морнар, па брачни другови се виђају заједно станују у истом стану нпр. пар дана годишње. Али да ли
је могућа такова ванбрачна животна заједница? — Да ли постоји
ванбрачна животна заЈедница између лица која се виђају викендом, једном месечно, или једном годишње?
Да ли постоји животна заједница ако се она састоји из
интимних полних односа, заједничких излазака, a не постоји све
друго? — Или, ако постоји све друго, a не постоје интимни полни односи?
3. димензија емотивности. Оно у својој бити представља
сексуални нагон, транспонује се у психи у осећај афинитета,
у љубав, a ово даје свим међусобним односима партнера један
битно други квалитет. Однос између мужа и жене кад жена
пришива мужу дугме на кошуљу није однос између муштерије
и кројачице. У брачним односима постоји зак. предпоставка о
постојању те емотивности, тих квалитета. Ванбрачна животна
заједница није правна институција и овакве ггрезумције нема.
Да ли је за постојање ванбрачне животне заједнице потребна
ова димензија емотивности и ако јесте како доказивати њезину
егзистенци ј у ?
Правно креирање ванбрачне животне заједнице поред горњих потешкоћа, носи у себи и следеће потешкоће:
1. Постојаше једне брачне заједнице искључује правно могућност постојања за ма ког од брачних другова и друге брачне
заједнице. Овако шта чак представља кривично дело бигамије.
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A, да JĐ* je TO тако и код ванбрачне животне заједнице? — Нема
законских сметњи да један човек заснује 2, или више ванбрачних животних заједница.
2. Да ли лостојање брачне заједнице представља сметњу
стварању ванбрачне животне заједнице? — Да ли је ванбрачна
животна заједница могућа и код ефективно постојећег брака
(брачна и ванбрачна жена „деле“ истог мужа), или је само могућа у случајевима где брачна заједница фактички не постоји;
или тамо где због нпр. болести једног од брачних другова, она
није могућа у свом тоталитету?
Ако хоћемо да у право унесемо ванбрачну животну заједницу као факт којим се стварају, нека субјективна права, онда
смо дужни да са довољно јасноће дефинишемо појам ванбрачне животне заједнице, или другим речима да дамо одговор на
i opKba и још многа друга питања. Поред питања да ли је за ово
формално надлежна судска пракса, поставља се и друго питање: да ли су судије општинских и окружних судова интелектуално дорасли овом задатку.
III.
Но, без обзира на ове тешкоће, појавл>ује се нешто што ми
се чини нерешивим. Ако створргмо правни институт ванбрачна
животна заједница, онда брак као животна заједница престаје
да буде једина законом уређена заједница живота мушкарца и
жене и постаје једна од законом уређених заједница живота
мушкарца и жене. И сваки човек, или жена, може да бира да
ли да своју заједницу живота уреди по нормама које важе за
брак, или нармама које важе за ванбрачну заједницу живота.
Брак нужно ванбрачну заједницу живота мора осећати као модалитет који је угрожава, исто тако као што сурогат угрожава
оно чему служи као сурогат. За мене остаје нерешиво питање
шта остаје од тврдње да је брак као темел> породице под заштитом државе, ако органи те исте државе и не баш надлежни
„пласирају на тржишту могућности” један „брачни сурогат” ,
који има својих дражи?
IV.
У социјалној стварности постоји неколико врста ванбрачних
животних заједница.
1. Ванбрачна животна заједница може имати у себи све
елементе брака, али брак није склопљен:
а.
због чисто техничких сметши. Типичан случај би био
када један брачни друг није у могућности да прибави потребна
дохумента за регистарцију Оваква животна заједница има услова да траје релативно кратко време, јер, ове техничке сметње
се дају брзо одклонити.
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б.
негативног става брачних другова према установи брака таквог како је он креиран у позитивном законодавству. За
ово је најбоља илустрација став извесних анархистичких група
које поричу надлежност ма ког облика организованог друштва
у односима између мушкарца и жене.
2. Ванбрачна животна заједница може не имати извесне
елементе брачне заједнице, па зато она ни у свести партнера не
представља брак. Ти облици су следећи:
а. брачни партнер неће животну заједницу која има димензију времена. Они своју заједницу сматрају да је заснована
на обостраним емотивним и рационалним разлозима и сматрају
да она треба да траје само док ти разлози трају. Правници би
рекли да је то однсх; cum clausiila rebus sic stantibus.
б. партнери неће заједницу која има брачну димензију
дубине, или емотивности. Правне норме позитивног права истина савременом браку не намећу неку обавезну садржину. О свему се брачни другови могу споразумевати и тим споразумима
регулисати конкретну садржину њиховог брака. Дужност верности и узајамног помагања може да добије прилично различиту садржину у вези са споразумом које би брачни другови у
вези са тим склопили. Истина да неки од тих споразума не би
могли бити проглашени ништавним, по захтеву једне од странака, али у пркос овом они могу постојати.
Конкретна садржина животне заједнице која се зове брак
постоји само у смислу да представл>ају у главном оно о чему
се брачни другови склопили споразум. Ако тог споразума нема,
ако један од брачних другова одбија да га врши, онда постоје
нека општа правила помоћу којих суд може да утврђује да ли
је неки од брачних другова учинио нешто што проузрокује
могућност другом брачном другу да тај брак разводом прекине.
Та општа правила представљају типичне садржине брака.
У забаченом селу садржина брака мора бити између осталог и
у обавези жене да меси хлеб, кзгва, пере мужа, одгаја децу. У
друштвеним срединама у којима постоји могЈгћност снабдевања
хлебом у продавницама хлеба, где постоји могућност исхране у
ресторанима предузећа, где постоје сервиси за прање, установе
за одгајање деце, конкретна садрижна брака не мора да се сасстоји и у том да жена меси, кува, пере, одгаја децу. Очигледно
да брак између балерине и пилота путничког авиона може имати друкшу садрижну но брак земљорадника из неког села у
Санџаку.
Постојеће правне норме брачног права не искључују могућност да брачни другови дадну садржину брака такву какву
желе. И ако је то тако онда је питање да ли има оправдања
хтење да се стварају ванбрачне животне заједнице само зато што
брачна заједница по својим димензијама трајања, дубине, емотизиости не одговара ономе што би партнери хтели. Да ли је
оправдано да они хоће неку другу социјалну творевину, када та
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творевина може да се укључи у већ постојећу социјалну и
правну творевину — брачну заједницу? —■ Зашто не би било
правилно резоновати овако: пошто брачна заједница омогућује
конкретну садрижну зависну од воље брачних другова, нема
оправдања креирати неку ванбрачну заједницу, јер садржина
ове задње увек се може уклопити у оквире брачне заједнице?
— Брачна заједница, као и све заједнице на емотивној бази,
пријатељство, афинитет итд. су заједнице чија егзистеницја се
мора дневно манифестовати. У тренутку престанка тих манифестација, престаје постојање тих заједница. Аналогија са
биолошким фактом „живот” овде је умесна. Живот престаје
када престану све манифестације његове. Брак, пријателзство,
љубав, престају кад престану њргхове манифестације. Оно што
се жели постиће са ванбрачном животном заједницом, слободном љубави итд. већ се постиже браком. Слободна љубав,
ванбрачна животна заједница итд. имају услова за егзистенцију, ако je брак consortium omnis виде и у принципу ако се не
може вољом странака, или вољом једне странке прекинути. To
код нас није случај.
He представља малу потешкоћу раздвојити ванбрачну жизотну заједницу од њезине варијанте слободне љубави, од односа између мушкарца и жене када представљају љубавни однос
који се прикрива од друштва.
Све те облике „животних заједница“ . „Заједница живота
мушкарца и жене“ позитивно право дели на брак и све што није
брак. To што није брак је факт који правно може бити:
а. недозвољен и као такав производи само обавезе
активности друштва усмерене на то да се он прекине. Свештеник је противу тога устајао са амвона. Управне власти су ове
слЈгчајеве гониле, кажњавале њихове актере. Судски органи су
одбијали да прихвате да су овакови односи могли створргги икаква права којима би суд могао пружити правну заштиту. Такав
однос je представл>ао сметњу у социјалном положају тих лица
и био је инкопатибилан са низом функција у друтптву. To је
време које је у главном прошло.
б. недозвољен, али друштвено и правно толерисан. To је
установа нон грата, сед толерата. У овом случају друштво сматра
да је овакав однос у ствари манифестација једног од облика
личне слободе, нешто што друштво ако постоји не штити, не
скатра да постоји, a ако престане да постоји не сматра ни да је
постојало. Правно његова егзистенција не производи никакво
правно дејство. Има пуно разлога веровати да се ту негде сада
калазимо. Ако овакав однос у пркос томе што његову егзистенгдгју правно не признајемо произведе нешто, ако се нпр. роди
дете, онда се ствара правни однос између детета и оца. Ако у
том ванбрачном односу један од партнера је уложио више рада,
материјалних средстава од оног што је из тог односа добио,
друштво прихвата да заштити таквог партнера, али заштита није заснована на постојању ванбрачне животне заједнице, но на
факту да у оквиру те заједнице је један од партнера више дао,
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HO што je добио. He прихвата ce да правно не признавање егзис'1енције ванбрачне животне заједнице представља сметњу да се
расправе односи економске природе који су међу странкама
постојали за време трајања те заједнице; постојали, a не створени том заједницом.
в.
правно дозвољен стим да његово појављивање, трајање и престанак ствара субјективна права и обавезе. Судови у
својим пресудама су стали на становиште да су и облици „животних заједница између мушкарца и жене“ , или бар извесни
такови облици, они које назива „ванбрачна животна заједница"
дакле извесни односи који би се могли назвати само „небрак” ,
конкубинат итд. правно дозвол>ени и производе правна дејства.
На овај начин враћамо се на римско право које је поред брака
познавало још и конкубинат.
Прихватити се може да је законодавац у могЈгћности да
креира поред брака још једну врсту брачне заједнице, конкубинат, „ванбрачне животне заједнице“ , али тешко да је прихватљиво да то могу радити суд. органи у облику суд. одлука. Такве одлуке су СЈчтротне позитивном праву, јер њима брак престаje да буде једина и постаје једна од животних заједница између
мушкарца и жене.
Милош Кекез

ДА ЛИ РАДНИКУ УВЕК ПРИПАДА ПРАВО НА НАКНАДУ
ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДА
I
Ради заштите радника од самовоље, Устав СФРЈ садржи
начело да радни однос може престати против воље радника само под условима и на начин који су одредили савезним законом
(члан 36, ст. 6). Доследно томе, Основни закон о радним односима у чл. 2 ст. 3 прописује да радна заједница, против воље свог
члана, може одлучити да му престане рад само ако утврди, сагласно одредбама тог закона, да нема више услова за његов рад
у тој радној организацији.
На основу ових начела, 0 3 РО предвиђа основе и услове
престанка радног односа радника. Према чл. 102, радна заједница може донети одлуку о престанку рада радника и без његовог
пристанка само ако се укида радно место или трајније смањује
обим рада односно пословања или ако се утврди да радникова
радна способност не задовол>ава захтеве радног места на коме
он ради. Поред тога, по одлуци радне заједнице, раднику може
престати рад и у случају кад наврши четрдесет година пензисК јГ стажа (мушкарац) односно 35 година (жена), као и у случају
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отзарања поступка за укидање односно престанак радне организације (чл. 108 и 109). Закон је одредио поступак и органе који
доносе одлуку о престанку рада као и случајеве када се таква
одлука не може донети, (чл. 107). Исто тако закон је овластио
радне организације да својим статутима одреде, у границама
закона, време за које радник има право да остане на раду од
дана саопштења одлуке о шеговом престанку рада.
Треба истаћи да се основи и начин престанка радног односа утврђују, поред закона и огаптих аката радних организација,
и колективним уговорима, којима се регулишу услови рада,
права и обавезе радника запослених код приватних послодаваца.^
Уколико је одлука о престанку рада радника донета противно одредбама закона или других аката заснованих на закону, онда се ради о незаконитом престанку рада односно радноправног односа.
Ако радник сматра да му је коначним решењем радне заједнице престао рад на незаконит начин, има право да поднесе
тужбу којом се остварује новчано потраживање, рачунајући од
дана достављаша првостепеног решења, износи две године.
II
На основу чл. 126. ОЗРО, кад утврди да је коначним решењем радне заједнице престао рад радника на незаконит
начин, суд може одлучити да се радник врати на дотадашње
радно место или да на захтев радника досуди само одштету.
Ако одлучи да се радник врати на дотадашње радно место, суд
ће, на захтев радника пресудити и о накнади штете. Иначе,
раднику за кога је правоснажном одлуком суда одређено да се
врати на дотадашње радно место, за време које није био на раду, припадају сва права која се стичу и остварују на раду и по
основу рада.
Захтев за накнаду штете најчешће се подноси због изгубљеног личног дохотка услед незаконитог отказа, с обзиром
да је раднику било онемогу^ено да врши рад и стиче доходак
у радном односу. Поред ове накнаде, радник има право и на
накнаду друге штете, уколико је исту претрпео, што се у сваком конкретном случају посебно утврђује. Ова накнада штете
одређује се правилима облигационог права.
У пракси се појавило више питања у вези спорова ове
врсте, од којих су два основна. У првом реду, то се односи на
питање да ли раднику у сваком случају, када. му је радни однос
престао на незаконит начин, припада право на накнаду штете, без
обзира да ли је за време док није радио у радној организацији
која је донела одлутсу о престанку рада, радио на другом месту
и остварио приход; и друго, да ли ова накнада припада раднику
' Види: Др А. Балтић: Основи радног права Јутославије, Београд
1967. год. — стр. 283
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коЈИ није ништа предузао да нађе одговарајуће запослење, и
када, подневши тужбу, чека решење спора и евентуалну накнаду штете.
У првом случају наша судска пракса стоји на становишту
ра раднику не припада право на лични доходак самим тим што
ct налази у радном односу, тј. што му није на законит начин
престао радни однос, ако је у критично време (док није радио у
својој радној организацији) био запослен на другом месту и ако
је тим радом остварио приходе у висини износа који тражи на
име накнаде. Међутим, уколико су му приходи били мањи од
спорне сутие, онда би имао право да тражи разлику између спорне суме, и шегових остварених прихода.^
Што се тиче другог слзгчаја, судови су заузели став да је
од битног значаја питање да ли је радник са своје стране предузео мере да се, по престанку рада, поново запосли. Код утврђивања штете и њене висине узима се у обзир да ли је радник
својом кривицом пропустио могућност запослења, важно је да
се утврди реална могућност запошл.авања и остваривања зараде
уз предузимање свих мера од стране радника да се запосли.
ОтЈ’да, не би било од одлучујућег значаја пропуштање радника
да се пријави заводу за запошљавање и да тражи посао на
другом месту ако није постојала реална могућност запошл>аваша.^ При томе је важно истаћи да радник није дужан да заснује стални радни однос под неповољним условима по њега, нити
кезаснивање оваквог радног односа има утицаја на његово право на накнаду штете и њену висину (што не значи да би било
без значаја да ли је радник могао да заснује радни однос на
одређено време и сл. (4)
Сагласно начелу подељење одговорности, раднику не припада накнада штете и за оно време за које је и оно сам допринео проузроковању штете.
Герасим Жуњић,

МИХАИЛО КОНСТАНТИНОВИЋ: ОБЛАГАЦИЈЕ И УГОВОРИ
Скица за Законик о облигацијама и уговорима
Издање Правног факултета у Београду 1969. г.
Недавно штампана књига професора Дра Михаила Константиновића наишла је у редовима правника на ванредно интересовање, што је сасвим и разумл>иво јер аутор спада међу наше
^ Пресуде Врховног суда Југославије, Рев. 1305/65 и Врховног суда
Србије, ГЖ.-2593/64 (пресуде наведене према „Приручнику судске праксе
позитивних прописа и правних 1шститута из области грађанског права”
од Милорада В. Кукољца и Томислава Ралчића — Београд, 1968. год.)
’ Пресуде Врховног суда Југославије, Рев. 1305/65, Рев. 115/66 и
Врховног суда Србије, Гж.-2593/64
‘ Пресуда Врховног суда Југославије, Гж.-46/67
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најеминентније научне раднике у области права и законодавства.
Професор Константиновић је за својих 45 година рада на
Универзитету уживао, a и сада ужива највећи углед међу студеитима и правницима. Вројни магистри и доктори правних наЈтса су само један од резултата његовог педагошког рада. Ако
се томе дода да је он у највећој мери заслужан што имамо тако
савремене законе као што су Основни закон о браку и Закон о
наслеђивању онда су разумл>иве констатације професора Дра
Борислава Т. Благојевића да иза професора Константиновића
.,сто,1и један огроман интелектуални капитал” и да ово дело
представља „један изванредно потпун и савремен предлог како
би било могз^е и потребно кодификовати облигационо право у
нашој земљи.”
И заиста, у 1066 чланова аутор даје решења за многобројна питања из области уговорних и других облигационих односа
„која би истовремено била правична и најбол>е одговарала потребама практичног живота.”
Пошто је немогуће у овом напису дати ни сумаран приказ
овог дела, a још мање оцену, остаје само да се топло препоручи
свим адвокатима и да се подржи лредлог проф. Благојевића да
ОЕОм делу „посветимо посебну пажњу и да, полазећи од резултата до којих је он дошао и које је он изнео у овом делу, својим дал»им сугестијама и предлозима изразио управо своју
захвалност проф. Константиновићу за ово дело, како бисмо
тиме помогли, тамо где нам се чини потребно, свима онима који
ће, полазећи од овога што нам је прЈгжио проф. Константиновић,
радити на утврђивању текста Закона о облигацијама који би
био поднет Савезној скупштини.”
Др Стојан Михајловић

У својоја 85 год. живота преминуо је у Новом Саду Др Joван Лемајић, пенз. адвокат.
Др Јован Лемајић био је у почетку своје правне каријере
јазни тужилац у Новом Саду, a после адвокат. Поред обављања
редовног посла бавио се и правним литературама јер је писао
и сарађивао на разним правним публикацијама.
У Адвоктској комори заузимао је, у Управном одбору, видно место.
Као адвокат био је примеран, у сваком случају позитиван,
дружељубив, тако да је његова смрт осетан губитак за нашу
адзокатуру.
Слава Му!
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y Београду преминуо је пенз. адвокат Др Сретко Шинжар
у 92 год. живота. Пок. др Шинжар био је адвокат од 1911 год.
Као адвокат уживао је врло велик углед био је поштован и
Бољен од своје околине.
Одличан правник, савестан адвокат обавл.ао је своје дуж ности на опште задовол>ство.
Слава Му!

У Београду је преминуо Љубомир Живојиновић, адвокат
из Ковачице.
Рођен 1905 год. После завршених наука био је у државној
служби. У адвокатуру је ушао 1950 год.
Као адвокат био је узоран, вољен и поштован од колега и
клијената.
Слава Му!

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ
Прекорачење границе нужне одбране. (ВСС Од. Н. С. бр. Кж.
826/68).
Против 1 ст. пресуде којом је оптужени проглашен кривим за кривично дело убиства из чл. 135 ст.
I КЗ у вези са чл. 11 ст. 3 КЗ улсужио је оптужени жалбу, која је
као неоснована одбијена, a из разлога:
Када се два лаца споразумеју да
се физички обрачунају, па за то
изађу на улицу, спремни да отпочну обрачун, онда се та лица налазе
у истовременом противправном нападу, јер непосредно предстоји напад и једног и другог, па при томе
није од значаја ко је кога први
ударио, што све искључује постојање нужне одбране, a самим тим —
и прекорачење границе нужне одбране.

И једнократна куповииа или продаја страве валуте остварује биће
кривичног дела трговав>е страпом
валутом. (ВСС Од. Н. С. бр. КЗ
3/69).
Окружни суд као II ст. ослободио
је оптуженог од кРивичног дела
трговања страном валутом који је
починио на тај начин што је свега
једном продао 100 кан. долара за
1.400.— н. д. Јавни тужилац АПВ
ставио је захтев за заштиту законитости који је уважен a из разлога;
Чл. 234 ст. I КЗ треба схватити
и тумачити тако да се и једнократном
куповином
или
продајом
предмета
наведених
у
овој
одредби остварује биће овог кривичног дела. Употреба трајних глаголских облика у опису овог дела
по логици ствари и карактеРУ овог
кривичног дела не наводи на за-
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кључак да је потребно понављање
радње. Суво граматичко тумачење
трајних глаголских облика, како га
је дао II ст. суд довели би дотле
да би продаја маших износа у неколико махова представљало кривично дело, a продаја одједном великог износа стране валуте, чак и
стоструко већег, представљала само
девизни прекршај.

Кривично дело тешке крађе из
чл. 250 КЗ не може се сматрати
као дело која представл>а везнатну
друштвену опасност. (ВСС Од. Н.
С. бр. Кж. 60/69).
I ст. пресудом проглашени су оптужени кривим за кривично дело
из чл. 250 КЗ. Оптужени су уложили жалбу због непримене чл. 4
ст. 2 КЗ која је као неоснована одбијена a из разлога;
Обзиром на посебно обележје тог
дела као и на прописану казну
предвиђену у чл. 250 КЗ не може
се ни у ком случају сматрати као
дело малог значаја, па то дело не
представЈБа незнатну друштвену
опасност у смислу чл. 4 ст. 2 КЗ
и —•само по себи — то дело искл>учује примену тог прописа.

Нема заједвичког стицања у ванбрачној заједници. (ВСС Од. Н. С.
бр. Гж. 109/69).
Против I ст. пресуде којом је
тужбени захтев одбијен, уложена
је жалба која је уважена, пресуда
укинута, a из разлога:
Нема заједиичког стицања у ванбрачној заједници, јер се на такву
заједницу не могу примењевати начела из чл. 8 ОЗБ, која важе за
стицаше радом у брачној заједници.
Код стицања у ванбрачној заједници се према правним правилима имовинског права суди по томе који
је од ванбрачних другова власник
стечене ствари. Другом ванбрачном
другу може се у одговарајућој мери
признати само тражбено право према првом ванбрачном другу, a за
његов удео у стицању.

Забележба парнице може се дозволити и када се тужбом тражи
удео у власништву векретнина на
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основу заједвичке тековиве (ВСС
Од Н. С. бр. Гж. 358/69).
I ст. суд је одбио захтев тужитеља да се забележи спор у зем.
књигама на некретнини. Против решења уложена је жалба која је
основана, I. ст. решење је преиначено и одређена забележба спора
a из разлога:
Поред разлога из §§ 66 и 77 правних правила б. Закона о земљ.
књигама забележба парнице може
се дозволити када се тужбом тражи удео у власништву некретнина
на основу заједничке тековине.

Одредбе чл. 240 Закона о наслеђивању не могу се примењивати на
уговор о уступашу и расподели имовнне за живота. (ВСС Од. Н. С. бр.
421/69).
Уложена жалба је прихваћена,
пресуда I. ст. суда укинута a из
разлога:
Одредбе чл. 260 Закона a наслеђивању односе се искључиво на
тестаменте и утовор о наслеђивању
који су закључени пре ступања на
снагу ЗН a никако и на остале уговоре из тога се те одредбе не могу
аналогна примењивати и на уговор
о уступању и расподели имовине за
живота.

Против валога или опомене за
плаћа&е таксе није дозвол«ена жалба. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж .505/69).
Одбијена је жалба туженика против решења којим је позван да
плати таксу a из разлога:
Одредбе Основног закона о судСким таксама не предвиђају правни
лек (жалбу или приговор) против
судског налога (опомена) за плаћање таксе о којем би се одлучивало
у поступку пред судом опште надлежности.

He ради се о фиксном правном
послу мада су странке уговориле
тачну динамику испоруке робе. (Вр.
привр. суд Сл. бр. 2498/68)
Закљученим купопродајним уговором странке су уговориле динамику испоруке робе према којој је
тужени као продавац примио оба-

везу да тужиоцу у одређеним временским размацима испоручи тачно
утврђене количине од уговорене робе. Тужени, међутим, се није држао
утврђене динамике испоруке, па је
стога тужилац одбио да прими испоруку робе са закашњењем тврдећи да је међу странкама закључен фиксни правни посао па да је
престала правна важност истог услед пропуста туженог да робу испоручи према динамици за испоруку.
Првостепени суд није уважио наводе тужиоца, па је тужиоца обавезао на плаћање купопродајне цене робе коју је тужени у међувремену тужиоцу ставио на располагање, a ово становиште је поводом
жалбе прихватио и другостепени
суд из следећих разлога:
„Није правно основан тужиочев
навод да се уговор има сматрати
раскинутим јер да уговорена динамика указује на фиксни посао a
тужени је са неиспоруком робе пао
у доцњу. Наиме, према Општој у занси за промет робом број225 ст.
3, рок обавеза има испунити у тачно одређено време или у тачно одређеном року a да he се иначе уговор раскинути, или ако то проистиче из уговора или околности случаја. Наведеним кУпопродајним у говором, међутим, странке нису посебно назначиле да he се тај уговор
сматрати раскинутим протеком одређеног рока који се сматра битним
условом уговора, нити то проистиче
из садржине овог уговора или о колности посла.”

Обавеза плаћан>а пореза на промет
не може се проширити и на случајеве који законом нису предвиђени
(Врх. привр. суд Сл. бр. 126/68-3)
У покренутом управно-рачунском
спору првостепени суд је пресудом
одржао на снази решење надлежне
Службе друштвеног књиговодства
којим је тзокиоцу Комуналној установи за одржавање гробља наложено да накнадно обрачуна порез
на промет за уступање права к оpnmhema гробница на одређено време. Наиме, првостепени суд је no
mao са становишта да је у конкретном случају обављен промет
права, a да је без значаја околност

да прибавилац при том није стекао
стварно право него облигационо.
Поводом жалбе другостепени суд
је ову пресуду преиначио и решење
Службе друштвеног књиговодства
поништио из cлeдehиx разлога:
„У чл. 3 Основног закона о порезу на промет непокретности и права
одређено је шта се подразумева под
прометом непокретности и права, a
TO је пренос права својине на непокретностима односно пренос права на патенте, право плодоуживања, право стварне службености,
право на ренту, право на моделе и
жигове, као и право ранијег сопственика на Kopnmheme национализованог неизграђеног земљишта, односно замене непокретности наведених права. Том законском одредбом, дакле, прецизирано је и лимитирано одређено шта се подразумева под прометом непокретности и
преносом права који подлежу плаhaњy пореза на промет непокретности и права. Обавеза плahaњa тога пореза не може се проширити,
као што је то нашао првостепени
суд, на пренос односно уступање
других права, која том законском
одредбом нису обухваћена. Према
томе, како том законском одредбом
није одређено да давање гробница
на употребу и Kopnmheme представља промет непокретности или
пренос права који подлежу плаh a » y пореза, то тужилац није могао бити обавезан на плahaњe спорног пореза.”

Издавање привремене наредбе има
места и у случају када се ствари
валазе код предлагача. (Врх. привр.
суд Сл. бр. 602/69)
Тужилац је са тужбом предложио
да суд уједно изда привремену наредбу којом се туженом забрањује
даље располагање са робом која се
налази на складишту тужиоца a
коју је робу тужилац по уговору
о купопродаји продао туженом.
Првостепени суд је одбио да изда
предложену привремену наредбу
нaлaзehи да се иста може дозволити у случају ако се ствари налазе
код противника предлагача a не
код самог предлагача.
Поводом жалбе другостепени суд
је укинуо ово решење из caeflehnx
разлога;
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„У ожалбеном решењу заузет је
став да се предложено обезбеђење
може дозволити само ако се ради
о обезбеђењу на стварима које се
налазе код противника предлагача,
тј. код туженог. Како се односне
ствари налазе код тужиоца, да се
тражена привремена наредба не мож е дозволити, па је стога одбио тужиочев предлог.
Такво становиште побијаног решења не може се прихватити, јер
није у складу са постојећим прописима. По правним правилима бившег Извршног поступка (параграф
331) ради обезбеђења новчаних тражбина могу се издати привремене
наредбе, између осталог, чувањем
и управом покретних ствари извршеникових као и судском забраном њиховог отуђивања или оптерећивања. Прописом није нигде забрањено издавање привремене наредбе, ако се односне ствари налазе
код предлагача (тужиоца). Дапаче,
по правном правилу из пар. 214
бившег Извршног поступка на који
се позива пар. 331 ИП. и кад ствари
нису код предлагача може он бити
одређен за чувара ствари уз пристанак извршеника (туженог) и у
том случају се предлагачу у својству чувара предају односне ствари
на чување.”

Чињеница да је над тужиоцем у
току парш 1це отворен стечајни поступак није сама по себи разлог да
суд одбије расправл>ан>е по приговору компензације. (Брх. привр. суд
Сл. бр. 2786/68-3)
У току спора је над тужиоцем
отворен поступак стечаја па је тужени после тога истакао приговор
урачунавању своја протупотраживања са утуженим потраживањем.
Првостепени суд је одбио да се
упусти у расправљање по истакнутом приговору и упутио туженог да
своје потраживање остваује пријавом у стечајни поступак.
Поводом жалбе туженог другостепени суд је укинуо првостепену
пресуду и предмет вратио на поновни поступак из следећех разлога:
„Чињеница да је над тужиоцем у
току парнице отворен стечајни поступак, сама за себе, ни у ком случају не може имати за последицу
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то, да суд одбије да се упусти у
мериторно расправл>ање о том приговору, a још мање да одбије компензациони приговор, као што је
то урадио првостепени суд. Закон
о принудном поравнању и стечају
(„Службени лист СФРЈ” бр. 15/65)
не доводи у питање одредбе Закона
о парничном поступку, посебно његов чл. 327. ст. 3, којим се регулише
питање одлучивања о приговору
компензације; напротив, чл. 88. поменутог Закона о принудном поравнању и стечају оставл>а могућност
компензације у стечајном поступку,
па у складу стиме ст. 2 чл. 88 тог
Закона изричито прописује да се
потраживања која су се на дан отварања стечајног поступка могла
пребити (а такав је случај и са
тужениковом тражбином која је
предмет компензационог приговора,
уколико иста, разуме се, постоји)
сматрају пребијеним и да се не
пријављују и стечајну масу.”

Промет употребљених ствари не
подлежи обавези плаћав>а пореза
на промет (Пресуда Врх. привр.
суда Урж. бр. 121/68-3)
У покренутом управно-рачунском
спору првостепени суд је одбио
тужбени захтев за поништај решење Службе друштвеног књиговодства којим је тужиоцу наложено да на промет употребљаване
опреме обрачуна и уплати савезни
порез на промет. —
Поводом жалбе тужиоца на предњу пресуду другостепени суд је
уважењем жалбе преиначио побијану првостепену пресуду и туж бени захтев уважио из следећих
разлога:
„За правилну оцену спорног односа, a T O је да ли је тужилац
као порески обвезник био дужан
да на промет употребљаваних
ствари обрачуна и уплати савезни
порез, одлучно је да ли се употребљаване ствари. на које је у
ранијем промету плаћен савезни
порез, могу сматрати у смислу чл.
2 Основног закона о порезу на
промет као финални производи који служе крајњој потрошњи. Прописима тога закона није одређено
шта се сматра финалним производом и, стога, под таквим производом треба разумети само овај

производ, као робу или ствар, на
коме је у процесу производње довршена прерада. Кад је у промету
таквог производа већ плаћен савезни порез на промет, онда се не
може узети да је тај исти производ који је употребљаван од
стране крајњег потрошача, финални производ у смислу наведеног
Основног закона и, према томе
не може бити предмет поновног
опорезивања Како, дакле, промет

већ употребљаване ствари не подлежи наплати савезног пореза на
промет, то је првостепени суд погрешио кад је одбио тужбу против
коначног решења Службе друштвеног књиговодства којим је наложено тужиоцу да на промеет
употребљаване опреме обрачуна и
уплати спорни порез, те је из тих
разлога Врховни привредни суд
уважио жалбу тужиоца и побијану пресуду преиначио.”

РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ А К У АПВ
На Редовној скушдтини Адвокатске коморе у АПВ која
је одржана у Панчеву 24. маја 1969. год. доносена су следећа
решења:
1. Узети је на знање извештај да је на Скзгпштини присутно од 431 уписаног адвоката 227 те да је Скзшштина способна да доноси пуноправне одлуке.
2. На Скупштини су били присутни као гости: Миливој
Ковачевић, секретар за Правосуђе НРС, Драгослав Мишић,
председник Већа општина Скупштине АПВ, Арпад Хорхват,
секретар за Правосуђе ИВ АПВ, Обрен Стојановић, заменик
секретара Правосуђа НРС и председник Савета АК у БеоградуЖарко Матијашевић, јавни тужилац АПВ, Александар Николић, председник Окружног суда Панчево, Милован Јовановић,
подпредседник Савеза адвокатских комора и председник Адвокатске коморе у Београду, Др Марјан Думић, изасланик АК у
Загребу, изасланици АК Сарајево, Миодраг Павлићевић, Коста Месаровић, Др М. Аћимовић, изасланици АК Београд, Момчило Митровић, адм. секретар АК Савеца адвокатских комора,
Павле Петрушев.изасланик А К Скопље, Др Милош Стеванов,
продекан Правног факултета, Нови Сад, као и сви представници месних, самоуправних и правосудних органа из Панчева.
3. Минутом ћутања одала је ттошту преминулим адвокатима; Др Димитрије Топаловачки, Др Дезидер Кулаи, Љубомир
П. Ђорђевић, Сретен А. Радовић, Др Божидар Вучинић, Др
Влада Шећеров, Алојзије Вицаи, Угорица Будошин, Др Милан
Иванчевић, Др Иван Арадски, Др Миливој Драгомировић, Др
Тома Рајић, ЈБубомир Живојиновић, Др Сретко Шинжар, Др
Јован Лемајић.
4. Изабрала је радно председништво Душан Ербес, Др
Андрија Тиса, за овераче записника Радивој Ковачевић и Стеван Молдован, за записничара Александар Пердух и Мирослава
Милосавл>ев.
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5. Ca великим одушевљењем прихватила је поздравни телеграм упућен председнику Републике Јосипу Брозу Титу у
коме се честита рођендан.
6. Закл>учила је да се записник прошле Скупштине од 1.
јуна 1968., извештаји Управног одбора о раду, закључни рачуни
и предлог финансијског плана за 1969. год. не читају пошто су
објављени у „Гласнику” Адвокатске коморе.
7. Саслушала је допуну извештаја о раду Упрадног одбора
који је поднео председник Милорад Ботић, саслушала је усмена
објашњења благајника Антонија Марића те извештај Комисије
за преглед финансијског пословања о прегледу биланса за 1968.
који је поднео Трифун Зарије.
8. Саслушала је дискусију у којој су суделовали: Милован Јовановић, Арпад Хорват, Др Милош Стеванов, Милан Миковић (Панчево), Др Јосип Варади (Зрењанин), Ж арко Радосав
(Сомбор), Владимир Трухар, (Срем. Митровица), Др Јован Дорошки, Др Федор Араницски, (Срем. Митровица), Сава Савић, (Нови Сад), Др Бранко Матић, (Панчево), Др Павле Хорватовић,
(Нови Сад), Ана Јакшић, у име адвокатских приправника и Милорад Ботић па је прихватила све извештаје и дала разрешницу
Управном одбору и осталим органима Коморе за рад у 1968 год.
9. Са 4 гласа против прихватила је предлог буџета Коморе за 1969 год.
Објављују се горње решење Главне скушптине.
Председништво
Главне скупштине

ИЗ СЕДННИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ
На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана
10. маја 1969. год. донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање извештај претседника, секретара и референата Управног одбора о раду те седнице.
2. Као делегати АК у АПВ на Годишњој скугаптини Адвокатске коморе у Будимпешти одређују се: Милорад Ботић, претседник, Шарчевић Андрија и Др Варади Јосиф, заменици претседника и Царић Олга, секретар.
3. Решавано је о молбама за јгпис у именик адвоката, те се
решења упућују Савету на надлежност.
4. Брише се из именика адвоката АК у АПВ Јован Ђорђевић
из Суботрше са 9.V.1969. због пензионисања. Задржава чланство
у фонду посмртнине.
5. Решењем бр. 170/69 узима се на знање да је адвокгЛ'
Терек Шимон, адвокат из Сенте закл>учио уговор о пружашу
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правне помоћи предузећу „ТИСА-СЕНТА” из Сенте 31.XII.
1968. год.
6. Решењем бр. 186/69 одређује се наплата по Дисциплинском суду А К у АПВ изречеше новчане казне казне и трошкова
од адвоката Жакић Младена из Жабл>а.
7. Решењем бр. 181/69 одређује се наплата новчане казне и
трошкова изречених од стране Дисциплинског суда А К у АПВ
Вечеринац Браниславу, адвоктау из Апатина.
8. Решењем бр. 206/69 брише се из именика адв. припр.
А К у АПВ са 8.IV.1969 Миливој Ввдосава пошто је уписана у
рсменик адвоката.
9. Решењем бр. 204/69 узима се на знање да је Ранков Константин, адв. прип. из Зрењанина са даном 30.IX.1968. прекинуо
адз. припр. вежбу код Др Стојана Михајловића, адвоката у
Зрењанину због одслужења кадровског рока.
10. Решењем бр. 173/69 брише се из именика адвоката АК
у АПВ Јовановић Миливој из Кикинде са даном 31.III.1969. због
заснивања радног односа, за преузиматеља је одређен Литричин
Добривој, адвокат у Е^икинди.
11. Решењем бр. 113/69 брише се из именика адвоката АК
у АПВ са даном 9.IV.1969. Владимир Гец, адвокат из Новог
ккеежвца због заснивања радног односа, за преузиматеља је одређен Душан Попов, адвокат из Новог кнежевца.
12. Решењем бр. 157/69 брише се из именика адвоката АК
у АПВ са даном 31.III.1969. Др Лозанић Славко, адвокат из
Зрењанина због пензионисања. Др Лозанић задржава чланство
у фонду посмртнине.
13. Решењем бр. 186/69 брише се из рпиеника адвоката АК
у АПВ са даном 31.V.1969. Владимир Јовановић, адвокат из
Ирига због преселења седишта адв. канцеларије у Веоград.
14. Решењем бр. 174/69 брише се из именика адвоката АК
у АПВ са даном 30.IV.1969. Др Милан Лазић, адвокат из Новог
Сада, због пензионисања, за преузимател>а је одређен адвокат
Др Војин Мијатовић. Др Лазић задржава чланство у фонду
посмртнине.
15. Решењем 191/69 брише се именика А К у АПВ Др Лошонц Еде, адвокат из Кањижице са даном 30. април 1969. због
пензионисаша, За преузиматеља је одређен Др Лошонц Аурел,
адвокат из Суботице. Др Лошонц Еде задржава чланство у
фонду посмртнине.
16. Решењем бр. 202/69 брише се из именика адвоката АК
у АПВ са даном 15.V.1969. Др Павле Капларски, адвокат из
Темерина због пензионисања. За преузимател>а је одређен Душан Узелац, адвокат из Футога. Др Капларски задржава чланстзо у фонду посмртнине.
17. Решењем 41/69 разрешава се дужности преузиматеља
адвокатске канцеларије Комненовић Љубомира, Марковић Љубпца , адвокат у Тителу, a за преузиматеља се одређује Бадаревски Тодор, адвокат у Тителу.
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18. Решењем бр. 45/69 разрешен је дужности привременог
заменика оболелом адвокату Др Славку Лозанићу, адвокату из
Зрењанина, Владимир Аршинов, адвокат из Зрењанина.
19. Решењем 198/69 узима се на знање да је Бранко Душић,
адв. припр. из Новог Сада од 1.маја 1969. наставио адв. припр.
вежбу код Мите Гојковића, адвоката из Новог Сада.
20. Решавано је о текућим предметима.
Управни одбор АП у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
Позивају се сви чланови фонда посмртнине да уплате по
10 н. д. на име доприноса за умрле чланове и то: ЈБубомира
Живојиновића, др Сретка Шинжара и др Јована Лемајића. Уплата се врши на текући рачун Адвокатса Комора у АПВ бр.
657-8-419.
Књиговодство Коморе

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пншто су се оба органа који одлучују о упису у именик
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви
услови за утшс у именик адвоката, то су на основу чл. 93 тач.
4, чл. 87 тач. 13 тач. 1, 2, 3, 6, и 7 ЗОА, чл. 13 ст. 2, Закона о
правосудном испиту, те чл. 7 и 9 Статута АП У АПВ, уписзгје
ice у именик адвоката са даном 15. V. 1969. године. С решењем број:
118/1969 Жр1кић Урош — Остојићево
167/1969. Гардашевић Стеван — Зрењанин
178/1959 Росић Бранислав — Сремска Митровица
193/1969 Ердељан Александар — Сремска Митровица
201/1969 Др Лошонц Еде — Кањижа
209/1969 Николић Миланка — Зрењанин
210/1969 Бујић Богдан — Вршац
АДВОКАТСКА КОМОРА АПВ
„ГЛАСНИК” излази сваког месеца / Издавач и власник; Адвокатска к о м о
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина
/ Уређује одбор / Одговорни уредник:
Богић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних хероја 6 / Текући рачун
код Народне банке 657-8-419 / Годишња претплата 24 нових динара / Цена
једног броја . н. дин. / Шта\ша „Будућност”, Нови Сад, Ш умадијска
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