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НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ ТУЖБЕ РАДИ ПОСЕДА И ПРИЗНАЊА 
ПРАВА СВОЈИНЕ НЕКРЕТНИНА ПРОТИВ ПОЉОПРИВРЕДНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОЛИТИЧКО-ТЕРИТОРИЈАЛНИХ
ЈЕДИНИЦА

Од 1953 годиое у судској пракси све чешће се појављују 
спорови 0 праву на посед некретнина, односно, >спорови a CBoĵ HiH 
некретнина у  којима се по правилј̂ л појављују физичка лица у 
улози тужиоца и пољопривредне ср<ган!И8ације саме или заједно 
са политичко-теритаријалним једииидама као туженици. Физичка 
лица iKoja су нашлстила своје поседе, или су се дезинтересовала 
За исте услед заиомења у индустрији, држагвној служ1би илк из 
било којих разлога, пасле укидања обавезног откупа пољопри- 
вредних производа, a нарочито после реарганизације сељачких 
радних задруга, све чешће се по|ављ.уЈ1у са захтевом Да им се при- 
зна право својине На некретнинама чији оу посед изгубили на 
овај или оаај начин и Да «м се врате њихове незсретнине, као соп- 
ственику’ у посед.

Углавнам имамо две. врсте оваквих спорова и то: спорови о 
поведу и спорови р тоседу /и својини.

У чисто паседовним парницама тужба је no правилу упе- 
рена против пољопривредне организације (сељачке радне задруге, 
земљорадЈничке задруге или вољопривредног добра), која је у по- 
седу шорне некретнине. Пол>опр:ивредне организације бране се 
у већини случајева тхриговором да ниву поседници накретнине, 
већ да је држе као' детентори у име одређене политичко-терито- 
ријалне јединице (о1пштине или среза), тојест у Јсуштцни |Сл[уже 
се прбцесуалним инсгитутом ИЈГеновања ггретходника. Прописи 
процесуалног права у вези именованих претходннка су јасни. 
Ако туженик неће да се j'nycxH у п.ар|ницу, јвр тв,рди да држи1 
■ствар у име неког Tipeiier, може позеаии ово треће лице (|дретход- 
ника) да се изјасни о своме одиору према спорнам предмету од- 
насно тужбеном захтеву. Ако 1претходник призна на расправи да 
посгаји правни однос који тужшик тврди, онда може по пристан- 
ку туженика ступити на место њега као странка у париици. (Пред- 
ратни ГРПП чл. 123—125. Натрт Закона о парничном постулку 
садржи у чл. 189 скоро исте одредбе).

He улазећи овде у материјалну оснаваност већ поменутог 
прцговора, који у рдатини и не мара бити основан у сваком гтред- 
мету, вматрам да, при-мена 1Г'ложев1их шравилд парничног пост>'П-



ка у пракси би у многојме олакшала рад >судова. МеђутамЈ утиракси 
се то ретко дешава. Пољопривредне организације не поступају 
|лотатуно у складу ica npaEMSHMa парничког П0!стушса. Оне не по- 
зивају 'GBora /претходника да ice 'на npBOij расправи изјаони о своме 
односу 'према )спорном лредмету и тужбеном захтеву. Последица 
тага је с једие стране то, да се пољопривредне организације не- 
стручно бране, с друге аране, тужилац да би се обезбедио од 
евентуалног одбијања тужбанаг захтева због иедостатка пасивне 
легитимације тужене стране ,,прошир5'је” тужбу и на политичко- 
тер!итаријалну јединицу', за коју пољопривредна оргаиизација 
тврди да је њен претходник. Има случајева да се тужба поатепено 
проширује на нвколико пол>опр;ивредних организација и поли- 
тичко-теритаријалиих јединица. Врло често а\1ДОви не воде ра- 
чуна о !про1пи1оима парничког постуижа те не доноае одлуку о 
првдложенсш преиначевуу —  проширивању тужбе, тужба се не 
до1Ставља свим туженицима, не одлучује *се о тужбеном захтеву у 
одкосу лрема спорном првдмету и тужбевом захтеву. Паследица 
ване процесуалне ситуације. Надаље, по природи ствари, расправ- 
љање тужбе тротив више туж&ника који се често и чињенично 
и правно различито бранеЈ доводи до непотребних компликација. 
отежава и 1ПОС|Купл>ује nacrynaiK јер доводи до одла|Г.ања paicnpa- 
ва a У вези' тога и до гомилања трошкова. Решавање таквих спо- 
рова било би у MiHoroMe олакшаБО ако би !СТ!ранке више водиле 
рачуна о прашилима парничног паступка. '

Прет|П01Став1И:мо 'случај, да физичко лице тужи пољопри- 
вредну организацију ради предаје во-седа некретнина, позивајући 
се на своје право својине, Тужена страна се брани, лре упуштања 
у меритум CTBapB 1приговором, да CTBap држи у  име трећег лмцб 
(претходника), али «е преддаже суду да позове то треће лице 
да се пред судом изјасни о тужбеном захтеву. По правилима 
предратног ларничног !Поступка туженик је био дужан позвати 
претходника одмах чим му је достављена itVHK6a. Нацрт парничног 
пасту1П1ка, међутим, садржи одредбу, да тужена страна може по- 
звати пр€ко суда претходника и на главној расправи пре него што 
се упусли у  раапра|вљање о главвој ствари. Обзиром «а околност, 
да по правилима парн. паступка која се лримењују у с̂удскоу прак- 
си није прописано обавезно заступање адвокатом, oiarpaM да 
би било правилније становиште и да се дозвољава именовање 
лретходкика и на рзсправи о главио ј ствари. Према томе, чим би 
тужена сдрана изнела приговор да држи ствар у име трећет фи- 
зичЈког !ил1и правног лица (по правилу по,Дитич>ко-територијалне 
јединице) прелседник већа би по службеној дужно1ст.и тпебао да 
сматра и такву изјаву 1именовањем претходника, што у  суштини 
и јесте, и да даље поступа по правилима париичког поступка о 
именовању претходника. Тиме би отлало непотребно проширење 
тужбе «а полиличко-територијалну јединицу,

У вези тих „проширења” само узгред би желео напоменути, 
да проширење тужбе на лица која нирут основном тужбо.м обу- 
хваћена, не лостоји 'какз п01себан институт лашег процесуалног 
пвавз’ већ улази у лојам преина“ ВЈ̂  ̂Ti.tiK5e. Према томе и за пппти-



peifce kao и зк icb3kć П1реиначеше тужбе били би пбтребни исти преД- 
услови који су предвиђени !правилима1па/рничноглосту1пкатј. пашто 
је парница већ почела тећи за преинанење је лотребан пристанак про 
тивника, али суд може преиначење допу1Стити и без обзира на 
противљење против1ника, ако не постоЈи бо|азан да ће се преина- 
чен>ем знатно отежати или одуговлачити nocryinsoc. Међутим, 
TaiKBo 1треиначењ1е тужбе ('дроширење на «ове 1С(уггуженике или 
ступање нових тужила1ца у  парницу), оаим шецијално у  1поступку 
предвиђеиих случајева: на пр. иравии последници |Странака, спо- 
редно мешање итд., не би било могуће по правилима парничнаг 
паступка преузетим ш  старог југаславенског ГРПП. Тужилац би 
Morao једино новом тужбомтужити оналЈнцазакајасматрадајето 
потребно ‘ради постизавања сврхе због које је био тт̂ шио и 'пр- 
вобитног тужекика, Уз постојање осталјих предуслчзва обе пар- 
нице би се могле спајити само ради заједничког рааправљања. 
Међутим, у  прамси се готово и не примењују у овснм ставу изло- 
жена правила 1парничког oocTyinKa, шта више не тако ретко, су- 
ДОВ.И уапште не довесу одлуху о долуштеноста предложеног про- 
ширења тужбе «а наве с1\'Ггужекике и поступак се наставља без 
Tora’ мада ice проширење.м тужбе на нове сутуженике врло често 
одуговлачл и златно отежава окоичање поступка.

Ако, л 01сле {гменовања лретходника, лретходник (ло пра- 
вилу палитичко-територијална јединица) дрђе на следећу мери- 
торну расправу он може по ‘при1ставку туженика да 1студи у пар- 
ницу на место истог. Тужиочев пристанак иије за то потребан, 
Јтколшсо се не ради о захтевима које тужилац има 'против туже- 
ника без обзира на то да m  он држи ствар или врши 1Стварно 
драва у своје име или у ;име (свога претхо/диика. Тужиоцу је наиме 
свеједно ко ће му вратити cTBap, 1под претпоставком да се правно 
дејство пресуде протеже и на лрвобитног тужеиика и на имено- 
ваног претходника који •ступа у парницу на место туженика. Ово 
је 'питање cnopHO. С. Цуља у својој кшизи „Грађанско-'процесно 
право” на страни 357 заступа гледилгте да се правиа снага пресуде 
протеже и на првобитног туженика и.На нменованаг претходника 
који је сгјупио у париицу на његово место. Супротно стано1аиште 
је заступљено у комент.ару југаслов1енског ИП (Нојман-Бачмеђеи- 
Бранковић) на1страни44. Сматрам да је исправно лрво становиште, 
јер тужилац не може 1спречити 1сту|пање имеиованог претходника у 
парницу на место прво1бит(н;(>г туженика, уколико се не ради о ту- 
жбеном захтеву против лрвобитног туженика који није у вези 
Са чињеницом да 1првоб1ГШ!и туженик држи ствар у  име 'Свога 
претходника (например оштстни захтев). Исто тако, тужилац 
нема инперенције иа одлуку суда о аслобађању од тужбе првобит- 
»ог туженика, Jep ће суд истога ослободити решешем тужбе на 
његов предлог и без 'лристанка тужиоца. Пошто туж!илац не може 
сп,{>ечи1ти .ислуштање 1првобитног туженика из париице« односно 
преузимање улоге тужене icrpane од именовансхг претходника, ло- 
гична конзаквенца такве ■штуације је да се правна снага преоуде 
донете против именованог претходаика односи и на првобитног 
туженкка. Иначе би тужшшц био осујећен да осгварује сваје
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CTBapKO-nipaBHe захвеве y  тој парници. Иначе би то било у .складу 
и са шравилима извршног поступка из чл. 14 предратног ИП, 
јер ;по1Стоји jaiB«a исправа о томе да је'првобитни тужени у по- 
гледу 'Опорног предмета сад10 П01следник претходиика који је сту- 
пио у парницу на његаво место. Та јаена И10права је судски за- 
ГШ1СНИК Са детенторовом изјавом о именовањј-у! претхсхдника и ње- 
гова изјава пред 1судол1 да пристаје да цретходник преузме пар- 
кицу. Према томе, ни тужилац не 6и имао 'правног интераса да 
проширује тужбу на претходнике.

Ступањем у парницу, односно преузимањем парнице од 
стране им1енованог претходника ако је исти иолитичко-територи- 
јална јединица, коју оо чл. 1 Захона о Јавном правобраниоштву 
заступа ех lege Јавно правобракиооптво, абезбеђује се и правилно 
и стручно заст1у(па.ње интереса заједницв. To је у  интересу тужи- 
оца јер he ice коначно решити сви 1Спорни одно!Си, дакле, не еамо 
питање шоседа већ и питање својине и на тај начин отпашће евен- 
туална нова тарница у  којој би се |појавила 1ПОЛвтичко-територи- 
јална јединица као тужитељица која управљ,а земљишним фон- 
дом оиште народне BMOBiBHe са тужбеним захтевам ради предаје 
поседа некрет1ви«е и укњижбе права својине у  iKOpBCT земљишвог 
фонда опште народне имовине.

CjviaTipaiM да би било корисно, уколико 'се тужена страна 
брани да има јаче npaiBo на спорну некретнину, однасно да је сте- 
кла ванземљ1ИШНо 1КЊИжно право својине на 'Спориој некретнини’ 
да 'се не брани само приловор01М већ противтужбом да би се сво- 
јински ОДН01СИ у односу на апорну некретничу дефинитивно ра- 
шчистили.

Ако тужена 1пол>опривредна оргшизација не именује као 
претходнижа једну политичко-територи|јал1ну једицицу иако и|з 
садржине' тужбе произлази да је предмет спора некретнина — сп- 
ште народна имовина у  тс;м случају, на основу чл, 9 Закона о 
јавном правобраниоштву односно аналогном ирименом цитираног 
прописа требало би прапис тужбе доставити надл!ежном јавном 
правобраниоштву. Ово из разлога, јер у епоровима каји се односе 
на права на пољопривредво земљиште у својини опште народне 
имовине, НО општше, раније среза, управља пољопривредним 
земљишним фовдом апште народне имовиве (чл. 2 Закона о над- 
лежности НО ошптина и ф езова Сл. лист ФНРЈ 34/55). Прел1а 
томе, укодико се ради о апоровима у «ојима је у питању апште 
народна имозина којом уцрављају по појединим пaзитивнo^пpaв- 
нкм |прописимаподи'вичко-територијалне јединице (ако се то изту- 
жбе види, или :се у току П01ступка може коистатовати) има се 
сматрати да постоји случај из чл. 9 Закрна о јаввом inpaiBo6pa- 
нвоштву с тим да се препис тужбе кма доставити надлежном вра- 
вобравиоштву ica позивом на расправу, Наиме, у |Суштин.и ради се 
0 спорј',1 у којем се решавају одноеи који могу бити правилно и 
коначно решени вамо уз учешће правобраниоштва као ех lege 
заступника овлаштене |политичко-тариториј£|лие једишце. Изло- 
жено тумачење чл. 9 Закона о јавнрм правобраниоштву је ек-



стензивно, али сматрам да je у духу самог закона и одговара и 
потреби целисходне за^тите пољопривредног земљишнбг фоида 
сшште народне и.мов,ине хао и процесно!Ј економ:и|и.

По пријему тужбе правобраниоштво ће предузети целисход- 
не мере, евентуално као слоредни умешач да се исцрпно и те- 
мељно расправе све оне окелности које су од значаја у канкрет- 
ном спору и да се ствар коначно реши тј. да се избеше потреба да 
се у новој парници расправи питање права својине на 'Спорној не- 
кретнини. Свакако од јавног правобраниоштва зависи да ли ће 
учествовати у спору и којим ће се процесним сретств;и.ма служити.

Друга врста оваквих спорова су спарови о праву својине 
нжретвине евентуално у вези са захтевом за предају поседа не- 
кретнина тужиоцу. У вези тих спорова важи све оно што је већ 
до ^сада изложено са следећом надопуно.м:

Тужбанм захтев ради пр-изнања права својине yinepen је по 
правилу, без захтева ради предаје поседа некретнине, п р о тв  по- 
литичко-тритсријалне јединице и редовио гласи тако, „да је ау- 
женик дужан признати тужиоцу право своЈИне на некретнини .. 
или, „утврђује се да је тужилац С0'пстве.1тик нек|ретн,ине, . По- 
стоји мишлуење да .се у шрвом случају ради о кондемнаторном ту- 
жбеном захтевју- a у другом случају да се ради о тужби ради утвр- 
ћења одређеног правног односа. По другом мишљењу и у једном 
и у другом случају ради се о тужби ради утврђивања. Мислим да 
је исправно друго становиште. Наиме и у првом се случају ради 
у суштргаи о утв(рђењј\1 одређеног правног односа, тојест, о утвр- 
ћењу тужиочевог права својине на спорној некретнини. У том слу- 
чају захтев ради утврчења одређеног правног односа камуфли- 
ран је сходном стилизацијом у кондемнатсрни захтев, али се тиме 
не мења суштина ствари. (Види проф. Др, Срећко Цуља, „Грађан- 
ско працегно право” страна 505, a супротно становиште Горшић 
11 ст.' 37). Ако би прихвачили изложено становиште судоЕИ би 
треба.ли па службеној дужности иапитати, да ли постоји 1правни 
Ш£терес на страни Тјужиоца, да се судском .одлукам утврди да је 
он сопственик спорне иекретнине. Ако је такав захтев спојен са 
захтевом ради 'предаје по1седа некретнине такво.м комбинираном 
тужбном захтеву не .може се порећи карактер кондемнаторног ту- 
жбеног захтева. Међутим-- што је по правилу случај у  п|ракси, ако 
се против |ПОЛитичко-територијалне јединице захтева само уста- 
новљење права својине тужиоца, с.матрам да би било тепико утвр- 
дити |пастојање правнаг интереса тужиоца као неопходне претпо- 
ставке тужбе ради утврђења. Тужилац је сжсро увек зе.мљишно- 
књижни сопствени1к,, ino 'Стању зе.мл>ишких књиг.а спорне некрет- 
нине те, пре.ма томе, нема правног интереса да тражи посебно' при- 
знање свога прзва својине, Ако тјужилац није укњижен као земљи- 
шно књижни согтственик некретиине, јер још није спроведено 
право €В'ОЈи:не у његову корист у земљишним књигама (на пример 
наследник итд.) ни у том случају нема правног интереса да се ап- 
стрзктно утв1рди да је сапственик одређене некрешине, ако не 
постоји запрека да уједно захтева и цредају поседа некретнине, 
у складу са правилом да код тужби ради утврђења тужилац треба 
да докаже нарочите околности које изискују самостално утвр-



ђење, a којих излази да се његов .Пјравни иитерес може зздово- 
љити само посебном парницом за утврђиван>е. Ово становиште 
дошло је до изражаја и у Нацрфу закона о париичном поступку у 
чл. 675.

П|рема томе, овакви зактеви били би бев |потребних проце- 
су-алних предуслова и као такви не би ое могли са yioiexQM оства- 
рмати.

По изложеним питаЈвима п|ракса 'судова иије Јединствена. 
Схватања >су различита-- те је у интергсу јединства 'Судске праксе 
да се 'ставови уј€дначе> те сматрам да је корисно изложена пита- 
ња размотрити и под аспектом изложених ставова^

Др. Андрија Задор

ОДУСТАНАК ОД ТУЖБЕНОГ ТРАЖЕЊА

Тужил!ац је навео да је живео са туженом' немих 15 ro- 
дииа. Ступајући у заједнички жквот са тужено1М, унео је, као сво- 
је 'CTsaipH: два ормана, гвозден1и кревет, стО' и 6 1Столица и друго.

Пошто је заједница између парничара престала, и пошто 
тужена неће да преда тужиоцу горње ствари, то је тужилац 'повео 
опор' и предложио је ■'преоуду:

1. Утврђује :се да су тужиочева 1Сво]ина доле наведене 
ствари: два ојумана, један гвоздени кревет, стоа 6 столица и тд.

I I  Да је тужена дужна да тужиоцу преда с тар и  под J. у 
poiQ;' од 15 дана по 1пра®оснажности прасуде, под претњом из- 
вршења.

По завршшом изввђају, првастепени суд је пресудом 
одбио тужиоца од тражења.

Суд је унео у рашравн« sajnBCHHK диспозитив шресуде али 
га није објавио.

Пре израде концепта пресуде, дошао је тђтжилац у  суд и 
изјавио ка запишику, пред претседником већа и записничарем, 
следеће: не тражим шрвсуду, одустајем од тужбеног тражења, 
пошто сам се са туженом измирио.

После овакве тужи'ачеве изгјајве, претседник већа (лице 
које де 1претседавало ири суђењу) оставио је предмет, као 'Свр-шен 
у архив.

Две године доцштје тужилац је шоднео готово истоветну 
тужбу, формулиш|у1ћ'и овој захтев на исш^ начин.

Овде 01стављам на страну 'питање — да ли је сам претсед- 
ник већа могао да прими на запи.сник овај одустанак. Тако и,сто, 
већу се овде баЕити ни питањем канексита тужбе и у којој мери, 
будући да онај спор, по коме је тужилад одустао од тужбеног 
тражења после дож те пресуде — није окончан у процесуалном 
погледу.

Ja ћу 'Се, 'пак, једино задржати на одустанку од тужбеног 
тражењ.а.

Како се длмаче правна правила из бив. лрађ. парн. по- 
студкг> и како схватају ко1ментатори таг раиијег закона, — оду-



станком од тужбеног пражења свршава се спор, у правном погле- 
ду, бар што се тиче тужиоца. Шта више, тужилац лосле одустан- 
Ка не може засновати други спор, са »стоветним тражењем.

Да ли је ово тачно? Да ли одговара стварности? Да ли, 
баш, ово може важити за конкретан случај?

Употрабићју опет изложен пример.
Шта је тужилац тражио? Он је захтевао од суда да утвр- 

Ди да је он, наравно у адносу на тужеиу, сотственик тих и тих 
ствари. — Питање државине није овде 'интересантно.

Дакле, одустајући од тужбеног тражења, тужилац је уст- 
вари изразио жељу — да суд не утврђује да је он сопственик оних 
ствари. Т|уисилац је одуста1Нком дао на знан»е суду да му није ви- 
ше потребна одлука надлежног органа — којим се утврђује да је 
сопственик одређених ствари.

У конмретном случају, тужиоцу заиста, то више није би- 
ло потребио, јер се био помирио са женом. Враћа‘ући се заједни- 
Ч1КОМ жиеоту, обнавл>ајући хармоничну везу између себе и жене 
му, неоумњиво ce не указује потреба да државни opraHj например 
суд, утврђУ1е ко је од другова (^ачиих или небрачних) сопственик 
ствари којима ce, сада, заједиички служе или да се чак и само 
један Т.ИМ стварима служи= као личним.

Питање својине на некшл 'Стварима не долази до изра- 
жаја код сложних заједнида између човека и жене, a ово послед- 
ње је готово- стална пајава, будући да су ди'Схармоничне везе б(рач 
них или ваибрачних другова ипак стпвар иаузетна.

Према зжонским прописима и нвподељеном мишљењу 
теорије и праксе, сматра 'Се да је ТЈ'"жилац својим одмстанком лре- 
кинуо inpaeHH одрос ica !ствзрима у питању. Међутим, такав закљу^ 
чак ипак је произвољан.

Одустанак од тужбеног тражења нема за последицу — 
неминоано следеће: да је тз^жилац 1Дризнао тужен-ој да ни.је соп- 
■ственик спорних 'Ствари; да је опорне 1ствари 1паклонио туженој 
страни; да 'је признао пред -судом да је тужена страна со1пствен«к 
спорних ствари.

Другим речима, у  одустанку од тужбеног тражења не тре- 
ба гледати —■ да се тужилац одрекао спорнога предмета и да сто- 
ra више не полгже неко право На том предмету. из буди којих 
разлога. '

Одустанак од тужб« времен1ски је ограничен. Једном до- 
нета пресуда по тужби — тужба тим фактом губи значај и то за- 
то, што је правни однос ларничара 'сада установљен јавним актом 
— пресудом.

Али, чак ако би се долустило да тужилац може одустати 
од тужбе Kipo i3 Ц60 постуупак, па и tno право1Снажнсти одлуке> —■ 
што не би било логично, како је налред речено — од тужбе се 
обично одустаје из сасвим других равлјога: Прво зато што тужба 
није уредна; што се очекује лоравна1ње између парничара; што се 
жели да се тужба реконструише, услед наступелих нових моме- 
ната у односима парничара и најзад, што је дошло до измирења 
парничара.



Вероватно да има још много разлога због ‘којих се оду- 
CT3je од тужбе, али снај последњи случај, напред наведен, тв10дим 
да је најређи и то на осно^л искуства. И тај последњи случај равна 
се, по 1Побуда1ма, одустанку од тужбеног тражења. Али не треба 
заборавити да је могућ одустакак од тужбевог Т1ражен>а и по 
прав01снажн01сти п!ресуде- док је .одустанак од тужбе само до 
пресуде.

Када се 'Сада и-зпрађује нов парнични постуиак требало би 
захтевати од тужиоца заковском формулацијом, да при одустан- 
Kiyi од тужбеног тражења да изјаву, иапример овакву: одустјем  
од тужбеног тражења, пошто не полажем више никакво право на 
стварима које су тредмет спора.

Такав одустанак од тужбеног тражења тек би овда зна- 
чио оно што се 1придаје данашњем-- формалном, a не стварном оду- 
станку од тужбеног пражења.

Душа« П. Мишић

КАДА СЕ ЗАОСТАВШТИНА НЕЋЕ РАјСПРАВЉАТИ

Прелазак имовинско1Правиих однрса са извесног физичког 
лица на његове наслбдмике спроводи 'Се кроз оставиески поступак 
расправљањем заоставштиие. Постоје, међутпм, случајеви кадз се, 
и лоред постојања основке претпоставке за вођење оставинског 
поступка — смрти остааиоца — заоставштина неће раоправљати.

Али, пре но што 'се пређе на анализу ов:их случајева, по- 
требно је напомеиути да у  оставински поступак улазе, како прет- 
х>одне рздње, илв оставински лоступак у ширем смислу, без об- 
зира да ли се спроводи пред судом или пред другим opra- 
ном (састав смртовнице, ннвентар, процева, лроглашење те- 
стамента итд) тако и само рааправљање зао'Ставштине, или оста- 
Бнноки посту1пак у |\meM смислу. Поред тога, ззкон за постулак 
у ужем смислу употребл>ава и термкн „расп|ра'вља1ве заоставшти- 
не” л термин „(спровођензе рааправе”.

Учл. 216 Закона о наслеђивању предвиђене су две ситуадије 
када се заоставштина неће расправљати, одл. када се расправа 
неће_апроводити и то, прво: ако према подацима из смртоннице 
умр.ли кије оставио имов!Ину, и друго: ако је иза умрлог остала 
€амо покретна имовина, a ни једно од лица позваних на наслеђе не 
тражи да се сшроведе расправа.

1.
1) Први случај указује ла неколико проблема,

Пре свега треба напомер^зтви да ће суд своју одлуку да не 
расправља заоставштину донети на основу података садржаним 
у смртовници, што значи без позивања и саслушавања странака, 
и то како наследника тако и заинтересованих лица,

8 .



Према таме, оставииски предмет he бити за суд оканчан 
(„суд ће оДгЈгучити”). Накнадно одлучиБање у ост.авиноком по- 
ступку могуће је само у том случају, ако се .накнадно пронађе 
имовина (чл. 235). Међутим, морућа је ситуација да 6m 'o наслед- 
ници, било заинтересована лица има(ју inpaBto интдрес да се по-; 
стзшак окоича одлуко.м о '^'ТЕрђивању ко је  све наследиик иза 
рставиоца, без обзира што не постоји имовина.

Сматрам да би у том случају суд, и 'поред тога што нема 
имовине- могао донети одлуку ;кајом би утвдаио iko су све наслед- 
ници иза О1ставиоца, јер је као основви задатак, један од главних 
циљева оставинског поступка, „утврдати ко qv наследници умр- 
лог”, и ,;којим лици.ма припада право на иаслеђе” (чл. 173 и 228). 
На то, у осталом, указује и сам законаки прапис чл. 216 који нема 
императивни карактер-- него претставља норму «оја омогућава 
економичност и брзину пастуика у оставивским тцредметима.

2) Може се, та1Кође појавити случај када ће у исказу а<ао 
актива бити исказана извесна имовина,' a 'као пасива потраживање 
исте вредности. npe.\ia томе, ековомски посматрано’ иза смрти 
оставиоца није остала иикаква имовина. На тај закључак би ука- 
зивао и ст. 2 цит. члана, који употребљава термин ,,покретаа имо- 
вина” )yi смислу' покретне ствари. To вначи да би у овом случају 
отпала потреба за раоправљањем заоставштине.

Овакав азкључак био би неправилан, јер имовину, правно, 
'врет€тавља|ј;у у  ствари права и обавезе-- a не покретности или не- 
псжретно1Сти. Према томе, имовина по1стоји и оставинака расправа 
има се спровести. На то' указују како општи правки принципи, та- 
ко и еам закон који у чл. 146 говори о ра1СправлЈан.у о гтрав«.ма и 
стварима заоставштине. Према то.ме, овај слђнај се само привидно 
појављује као ситуација из завршног става.

Поред тога, закон и у осталим своји.м прописима улућује 
да у овим случајевима оставинска рашрава .мора бити спроведена, 
јер ће наследник одговарати за душве оставиоца -само до висине 
вредности наслеђене имовине. Да би се то утв|рдила, потребно је, 
значи, спровести рставинсхи поступак, одн. расправити заостав- 
штину.

Уколико оставинску масу сачињавају некретниие чија вред- 
кост је ист.а= или ман>а од потраживања, a поверилац Je уједно и- 
једини наследник оставиочев, па долази до конфузије права и 
обавеза у лицу наследника, онда би, поред горњих раздога, за 
расправљање заоставштине, стајали и разлози који происгичу из 
режима уписа права на непокретнрсти.ма у земљ. књиге.

П.

1) У другом случају се појавл>ује основна тешкоћа када се 
ради о питању заштите права других лица, повериоца оставине. 
Закон, наиме, ди-спонирање за вођење или невођење расправе даје 
,>лицима позваиим на наслеђе” што знач'и да повериоци оставио- 
чеви неће ни на који начин моћи Ј^чествовати у оставинском по- 
ступку.



Они, истина, своја (пotpaживaiњa могу остварити у парници, 
али ice поставља питање реализовања тих правормоћно докг^ених 
потражива1ња. Пре свега, поверилац не може знати, нити је дужан 
да зна, ко су све наСледници. С друте стране, поједини наследници 
мопу ;стављати 'при1говор да >су се наслеђа ,>одрекли”. Коначко;, на- 
следвици могу „прогла1сити наследником” лице од кога би потра- 
живање, и поред сжончаиог извршног поступка, остало нереали- 
зовано. iHcTo тако је MOiyhe да се паједини повериоц|и, када их 
је в‘ише, делимичним исплатагиа, стављају у  бољи положај и фаво- 
ризују, a да остали то фаворизован>е не мору! поби!Јат1и паулијан- 
ском тужбом.

Ове тешкоће би се избегле агко би се под лицима позвани 
на наслеђе схватила и друга лица каја аства|ру(ју неко право из 
заоставштине (чл, 187)._ ?

2) Поставља се такође и иитање да ли лица позвана на >на- 
слеђе могу 'изјаву да не траже да се спроведе рааправа дати ис- 
кључиво 'Пред |судом, или 'пред Другим органом, Мишљења сам да 
би та изјава магла бити дата и пред другим оргаиом, например 
пред органом који саст,авља исказ о смртном случају, јер би тада 
та изјава 'ушла у смртовницу, a суд би, приликом припремања аписа 
за заказивање расправе^ утвр|ДИ|0 те околнасти, па би се на тај на- 
чин убрзао рад суда и јивбегло непотребно одутов,лачење,. јер је 
ноторно да наследниц1и, када 'Се рзди само о помретним стварима> 
аешко долазе иред 'Суд и нерадо се одазивају судским позивима, 
уколико су деобу заоставштине извршили ван 1суда.

*
Циљ овог чланка је само то да уасаже на патрвбу једног 

ши|рег 1схватањ,а и т1>1мачен>а како чл. 216, такр и читавог Закона о 
наслеђивању који је крцат рригиналним решен>има и пружа ши- 
роке могућ«ост1и судО'В1Има за његову примену.

Кркљуш Иван

ЛАЖАН ИСКАЗ СРОДНИКА

У изЕиђајима ггротив ородника Н. С. повван је на саслу- 
шање, и Н. И., који је пре саслушања саопштио извиђа.јном &р- 
гану да је са окривљеним Н. С. у  сродству које га ослобађа дуж- 
нрстл сведочења. Извиђајни орган је прорачунао степен сродства 
и установво да сродство није таквог creneiHa да 6и ослобађало 
сведака Н, И. од дужности сведочења. па је сведоцу предочио да 
је дужан да оведочи и указао му на послједице лажког Шзсаза и 
саслушао га је заииснички. Сведок Н. И. дао је овај исказ пред 
извиђајним opraiHOM и у даљем току кривичног паступка против 
Н. С. позван је као сведок и на главш претрес. На главнам пре- 
тресу је овај сведок поково нагласио да је са оптуженим у фод- 
ству и да је, према тсше, ослобађен дужности сведочења. Веће је 
установило да су сведак Н. И. и оптужени Н. С. у  таквом степену 
сродства које, у  смислу чл. 221 ЗКП’ ослобађа од дужности све- 
овај сведок «ије саслушан то њелов исказ није ни узет у  обзир
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дочења, па је сведоку указано да се може изјаснити у п'Огледу 
сведочења, те је- сведок- изјавио да не жели да сведочи. Пошто 
приликом доношења одлуке, Мефутим, у ток|у, доказног поступка 
на главном претресу, осталим изведеиим доказима, несумнаиво је 
утврђено да ]е сведо« Н, И. у претходном поступку дао лажан 
исказ пред извиђајним органом, када га је овај саслушао. Иа 
основу тако утзрђених чињеница, ја:вви тужилац је накнадџо 
подиео оптужнкцу против ранијег сведока Н. И. због кривичаог 
дела давања лажног иаказа из чл. 283 ct. 2 КЗ. По оптужници 
јавног т|\’ж!иоца суд је сведо1ка Н. И. осудио за кривично дело да- 
ван>а лажног исжаза из чл. 283 ст. 5 КЗ, нашавши да изјава све- 
дока Н. И. пред судом — на главном претресу — да не жеди да 
сведочи’ уствари претставља добровољан оаозив ранијег лажног 
исказа.

Наведени канкрета« случај заслужује пажњу и анализу 
због Tora што су у њему постављена — и решена — дда интере- 
сантна питањ.а, и тр једно материјално-правно тј. питање посто- 
јања гсривичног дела- и друго. процесуално-правно тј. питање 
ослобођења од сведочења, која се међуообно преплећу. Случај је 
интересантан и због начина на који ву ова питанва решена у кон- 
KperttOiM случају.

За равјашњење питања о  којима је рвч, потребно је прво 
зидети суштину ииститута ослобрђења неких категорија лица од 
сведочења. Полазећи од поставке да су родбински односи, наро- 
чито они ближи, значајан фактор у однасима међу људима и да 
степен 'фодства угдче на узајамне односе пајединаца, као је- 
динки, и на њихов однос према трећим лицима, па и према држа- 
г.и, законодавац је нашао да би се извесни грађани- у одређеним 
ситуацијама, нашли у психолошки врло тешкој си'1\>тац'ији. Ако 
би били обавезни да сведоче, па према томе и да кажу истину о 
ономе о чиму би били питаии, дошли би у Ојвтуацију да терете 
CBor бливког сродника, или пак да — у интересу личних односа 
са окривљеним и својих тренутних схваггња о „помоћи” окрив- 
Љ6НОМ 'Сродшку — дају лажан исказ. Да не би долазили до так- 
вих ситуа|Ција, које би могле штетно утицати и на правилан ток 
кривичног поступка који је у току, Законик о кривичном по- 
ступку је у чл. 221 ст. 1—3 превидео врло прецизно круг срод- 
ника који су ослобађени од дужности сведочења у неком конк- 
ретном сл\'чају, дужности која је иначе очшта за све грађане. 
Круг 0'вих сродника је довољна широк и обухвата све оне ближе 
сроднике код којих би могло доћи — објективно узевши — до си- 
туадије да се «ађу у  диле(ми у  погледу сведочењ^. Овај круг је 
знатко шири 'Од круга сродника који су били ослобођени од дуж- 
нрсти сведочења по Закону о кривичном поступку од 12 октобра 
1948 године — чл. 165. Даље је- у ст. 2 чл. 221 ЗКП предвиђено да 
се сведак, који је у неком од степена сродства каји га ослобађа 
ДУЖН.ОСТИ сведочења, мора упозорити да не мора сведочити и да 
се то упозорење, као и одговор сведока, мора унети у. записник 
— бил!о да је одговор позитиван било да је негативан. Ако овако 
није пост1у'лљено исказ таквог сведоха «е вреди и не може се у- 
зети у обзир лрилихом доно-шења судоке одлуке — ст. 3 чл. 221
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ЗКП. Према томе, право одређеног сведока да у »онкретном слу- 
чају не сведочи није декл|араторно» већ је кон1Ст1итутив1НО и обез- 
беђено ништавошћу працеше родње — саотушанЈа сведока, уко- 
лико нису истзчвени cbih закожжи услов'И. Таасве одредбе Зако- 
ника о 1КрИ|Вичшм иаступку обавезуцу све органе кривичног ro- 
њења и 1стављају пред њих задатак да 1Стр|Иктро примек^ју све 
позитивие прописе и да на тај начин — зжонитошћу пастушса — 
обезбеде'гра(ђаиима уЖ|Ивање свих права која оки имају.

У наведеном примеру извиђајии орган је погрешно из- 
рачунао степен ■сродства сведока .са окривљеним и нашао да се 
одређени сведок не може корисшти бенефидијом из чл. 221 ЗКП, 
па Ј€ тог 1Сведока саслушао, и у таквој ситуацији је сведок дао 
лажан »сказ. По|Ст;авља се питање да ди заблуда .извиђајног ор- 
гава, о CTeneniv’i ородства сведока и окривљеиог* може у суштини 
дерогирати чл13|Н 221 ЗКП и лишити 1Сведока адрава да у конкрет- 
ном кри1ВИчном паступку несведочи? Ово карочито имајућиувиду 
да је степен ородства између сведока и окр1ивљеног био сгварно 
такав да је фа:квич!ки сведок био у могућности да не (Сведочи, Ja- 
сно је да заблуда извиђајиог органа не М'ОЖ!е дерогирати прсшисе 
Захокика о кривичном noiCTyniQr, ,и да правв 1Св.едока, 1који се може 
користити бенефицијом из чл. 221 ЗКП, не може бити, окрњено 
или И|акључено због такве грешке. Ако ое inpaiBO сведака посмаара 
из тог аспекта, онда такав 10В1едо1к није у опште дужаи да шедочи, 
и његов исказ фактички нема карактер сведочења и не може бити 
узет IV обзир. Кад 1сведок није обавезан да сведочи, када је по за- 
кону ослобођен од дужнасти сведочеша, онда он није нги обаве- 
зан да искаже оно што му је о ков!Кретшм случају 1Стварно поз- 
иато, ма да ice од њега —^због заблуде —- тражи да да свој исказ. 
Ако бв će заузело 1сташ>виште да је у таквом 1случају сведок ду- 
жан да каже^истину о ономе што је предмет кривичиаг поступка 
и 0 4e.w 'Ое |Саслушава- оида би у таквим случајевима оведоци били 
лишени права из чл. 221 ЗКП, јер би извиђајви орган, ма и несве- 
сно, 'користио сазнања о чињеницима које би му такав сведок са- 
општио, и тиме довео сведока баш у ону ситуацнју коју закон 
забрањује, без обзира на ro  што се такав исказ не може узимати 
у обзир 'дриликом доиошења судске одлуке. Због аваквих ситу- 
ација је и предвиђшо да се са\ги сведоци ошределе у пагледу да- 
ван.а исакза, и када се определе онда немаЈу! никаквих беиефи- 
ција, већ с£ имају сматрати xaio и obih астали'Сведоци. Међутдм, у 
KOHicpeTiiiOM случају сведаку Н. И. није пружена могућност да се 
определи у пагледу жеље да сведочи или не, већ је саслушан као 
сведок и у тамвој ситуадији, руководећи се осећајима сродства? 
дао је лажан исказ.

Код оцене питања да ли такав лажан и>сказ, кад је већ 
утврђено да је лажан у однору на стварно утврђене чињенице, об- 
јективно прет1ставља кривично дел|о давања лажиог исказа из чл. 
283 КЗ, Т1реба имати у вЈчда/’ неколико важних момената. Еђ>во — 
кад Заход праписује да исказ сведока, који је ослобођен дужно- 
сти 'Сведочеша — a није одомев^т, или то није унето у заДисник — 
не М'Оже бити освова за |Судску одлуку нити се може узети у об- 
зшр — чл. 221 'ст. 3 ЗКП, онда такав исказ нема вреднасти ни у
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ком правцју, jep није произвво оне последице које се од иоказа 
сведока очекују. Другим реч^има, такав исказ оравно не постоји. 
Друго — питање умишља;ја таквог сведока се мора посебно це- 
нити. Кад таквом сведоку није п.озкато оно лраво које он нео- 
cnopffio no закону има, сведок се налази у таквој ситуацији која 
се може индептификов.ати 'са стањем крајње нужде. Наиме? сведок 
је без своје кривице дошао у oinaiCKOiCT да терети свог блжког 
сродн1И!ка — што за њега субјективмо претставља велиису опаЈСнаст 
— ма да на то није обавезап. У raiKBOj ситуацији умишљ|а1ј аво,г 
сведока је управљен на то да од себе отклоки опасиаст iyi коју је 
доведен лрешшм извкђај^ног органа, Такав умишљај даје лаж- 
ном цсказу сведоканфодника иов квалитет и искључује К|ривичну 
одговорнаст у шислу чл. 12 ст. 2 КЗ. И највад, п101ставља се пи- 
тање друштвене опагаости таквог л1ажног иоказа и друштвене 
onaiOHOiCTH 1СЗМОГ извршиоца. Друштвееа onaicHocr таквог лажног 
исказа је, објективно узшши, минимална, због тога што органи 
кривичног гоњења фактички и не магу рачунагги на искав све- 
дока-сродника, јер сввдочење таквог сведока зависи од његове 
воље и схватања, и што такав оведок може у претходном иоступ- 
К!у сведоиити a на главном претрвсу може жористити бенефидију 
из чл. 221 ЗКП, па због тога морају рачукагги на прибављање дру- 
гих доказа. Друштвше onacHOiCTB код таквог лажнО|Г сведока- 
сродника практично и нема, јер његов умишљај није управљен 
против правосуђа, Kaio зааититног објекта код мривичног дела из 
чл. 283 КЗ. Такав рведок маже бити у друшм случајевима врло по- 
уздаи и солидан као оведок.

Имајући у Bî ziy 'сваку, од три наведене« aлтqшaтивe, до- 
лази се увек до истог закљ|\те<а, У првом случају искав правно не 
постоји и не може бит,и база ии за какву судоку одлуку, na ни за 
осуђујућу пресуду према тассвом 'свед10ку за кривичво делк> из чл. 
283 КЗ. У друшм сл5̂ ају нема кривичног дела на ochobiv’' чл. 12 
ст. 2 КЗ , a у трећем случају нема кривичоог дела на ошову чл. 
4 ст. 2 КЗ. Узевши све TipH алтернативе за ј̂едно јасно произилази 
да, V напред наведеном KoaffiipeTHioiM Јпримеру, нема кр|ивичног дела 
дава|ња лажног исказа из чл. 283 КЗ.

Кад је, у конкретном дримеру, поднета опггужница за 
кривичмо дело из чл. 283 ст. 2 КЗ, a није донета ослобађајућа 
пресуда, питање је кол1и1ко је на месту осуђ|>1јућа пресуда за кри- 
вично дело из чл. 283 ст. 5 КЗ. Стаји чињеница да суд 'Није везан 
за правну квалификацију из сштужнице. Међутим, у  ст. 5 чл. 283 
КЗ лредвиђен је специфичан случај одусташа од иввршења кри- 
вичног Д€ла. Наи-м& лажан иоказ је већ дат и таме је кривично 
дело свршено, али се накнадним прианањем, да је раиије дат ла- 
жан исказ, извршилад бенефицира и то је предвиђено у icr. 5 чл, 
283 КЗ. Међутим одустанак од pannjie лажног »сказа мора бити 
изричит, и баш то указује да је код пзвршио|ца дошла до иара, 
жаја свест о 'извршеном кривичнсш дел(у) давања лажног исказа 
и кајање збкзг истог, па з ^ г  тога долааи до ‘оповива ракије да- 
тог лажног исказа. Наранно, да у оваквим случајевима давање 
лажног исказа може бити резултат разних мотива, па и немо-
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ралних, a -и 'олозив може одет бити резултат разних' мотдаа. Ме- 
ђутим, кад сведок-1сродник на главном npexpeqy изјави да "не жели 
да сведочи, иако је у претходном поггЈДгку сведочио и дао лажан 
ксказ —  под наведеним околнО'Стима —  оида се ту ие ради о оло- 
'зиву датог дсказа, већ се ргди о коришћешу раније ускраћеног 
права.

Пјре.ма 'изложе1НО!м. у којн1кретном случају било је места до- 
ношењу само ослобађајуће пресуде На основу чл. S29 тач. 1 ЗКП, 
тј, 'због непостбјања кјривичног дела.

(Бранко Петрић

ПРЕИНАЧЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ

(чл. 364 Закојника о крив1ичком П0!ступку)..

ЈО'Ш у броју 4 „Гласника” из 1952 година био ]е рбјављен 
члакак друга Жарка Радосава, заменика јавног тужисица у Сом- 

, бору, пбд насловбм: „Доже Дји жалбени суд мењати- закљ.5Т1ак 
првснстепеног суда из утврђеног чињеничног 1стања”?, Нисмо ее 
ни.тада сложили са iiipaiBHHM становиштем изнетим у чланку> но, 
нисмо-располагали са довољни,м бројем судских одлука у  вези 
овог питања, па ћемб тек сада изнети наше мишљење, пр:иказују- 
ћи уједно у међувремену у довол>ном броЈу донесене одлуке Вр- 
хоБнаг 1суда АПВ: Члалак' је био написан за време- важењ,а Закона 
о 1Кривичнам поступку из 1948 год., но, одредбе нашег садашшег 
Закоиика о :кривичкам лоступку, које Су у  питању, у суштини су 
истоветне, јар одредбе чл. 364*ЗКП у  Дблини одговарају онима из 
чл. 276 ЗКП-а нз 1948 год. He може, дакле, да буде никакве прин- 
ципијелне разлике у вези бве лроблематике ни данао иошто нове 
одредбе чл. 368 ст. 1 тач, 2 ЗКП о тростепеном рештвању „ако је 
другО'Стапени суд «а основу одржаног лретреса утгврдио' чиње- 
кично стање друкчије него 1првостепени и на тако утв.рђеном чи- 
њеничном стању засноваО' своју пресуду”, нису уопште од ути- 
цаја на продисе из чл. 364 ЗКП.

. Чланак полази од коикретног сдутчаја, у којем је ВрхоБКи 
суд АП Војводине повадом жалбе ОЈсружног јавног тужиоштва 
прашачио. првостелену прасуду, изменувши кв.алификацију на по- 
кушај убиста из чл, 135 ст. 1 КЗ уместо .квалификације из лрво- 
степенг лресуде, у којој је дело била квалификовано по- чл. 153 
ст. 1 КЗ тј. као утрожавање сигурности.

Ради се о томе, да је у овом лредмеду Р.рховни суд АПВ 
наравко у целости прихватио од стране лрвостеленог суда утвр- 
ђено чињеиично стање, но друкчије је оценио субјективиу страну 
дела> кего што је то чинио прво-стапенм су, тј. друкчије је оцеиио- 
умишл>ај олтуженог. Члан!«« полемише првевствено, са констата- 
цијом дишозитива 1лрвастепене пресуде,'да је оптужени метке и- 

' спалио, у лравцу оштећеног у намери да ra заилаши”, но иначе 
_не цитира битна чињенична установљења из лрвс-стапене лресуде, 
ла ћемо стога, ради јаанијег приказа, овде олширније изнети ста- 
Pbe'Ствари:
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Према диспоаитиву 1пресуде, оптужени је био оглашен. 
кривим, што је после претходне препирке са овојим сином М. на 
њега опалио даа межа из војничке пушке у дамери да га запла-. 
ши. Дело је од стране првостепеног суда било квалификовано 
као дело угрожавања сигурности из чл. 153 ст. 1 КЗ. У образдо- 
жењу пресуде суд је утврдио следеће чињенично стан>е:

- Критично,м приликом дошло је до свађе измеђ|у1 оптуже-- 
Н.ОГ и његовог сина М. у вези обраде њихкзве баште. У.току свађе 
наишао је други сии сптуженог; који је са вилама у руци, пошао 
према М-у, а.оптужени-га је јурио са пушком у руци. М. се скло-.. 
нио у шупу a аптужени је са )удал>енс>сти од 3 метпра исналир ме-. 
тах у правцу М. Метдк је  прошао Hai пола метра више њега, a ка-- 
да се М. сажрио иза једног б>”ретај оптужени је поново испалио 
једаи метак према М-у са удаљености од 1 метра. Ова,ј метзЈК је' 
такође 1про..машио свој циљ.

Поводом жал1бе Окружног јавног тужиоштва Врховни суд-: 
АПВ дресудом Бр.'Кж. 284/52 од 18 априла 1962 год. дреиначир; 
је првоет. пресуду ]\i вези кВалификације 'дела и делР Je квалвфи--' 
ковао као покушај убиства из чл. 135 ст. 1 КЗј удбвострзгчивши 
изречену 'Казну. У образложењу дресуде Врховног суда АПВ се' 
наводи: ’ ■

. „Ценећи жалбене наводе Окјружног јавног тужиоштва,' o-, 
вај је суд наш ао'да је иста О1снована и да је првостепени суд из̂ -, 
вео подрешан захључак из утврђеног чињендчног стања, да не по- 
стоји субјективна страна кривичнот дела покушаја убиства, јер је 
првостеиеки суд утврдио као чињеницу’ да је оптужени пошао 
заједло са својим сином, који је.ноуио В1иле, гарема оштећеном и 
то носећи пушку, па Je нако-н тога у два маха дуцао на оштеће- 
нрг М. и када ни један од два метка дије погодио рштећеног, оп- 
тужвни се, удаљио из дворишта оштећеног. По оцеш овог суда 
овакво.утврђено чињенично стање, с обзиром На околнРст, да је 
критлчном догађају учретходила свађа између оштећеног и' 
оптуженог указује но постбјање умишљаја крд оптуж-еног 
за извршење кривично(г дела убиства. Околност, да'оптужени није 
пбгодио’ аттећш ор ни једним од два хитца и паред релативне 
близине' П'0 мишљењу бвог суда, с рбзиром на све 01С4але' сжегл̂ -" 
•ности, не пружа oćhob за закључак првостепеног суда да' је опту--' 
М(бни ХТ60 само да заплаши оштећеног”. ■ :

Из напред •наведеног се види, др је Врховни суд АПВ, дру-' 
кчије оцшио умишљај 0‘m[)iKeHor. Питање пах умишљаја, је по 
нашем .мишљењу правно a не чињенично питање, ina је стога дру-- 
г01степена пресгуда 1правилва, 'Ништа не мења на ствари, што је у' 
диспозитигву првастепене пр&суде било речено, да је бптужени 
ислалио метке у правцу оштећенсг ,’У намери Да ra заплаши”\ Нач 
име, ни за дело из чл. 153 КЗ тј. угрожавања сигурности, нити 3đ: 
делб убиства из чл. 135 КЗ ни'је :потребна посебна намара, па ова 
констатација !првсстепеног суда „у намери да ra заплаши” не мо-- 
же да претставља неко чињенично установљење. У суштини се,- 
дакле> ради о правном питашу, тј. о оцени субјактивне страна кри-
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вичног дела у ко»кретнО(М случају умишљаја-а таква |цравна оцена. 
тј. нова правна оцена, је у  смислу чл. 364 ЗКП довволЈена и мо- 
ryhia.

Међутнм, из даљег излагања у члашку произилави. да пи- 
сац хоће да сузи одредбе члина 364 ЗКП (дакле истоветке одред- 
бе чална 276 ЗКП из 1948) ваљда само на такве случа|]ев& где је 
Moryha лрезшалификација дела на осиаву оне исте 1С|\1бјективне 
стране дела, тј. умишљајл ил|и нехата, кРју је 'прво1степени суд у- 
тврдио, односног |дрихват!ио, 'па Je деДо асва1лификовано на осиаву 
такве 1правне оцене субјективне 1стрше кривнчног дела. (Напр. 
преквалификација лаке телеше повреде у тешку илм абрнуто и 
томе 1СЛИЧНО'). У том 0Ј4ислу ice у чланку наводи до1слов!ио следеће: 
„Такво тумачен>е одвело би ва1С дотле, да би жалбени суд на осно- 
B|y списа могао 1прогласити кривим и осудити оптуженог, којег је 
првостепени суд осдободио, те би ice на тај начин погааио и врин- 
цип у1См.ено!Сти и !непосредно1сти, који је један '01Д! iochobhhx tiphh- 
ципа модарног кривичиог иостуика XX века”. Дал>е се наводи с 
тим у вези: ,,Ако се узме да жалбени суд може ца рсисЈвуЈеписа 
ослобађати од отпужбе оптужене који <̂У проглашени Јфивим од 
стфане npiBOiCTenieBor суда* онда је по »стам 1прикципу овлашћен 
Да проглашава кривим и асуђује оне ошужене који су од стране 
првоствпшог руДа били о-слобођени >од аптужбе. У том случају 
нема 'двостепеноспи постуггка, a нема ни начела усмености ни ке- 
посреднаспи”.

Наше је, так, мишљење да на аснову одредаба чл. 364 ЗКП 
жалбеии суд може пр10гласитк кривим и осудати оптуженог, кога 
је црвостепени суд ослободио, a исто тако може ослободити од 
оптужбе оптуженог који; је од стране лрвастепеног суда био огла- 
шен кривим. Ако се то чини, на основу жалбе тужиоца о'днасно 
оггтуженог, .а на темељу од 'Стране првостепеног суда правв.тао 
Ј т̂врђеног чин>еничног стан>а> a икаче За то караЈвно ни нема за- 
конаких мО(Г|>1ћиости, —  тада се нипошто ие иакључује ни двосте- 
пеност поступка* нити се вређајју начела усменосш и непосредно- 
сти кривичног постуитка.

У чланку ice цитира једна пресуда Одружног као друго- 
степеног суда, којом је 'првостапена .црефШ била преиначена, и 
оптужени био аслобођен од ојгпужбе за  дело телесне повреде, по- 
што је другастепени суд нашао, да је дело било учшвено у чуж- 
ној одбјрани. (Члан 11 КЗ). Пи1са!ц налази, да је ова другостепена 
пресуда логрешна јер: „Нужиа одбрана је чишеничио тттање, па 
како ж:албе1Ш суд није овл1ашћен да мен>а чињенично стан»е, не 
може га ни на основу огтиса мењати”.

Наше је мишл>ење дз је пЈнтање нулше одбране, исто тако 
као :питан»е уАшшљаја и  жхата, правно a не чињенично питање, 
па стога сматрамо, да ни тај другостелени )суд, који је донео осло- 
бађајућу лресуду није 1погр€шио, ако је свој npaiBHH закључаку Be
an постојања нужне одбране донео само и једно нз освову од стра-. 
не 'првостапеног суда утврђенО|Г чињеничног стања, које је као 
правилно утврђено, прихватио.
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Третирајући питање умишљаја и нехата, као и нужие од- 
бране- као прашо питање, раввијала се и наша судска пракса. 
навешћемо неколико пресуда Врховног суда АПВ7 СЕрставај(у’ћи 
их у паједине лр(ше, на основу на1пред наведених разних опор- 
них 'Ситуадија. t

1) Врховни суд АПВ пресудом Бр. Кж. 1468/55 од 4, X.
1955 године преиначује првостепену пресуду и ошуженог у цело- 
сти ослобађа од оптужбе, услед постојаша нужне одбране. (Члi; 
11 КЗ). ^

Оптужени је био од Окружног суда оглашен кривим да је 
26. П. 1955 године око 20 часова пред бифеом „Салајјка” 51 Н. када 
је оштећши у напнтом craiffay са секиром у руци лошао према ње- 
му говорећи ,,то је тај који ме је Bainao”, извадио револвер и ок- 
ренувши се према оштећеном испалио један метак шрема њему 
те му акрзнуо лвво раме и нанео прострел) краз мишићни део ра- 
мена без повреде кости, која повреда је лаке природе= — па да је 
тиме ПОЧ1ИНИО кривично дело покушаја убиства из чл, 135 ст. 1 
у вези чл. 16 КЗ.

У другостепеној о!слобађајућој тресуди наведени су сле- 
дећи разлози:

„Полазећи од чињеница правилно (утгврђених у првастепе- 
ној иресуди, a наиме: да је оптужени после инцидента који је 
мратко време пре тога пр€д бифеом имао 'Са оштећеним, био оти- 
juao кући па -се вратиО' да бв пред биоскопом сачекао cboJv жену- 
не знајући да се и оштећени вратио од своје куће са с^миром и да 
ће се iq>ecTH Са њиме-а када је спазио оштећеног, снкренуо му ле- 
ђа да га овај не би препознао, но оштећени га је ипак познао те 
noiBHKao ,,то је тај који ме је напао” и псујући ra пошао за њиме 
Са 'Секиром у руци= па је оптужши на то, окренувши ;се лрема ош- 
тећеном, извадио револвер и отступа^ући уназад, испалио зедан 
мета1к који је само окрзнуо оштећеног у л!евО' раме, — с обзиром 
дакле на такво чињенично стање, које је Окружни суд правилно 
утардио, овај Врховни суд је нашао да је оштужени поступао и 
инкриминисано дело учинио у нужној одбрани, те је следствено 
томе, као другостепени суд у смислу чл. 364 ЗКП уважио жалбу 
оптуженог и ослсбодио га од оптужбе. 'Сходно чл. 11 ст. 1 КЗ 
према којем дело учињено v нужној одбрани није кривично дело. 
Наиме, овај суд 1сматра Да jej с обзиром на напред описани оште- 
ћеников истовремени против,правни напад 1семиром, употреба ре- 
волвера од стране аптуженог била неопходна за одбијање напада.”

2) Врховни суд АПВ цресудом Бр. Кж, 1217/55 од 8. XI. 
1955 год. преиначује првостепену пресуду изрекавши, да се не ра- 
ди о умишљајном кривичном делу него о делу учињеном из не- 
хата.

Окружни 'Суд је огласио 1кривим оптуженог, што је 23. 
XI. 1953 год. ју дворишту куће у  којој је становао заједно ва ош- 
тећеним у В., у препирци, дохватио оштећеног за рутку, те му је 
заврнуо руку, којом приликам је ишчашио -средњи прст леве' 
руке, тако да је ова прст оштећеном астао трајно укочен- дакле 
је ДРУГО1Г тешко телесио повредио, чиме је учинио тешко дело те- 
лесне :П0Ер€де из чл, 141 ст. 1 КЗ.
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Другостепеном пресудом је дело п.реквалификовано на 
нехатно дело и з  чл. 141 ст. 1 у вези ст. 4 КЗ са следећих разлага:

„По мишљешу овог суда конкретном случгцу ice ради о 
крИЕичном делу тешке телесне повреде учињене из 'нехата. Опту- 
жени, тарилазећи оштећеном и хватајући ra за руке, није био све- 
'Стан да ће из његаве радње произићи тако тешка последица као 
што је вроизашла тј. да оштећеном остше трајно укочен средњи 
•прст леве руке.”

3) Врховни суд АПВ пресудом Бр. Кж. 626/54 од 22. IX. 
1954 год. поводом жалбе Окружног јавног тужиоштва преивачЈ'|е 
првостепену пресуду и оптужевог оглашује кривим уместо теле- 
сне повреде за покушаЈ убисТва. Казну повишава од 9 месеци. зат- 
вора на 1 годину и 6 месеци строгог залвора.

Првостепеном пресудом био је П|роглашен опту-
жени због 1к,рив. деда тешке телесне повреде из чл. 141 ст. 1 КЗ 
што је 18 априла 1954 год. у Б. Г. око 19 часова дак је седео на 
улици 'И картао се, сазнавши од своје малолетне кћери, да оште- 
ћени туче његовог малблетног сина старог 15 година у истој ули- 
ци, одмах се упутио дрема оштећеном и свом сину> који qy били 
на другом раскршћу и видећи да аштећени њетовог дина шамара, 
бритвом ударио оштећеног у леви пазушни предео између 6 и 7 
pe6pia, наневши му убодну раду дужрше 2—3 цм. (у|след чега је до- 
шло до великаг крвног -излива у леву |ПО.д̂ >вину грудне дувл>е, ко- 
ја  је пов:реда тешке природе.

ПОВОДО.М жалбе Јавног т\?жиода, пјреиначена је прес\'да 
према нзпред наведеном, са следећих разлога:

„Основана је жалба јавног тужиоца шјављена због по- 
грешне квалифжације дела. Првостепени суд је утврдио: да је 
оптужени дошавши на место где је оштећени шамарао његбвог 
сина’ 1претходно свога сина одгур^о испред оштећенога, a заггим 
је овог ударио ножем у леђа у леву страну грудног коша и по- 
вредио. Из ових чињеница не може се за!кључити, да је оптужени 
дело извригио у нужној одбрани, пошто је он бдгурнувши свога 
€ина испред оштећевог већ тиме прекжчуо напад, кбји је дотле 
постојао. Првостепеви -ctyw утврдивши иапред изл:ожено чињенич- 
но стање, није прихватио квалификацију оптужбе, да је оптужени. 
извјРшио кривично дело помушаја убиства из чл. 135 ст_ 1 у вези 
чл. 16 КЗ 'Са образложењем, да се из утврђених чињеница не може 
закључити, да је оптужени дело извршио у намери да оштећеног 
лиши живота. Овалсво пр^авно cTaHOiBumTe.inpEOCTeneHor суда није 
правилно. За !постој.ање |кривичног дела убиства из чл. 135 ст. 1 
КЗ није потребна. намера учиниоца* да другога лиши живота, већ 
је довољко да је он делао са умишљајем. Стога ова начера -није 
потребна ки за постојање покјушаја овог дрив. дела. Када се имају 
у виду утврђене чињениде, да је оптужени  ̂дарио ножем оштеће- 
Kor у предео тела између 6 и 7 ребра и тешко га повредио, при 
чему је обзиро,м на :средство којим је павреда нанета и део тела 
где је канета, 1П01Стојала могућност, да буду повређени по живот 
важни органи и да наступи с.мрт оштећенога, онда ове чињенице 
удућуЈу на закључак, да је оптужени био свестан, да својом рад-
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њом може проузроковати и скрт оштећеног’ па је 'н а  такву по- 
следицу 'Пристао, то је код њега постојао индиректни умишљај 
у правцу дела из чл. 135/1 КЗ без обзира на то, да ли је ок имао 
намеру да оштећенаг лиши живота или пак таква намере код њсга 
није било. Пошто iCM'pT као последица радње извршења није на- 
ступила, то је дело требало квалификовати као Јпокушај крив. де- 
ла убиства из чл. 135 ст. 1 КЗ у вези чл. 16 КЗ, па је стога овај с}'д 
првостепеад прасуду преиначио”.

ПС"Стоји још читав »из пресуда Врховног суда АПВ, доне- 
тих TO'KOM последших гбдин& у којима се једнако поступало, тј. 
умишљај, нехат и нужна одбрана су третирани као правно пита- 
ње и' |цресуде су биле преиначен'е, уколикО' Врховни суд АПВ није 
прихватио одену.првостевеног !суда у вези субјективне стране де- 
ла или пак питања Нј\1жне одбране. Тгжо је Врховни суд АПВ .под 
бр. Кж. 297/55 од 23. Ш. 1955 год. преиначивши првастепену пре- 
суду, огласио кривим аптуженог, наравнО' на основу од првосте- 
■пеног суда утврђеног чињеничног стања, за дело напријављавања 
припремања кривичног дела из чл. 279 c t . 1 КЗ иако је оптужени 
од inpiBOicreneHor суда за  ово дело био ослобођен од оптужбе. 
Исто тако је пресудом Врховног суда АПВ .Бр. Кж. 838/54 од 7. П, 
1955 год. дело помагања у убиству из чл. 135 ст. 2 КЗ праквали- 
фиковано као !саизв|ршиоштво истог дела. . ,

■ Према напред наведено.м, дакле, се у с|уаитини све во своди 
на правиу оцену субјективве CTpaiHe кривичног дела. Сматрамо да 
је наша ,'судска 'Пракса, «оја је прихватила становиште да се у ов- 
де третираним случајевима увек ради о правном a не о чињенич- 
ном nHT2№y правилна и на тај начин се примањују одредбе чл. 364 
ЗКП у таквом ■опсегу, како то и практични разлози екодомично- 
'Сти крив'ичног /поктупка изи1скују. У наведенв.м сл;\)чајеви.ма ништа 
се не би' постигло укидање.ч првостепених сресуда> јер се неко 
друго чињеннчно стање и тако не би .мо-гло утврдити ша а;ко би 
прврстепени 'Суд евент. ипак остао код свог ранијег правног ста. 
новиште, 1 степеном суду не би ништа друго преостајало «его 
да поново укине првостепену првоуду.

Др. Јован Филип, за.меник 
Јавног тужиоца АП Војводине

ПОЛОЖАЈ ВЕРОВНИКА У СЛУЧАЈУ ЛИКВИДАЦИЈЕ 
> ПРЕДУЗЕЋА

ПрародБо је да, паралелно са све снажнији.\1 развитком 
наше привреде, расте и број привредних јединица, нзрочито пре- 
дузећа. По себ.и се разу.ме и то, да упоредо са све већим оба.мом 
производње и равмене добара иовећава се и општи међусобни 
про.мет привредких фактора: a то -су и опет лредузећа. Међу пре- 
дузећима се наранио развија бсрба за тржиште, за већи npo.\ieT, 
једном речју хон'д}фенцнја, којо.м управљ21Ју закони понуде и по- 
тражње, долази до изражаја мања или већа спрсобност поједи-
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них колектива-^и слично. Све то меминовно води До елемишције 
оних, који нису 'дарасли својим задатцима и те (при1вредне једи- 
нице-тредузећа нестају 0|Нда са тржишта, npeCTajiv сарадом. Сваки 
престанак лредузећа .шравно таншра и' извествн други мруг при- 
вредних једииица: веровнике.

Прилично дуго, такорећи, није постојао закоиски пропис 
'Крји би нормирао нач-ин првстанка рредувећа и р'адњи, све док 
није донета-- 1953 године, Уредба о престанку предузећа и радњ«.

По себи 'се разуме да 'Сзака таква односно слична Уредба 
мора да иС|пуни два задатка: мора прво зм ти тц ти  положај и ив- 
терес веровкика, a у  дјругам реду треба, да има |yi виду и интер«се 
дужника, то jecrr предузе|ћа које је иосталО' платежно неспособно.

У оквиру ове кратке |расправе желим указати само на прав 
ни положај, на лрава и дужности поверилаца платежно неспособ- 
них предузећа, који cryinajy у редовну илм принудну ликвидацију. 
Да видимо јесу ли интереси веровншса, позитивним заковским 
(прописима — де леге лата — довољно заштићени, односно да ли 
би било 1потре6но — де леге ференда — nO'Crojefee закокске про- 
писе измениги, однооно допунити?

Без сувишног теоретисања желмм се задржати на пропи- 
сима Уредбе о првстаику предузећа и радњи, за  које сматрзм да 
су штевне за интересе веровника и да их треба хитно променити.

Која ‘Су права и дужн!01сти веровника у случају да му пре- 
дузеће — дужник — ступа у noicrynaK редовне ликв1ндације и даГ 
ли су његови интереси довол:;но заштићени?

У случају редовне ликвидације по чл. 8 Уредбе о престан- 
ку предузећа и радњд^ постувком управља ликвидациона коми- 
сија Народног одбора 'Среза односно града. Она именује за свако 
предузеће у  ликвидацији, једног ликвидаггора — то 'бива најчешћи 
случај — или ликвидациону управу.

Сматрам да ј.е гојрња одредба према веровницима непра- 
вилна. У смислу гарњег прописа, наиме. вбровник нема никакву 
иигеренцију наток ликвидационог поступжа и акооу често у TiHTa- 
њу Еитални његови иктереси. Ликвид.а:циона комисија, однасно 
управа, 1састављена 'је искључиво од лица из места или уже око- 
лине дужника. Оки ће често више имати пред очима слецијалне 
интересе дужника — ру(коавођени погрешно схваћеним докалпатри- 
OT1W3MOM него ли веровника.

Потребно би било, дакле, Уредбу допунити и веровни- 
цима о.могућити 'сталлу и  ефикасну контроду ликвидационе уп- 
раве. To би се могло урадити бирањем специјалног веровничког 
одбора који би бцрали међ(у1собно веровници лредузећа у ликви- 
дацији и који би одбор имао право надзора и давања упутстава 
ликвидационој ушрави. Према члану 9. Уредбе, даиас то право 
припада само ликвидационој комисији, што је како сам изложио 
често »едовољно= па можда и штетно за интересе веровника. Од- 
бор веровника морао би тро или шестомесечно на збору веров- 
ника заједно са ликвидационом утправом лоднети детаљни извеш- 
тај о стању ликвндације. Овакве би институцлје — збор и одбор
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веровнш<а — биле у потпунам 10кладу са принципима демократи- 
чнасти који важе и шри нашнм привредним, односно гаравним про- 
;писи,ма.

Један даљи недостатак Ур«дбе који шкодр интересима 
веровника је, по мом мишљењу, чињеница што у Уредби није 
нормиран рок у којем 'поступак лк1квидације треба обавити, од- 
носно по последњој алинеји члана 8 Уредбе, рок за спровођење 
ли1квидације одређује ликвидациона комисија. Ова одредба от- 
вара ^врата шдроким зло|у|потреба1ма, не додуше у'кривичноправ- 
ном ШИ1СЛУ, али свакако на штету веровника.

У пракси ВИДИ.МО да постушак ликвидације траје година- 
ма и личи по трајању на 'Стечајни посту1пак ка1Питалистич,ког права.

Требало 61И, дакле- приликом отварања посту'’лка ликвида- 
ци]е, ликвидационој управи означити крајњи рок, одн01сно тра- 
јање д 01ступка— узимајући наравН|0 при томе у обзир 1стање и 
природу масе. Рок би морала комисија одредити по претходном 
саслушању или сагласности веровника или изабраних претстав- 
кика истих.

Члан 12 Уредбе тредвиђа обавезу ликвидационе управе, 
да се одређивање ликвидације упиш-е у |решстар привредних ор- 
ганизација. Овај је про1пис непотпун>, нарочито ако га тумачимо у 
вези члана 17 и 22 Уредбе.

По члану 17 Уредбе наиме ликвида1циона комисија ће без 
одлаган>а 01бјавити Ликв;идациЈу у републичком службеном листу, 
a у службеном листу ФНРЈ. објавиће извод из огласа. Ови про- 
писи врло су важни, јер по члаиу 22 Уредбе потраживан>а која не 
буду пријављена ни после рока од годину дана ,,од дана објављи- 
вања огласа race се”. Сматрам да су ови 1Пропи€и непотпуни= не- 
јасни и да у највећој мери шкоде интересима повериоца.

Да видимо, 'пре свега, како 'све то изглед у  пракси. Оглас 
кзлази у Службеном листу Републике, али веома ретко се штампа 
извод огласа и у Служ!беном лисгу ФНРЈ. и aiKo је то Уредбом 
предвиђено. Питањ.е je сада од којега огласа се рачунају рсжови 
у чла^у) 22 Уредбе п.редвлђени нарочито од којега огласа се ра- 
чуна рок од годину дана после црапуштање којега се тражбина 
гаш?

Евидентао је> да је законадавац зато у 3 ал. члана 17 
предвидео обавезу огласити ли(квидаци1ју « у Службеном листу 
ФНРЈ, јер се неможе захтевати од веровника да прати Службене 
листове свих република. Према томе, било би логично Да 'се сви 
ракови ino члаеу 22 Уредбе имају рач-унати од дана објављивања 
у Сл!ужбеном ли1Сту ФНРЈ. Међувим, читајући текст Уредбе гср- 

ња претпоставка — бгр у целости — није сигурна. Наиме, друга 
алинеја члана 17 Уредбе /предвиђа шта треба да обухвати оглас у 
Репу^ичжом службеном листу, па наређује да треба да садржи, 
између осталог и позив веровницима да у ро'Ку од 30 дана при- 
Ј2ве своје тражбине. У 3 алинеји истог члана предвиђена је> за- 
тим, садржина огласа у Сл, листу ФНРЈ., те се одређује да се у 
истц има бележити фирма и седиште пред)узећа уз нгвначење да 
је 'Предузеће ступило у л1иквидац;ију, ту дакле нема говора о no-
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зиау веровницима да у року од 30 дана пријаве своје т|ражбине. ■ 
Може сада бити опорно — и ако то изгледа нелогично -— шта је 
са тражбинама веровника, који исге пријављују, тек након објав- 
љиЕДн>г чзвода о>гласа у Службеном листу ФНРЈ и тг«о пропусте 
рок који је — 1\1 'правилу увек раније објављен у Републичком слу- 
жбевом ли1сту? Хоће ли њих пого-дити пропис 1 алинеје члана 22 
Уредбе тј. да ће се њихове тражбине измирити — јер су их при- 
јавили после рока — тек по свршетку ликвидационог поступка- 
кли -Се 'CMSTipa да су о«и своје тражбине благбвремено ;при;јавили 
уколико cv TO учикили у року од 30 дана по објављивању огл.аса 
у Службеном листу ФНРЈ?-Панавља.м, логична би била ова задња 
конклузија обзиром али на текст Уредбе (2 алинеја чл. 17) то- није 
баш )потр|-iHO јасно. Истика, у првој алинеји члана 22 стоји и то 
да'Се са благов(ремено пријављерим- тражбинама изједначују! и 
т^жбине хоје бу ликвид. колгисији ,>и иначе била позната”- тб је, 
али пре свега, врло е.к<стензиван појам и опет омогућује злоупо- 
требе на штету повериоца, a осим тога д€|рогиран је прописом- 2. 
ал. члана 22 Уредбе, који (предвиђа „гашење” тражбине уколико. 
у ро1ку од најдаљ1е тодину дана не буде пријављена.

Ук|ратко: чињекица да неки веро^лик не прагги Службени. 
лист ФНРЈ или чак С.тужбене листове појединих Рапублика,може- 
за њега имати као последииу губитак тражбине.- Сматрам горњв 
npO'iTHce неправичним и вергу̂ јем да не одговарају приликама наше 
привреде, Наглашавам: ти огласи излазе најчешће аитним рлрви- 
ма, у неком забаченом.делу Службено1Г листа. Да ли ће, рацшЈО, 
0'нај књиговођа мале Задруте или радње на селу тај оглас увек 
прочитати? Верујем да не, и додајем, да не би било право да -OKir 
услед тога губе своју тражбину.

Пре.ча томе, горње рраписе треба пре свега аутентично 
протумачити, a друго и попунити односно прсменити.

Ликвида-циону управу Tipe6a обавезати да сваког веровни-' 
ка обавести препорученом писмом о отварању поступка и о пб- 
јединим рсковима. Осим тога, бтварање пастуика не може имати 
правно дејство док није забележено у трговачком регистру који 
има карактер јавне књиге.

Прелгвимо, али, на ситуацију пбвероца v случају прину'д- 
ке лихвидације. Уредба овде јасно предвиђа у  члану 40 Уредбе. 
да правне последице поступка настају тек објгеом ликвидационе 
одлуке у Службеном листу ФНРЈ, те је утолико Уредба повсљ- 
нија за веровника из те ликвидације бд прс.пи1са око објављавања' 
ббичне ликЕидације, која се̂  какб смо видели, углавноме С‘бјав: 
љује.у републичком Службеном листу.

Међути.м, ino члану 60 Уредбе надзор над радом ликвида-; 
ционог управн!И,ка врши ликЕИдациони арбитар тј. ррдија, a ве- 
рОЕници немају нвпосредно право мбшања« у пбслове управника.

Истина члан б4 У1редбе предвиђа право „заинтересова- 
них” дакле веровника, да траже разрешење од дужности Управ- 
нкка, али углавноме он ради непосредно под надзором Судије, 
арбитра, :по прочксу чл. 60 ал. 3 Уредбе.
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Смалрам за нужно и потребно да се и при шоступку пр«- 
нудне ликвидације уведе инстатуција веровничких одбора> како 
сам то раније изложио.

Члан 48 У|редбе садржи једно од најважнијих права пове- 
риоца, a TO је овлаштење да побија, под извесн-им услов1има, из- 
весне дравне радње презадуженог пред);,већа. Ако пажљиво пра- 
тимо праксу Еидећемо да ое веровници веома-ретко користе тим 
лравом. Ретко -се тим правом користе не зато што у  пракси не 
би било предлчслова него најчешће услед погрешно схваћеног 
ло.калпат1риотизма. Често видимо како предузеће иде у гарииудну 
ликвидацију тек након што су иамирени дугови код предузећа 
исте комуне, под лозинком „наши не треба да губе”. Ипак, како 
сам навео, парнице ради побијања веома су ретке. Вер|\|јем да је. 
то i\i првом реду зато, јер се обично продушта рок дредвиђен 
у 2 алинеји члана 48 Уредбе. Цитирани прапис предвиђа за поби- 
јања рок од годину дана. Рок се> али, рачуна — како то излази из 
стилизације цит. дрописа — од дана када је изв1ршено дотично 
правно дело, рецимо исплата или погодовање другог варовника. 
Претлостављамо да је погодовање тримера ради извршено 1 но- 
вембра 1954 год. Други заинтересовани веровник нека је предло- 
жио отварање поступка ликвидације 1 јула 1955 год. Обзиром на 
пренатрлаЕост судова искл>учено је да ће се предмет мариторно 
решити -пре 3 до 4 месеца, a пошто правне последице отварања 
поступка принудне ликвидације наступај.| ino члану 46 Уредбе тек 
од дана обја&љивања у Сл. листу ФНРЈ., то док веровник дође у 
положај да предложи ликвидационом управнику побијање изв.е- 
сних дела или док ов то сам не учини, рок од годину дана 
редовно је већ протекао.

TpeSa, дажле, новелирати Уредбу и то тако да се прекида 
рок побијања далом тражен>а отварања постука принудне ликви- 
дације* односно да једногодишњи рок тече тек од дана када је ве- 
роЕник или ко други иредложио отварање поступка принудне лик- 
видације. Ни за трајање постјуика принудне ликвидације није пре- 
двиђен никакав рок.

И на крају да кажемо нешто о највећем _недостатку који 
годишње нашој привреди проузрокује, по мом мишљењу, огром- 
ну штету, a то је да Комуне не јемче бар супсидарно за другове 
својих предузећа.

У члану 21 и 66 Уредбе предвиђено је шта сачињава ликвида- 
циону масу. Углавноме- обртна средства предузећа тј. готовина, 
тражбине и роба, теоревски, и то зато само теоретсхи, јер из прак- 
се знамо да у  momchtivi када предузеће иде пад принудну ликвида- 
 ̂цију, оно више таквих оредстава тахорећи «ема. Нажалост, у прах- 
си предузеће чека до ‘лоследњег момента, па тек када су обртва 
сретства већ потрошенд, када већ лротекне и тромесечни ро« са 
60®/о ллате, тек онда — по правилу — почиње лринудна ликвида- 
ција.

Резултати принудних ликв:идациј,а лоразни су за веровника 
и М'Оже ice о орећи говориаи ако он лосле 2—3 године чекања до- 
ђе до извесног мањег постотка своје тражбине.
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Убеђен сам да би се томе могло лако доскочити. Требало 
би сам£) увести супсидиорно јемство Комуна за дугове својих 
предузећа. Увођењем те мере гаостигл|и би двојаки успех. Пре свега 
— a то је најважније — Комуне би ојачале стар-ање и надзор за 
своја предузећа! иисолвенције би геале на минимум, друго ве|ров- 
ници' 'Не би кишта губили јер би комуне 'накнадиле евентуалне ry- 
битке, сднош о пасиве својих предузећа.

Толико cauM мислио да изнесем о положају веровника у 
случају лихвидације или принудне ликвидације лр>едузећа, Види- 
мо да тај положаЈ ли најмање није завидан и да ве|ров:ни« није 
довољно заштићен прописима Уредбе о престанку предузећа и 
радњи, те да је зато потребно Уредбу хитно прерадити или бар 
допунити.

Др. Густав Керпел.

„ГУБИТАК ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ УСЛЕД КАЗНЕ ЗБОГ КРИВИЧ-
НОГ ДЕЛА"

(Прилог дцсафтси-ји)

У бро‘у 7/55 часагшса ’.Гласник” Адвокат1Ске каморе у Но- 
вом Саду објављен је под горњим насловом чланак Р. Петр101вића 
о одредби 'Ст. 7 чл. 45 Уредбе о одређивању и превођенуу пензија 
и инвалиднина, по којој се лицима која 'Су због кривичних дела 
противу «£|рода и државе, или због криничних дела противу на- 
родве пр:лЕП'2де и друштвене имовине oq;v^eHa нд казну diporor 
затвора — a за астала кривична дела иа казну строгог заггвора 
преко 5 годинз' ие рачуна за пензију радни стаж навршен до дана 
када је чресуда частала праводаажна, У овом чланку ajvfrop по- 
ставл>а питање праничносги и цели1Сходности иаведене одредбе и 
потребу Њ.ИНОГ уношења у нове прописе о пензијама и инвалидни- 
нама, као и питање дејства амнести!је, помиловања и судске реха- 
билитације иа признање радног стажа који ‘се пржменом те ад- 
ред|бе не би имао рачуиати. На прво питање одговара углавном 
негат1ивно a на друго 'позихивво, полазећи !При таме од посгавке 
да губита1к радиог стажа по овом основу претставља неку врсту 
казие која ое дејством амнестије, чомиловања или судоке реха- 
билитације оцрашта.

Поводом 0ВОГ чла|Нка v броју 9/55 HiCTor часочиса Б. Пет- 
рић објавио је чл1ана|К у коме по истим питањима долаеи до пот- 
чуно с^чкротних закључака, те истиче, да је наведена одредба на 
СЕоме месту и да ј,е треба и даље задржати, као и да амнастија, 
помиловање или судска рехабилитацч.ја на примену тога прописа 
не могу имати дејства.

KaiKo је питање дејства амнестије, помиловања и судске 
рехабилитвције на ггрИ1меиу ове одредбе зшчајније са гледишта 
прамсе’ a како је aj'rop првог члан1ка по овом читању дошао до 
правшшог закључка полазећи ад нечравилног схватања да при- 
мена наведене одредбе претставља неку врсту кавне, па су т.име и
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дата разлози изг|>|били убедљивост, то, остављајући пострани 
иначе веома »HTeipecaHTHy полемику о аправдано1Сти и правично- 
сти односне одредбе, сма/грам да треба по овом другом питању 
истаћи следеће:

Дејство амнесткје, гго1.мидо1вања и судске рехабилитације, 
узето уопште, није спорно. Према нашем КЗ амнестијам и поми- 
ловашам даје се: а) ослобођење од гоњења; б) лоппуно' или де- 
лимичво ослабођење од извршења казне; в) замена изречене каз- 
не блажом казном; или се r) укидају пјЈавне 1П01Следице осуде; a 
рехабилктацијом се д) брише осуда и престају све н»ене правне 
последице a осуђени се сматра неосуђиваним. — Ако је амнестијом 
вли помиловањем дато пот1пуно аслобођевве од главне и спо- 
редне 'KasiHie, л!ице оф-јхваћвно амнестијалм илв помиловањем сма- 
дра се да није осуђивано за дело на које 'ое амнестија или поми- 
ловање односи. Но, давањем амнестије или .помиловања и реха- 
билитацијом не дира -се у шрава трећих лица која се заснивају на 
осуди, нити ice њима дира у већ извр'шене казие/)

Према томе^ одговор ка питања о деј1ству амнвстијје, по- 
милованаа или рехзбилитације на примену одредбе ст. 7 чл, 45 
Уредбе зависи искл>учиво од карактера мере коју ова одредба 
пролисује Ако би се узело да ова одредба прсшисује неку врсту 
казне на место раније иаше губитка праеа на пензију, шт.о међу- 
тим није случа ј, и када би се при томе узело да је та казна у мО“ 
менту амнестије, помидовања или рехабилитације већ ;извршена, 
онда је јаоно да би одговор на постдвљено питање био негативан, 
те су ica овог сталовишта и закључци аутора другог члан1ка по 
овам питању потпуно логични.

Међг,тгим, иитање се са оваг станс>вишт,а не може трети- 
ради. Ово зато што се иримена •одредбе ст. 7 чл. 45 пом. Ур^дбе 
не може €мат1ра1ти казном, без обзира на то како ое она у некам 
конмретном 'случају одражавала. Наведеиа одредба шрописууе са- 
мо једду, сметњ(у због које се при одлучивању о лраву на пеизију 
одређено време, које би се иначе »Mâ 'O урачунати, неће признати 
у радни стаж за 1пеизи^у. Ову сметшу, према наведеном пролису- 
лретставња осуда за дела и иа казне наввдеие у то | одредби, те 
њ.ена лримена лретставља у ширем смислу правну иоследицу лре- 
суде, Ова одредба, дакле, нема карактер казне, нити је д№ета 
ради асвварења icapxe кажњавања из чл. 3 КЗ, већ се њен цил> 
налази у границама социјалнв заштите. A из<ражава се у томе што 
се том одредбом, под одређеним 5тсл10вима и за одређша лица, 
|Смањује или искључује социјално обезбеђење одређене врсте, јер 
ве лица на која се ова одредба одноои ие сматтр^ју достојним за 
давања из социјалног осигурања у луном оп!сегу. Уо1сгалом, такве 
последице лресу|де.- које имају лосебну сврху> a не сврху кажња- 
вања, лг>зиа1те ioy и из других одредаба нашег позитивног законо- 
давсгва, те такав каракггер одредбе ст. 7 чл. 45 УреДбе том сми- 
слу не Л'ретставља неки изузетак.*)

») В. чл. 84, 85, 86 и 87 КЗ
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OoeHipoM на овакав RapaxTep одредбе ст. 7 чл,- 45 Уредбе 
0 одређивању и превођењу пензија и ишалиднина по1кушаћу да 
оценим дејство амнестије, помиловања .и судоке рехабилитације®) 
на лримену поменуте одр-едбе.

А) — Када се амнестијом или помиловањем даје ослобо^ 
ђењ од гоњења (аболидија), сшда то значи да лице на које се ам- 
нестија или пахмилавзње односи-не може бити позвано на одго- 
ворност за кривично дело које је трм амнестијом одиосно поми- 
ловањем обухваћено. У таквом 1случај|\1 је jaiCHo да ДО' прим-ене 
ст. 7 чл. 45, Уредбе не може ни Д0!ћ№ јер услед наведеног дејстЕа 
амнестија иди 1ПО:миловаЈље повлачи пржање осуде и осуђено лвде 
црепс! авл>ала сметњу за |рачунање одређеног радног стажа.

Б) — Потпуним о'Слоббђењвм од извршењ,а казне даје се 
ослабођење како од главие тако и ад спсредиих казни, те таква 
амнестија кли помиловање повлачи брисање осуде и осуђегао лице 
сматра ice да за то дело :није ни билО' осуђивано.^) Напротив, дели- 
мичним ослобођењбм од извршењз казне не дира се у осуду. 
Стога, дејство амневтије илк помиловања у овим случајевима 
треба разматрати посебно за случај потпуног a лосебно за случај 
делимичног 'осдобођења од извршеша казне, a тако исто и по- 
себно за случајеве када се ради о делима против најрода и државе, 
кародне 1грривреде и друштвенв имовине a посебно за остала дела.

У 'прром сл\и1ај|у када се, дакле, амнестијом или помила- 
вањем даје потпуно ослобођење од казне, онда тажва амнесгија 
нли помиловање ^сважако Afopa имати деЈство на примену одредбе 
ст. 7 чл. 45 Уредбе. Jep таквим, актом опроштаја Бравоснажно из- 
речеие .казне npe'craje дејство осуде, те ова осуда више не може 
претстављати ни сметњ!у за рачунање 1стажа, који с& ииаче, обзи- 
ром на ту осуду, не би имао рачунати. Ово како када је у питањ|у 
осуда за крившчна. дела против нзјрода и државе или кривичНа 
дела ироЋиву народне привреде и друштвене имовине тж о  и када 
је у 'питању осуда преко 5 година сгрвгог затвора за остала кри- 
вична дела.

Међ|}чим, у другом случају, ,када ice амнестнјом или по- 
милова1Н>ем осуђени само делимично ослобађа од казне, таква 
амнестија иди пбмиловање може имати дејство на примену ст. 7 
чл. 45 адносне Уредбе када је у питању осуда за де.ла против на- 
рода и државе, народне привреде и друштвене имовине. Ово стога 
што у том случају ссуда за ова дела и поред делимичног oripo- 
штаја остаје и даље у дејству у погледу иеопроштеног дела 1казне, 
те као таква, обзи|ро,м на бвај део одредбе :ст. 7 чл. 45 Уредбр, * *)

. . 2) Тако: губ|И'гак службе п,о силји- закона као поггледида •осуде- на казку 
лшиења слободе дужу од 6 месеци — чл. 88 т. 4. Зск. о држ. служб.

3) Законска рехабидитаиија не долази.у обзир, ;пошто .оиа наступа 
са.чо у случајевима осуде на казне које ст. 7 чл. 45 Уредбе нема у виду.

*) Н. Срзентић :и ДР,- А. Стајић: Крнвично право Ф-НРЈ — опшди део 
стр. 494 и др. Ст. Франк: Теорија кланенаг npaiBa — апшти део, Загреб ^955 
годане стр. 290. ■
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npeTcraiBJba аметшу за рачунање 1стажа HaBipmtHor до ,1правосна- 
жности npeqvlAe, Ho, случај није hictih када је у питању 0‘суда од 
прако 5 година стралог затвора за остала Јфивична дела. За рав- 
лику од претходног случаја, у коме је шетња за рачунање одре- 
ђбног стажа свака осуда на казну строгог затвора за односна 
кривична дела, у овом случају такв|у сметњу претставља само 
осуда на 'казну 'CTpoi'or заггвора у трајањју од прбко 5 година. 
Стага, 'Сматрам, да ће и дејство делимичне амнестије или помило- 
ван>а на иримену одредбе ст. 7 чл. 45- Уредбе у таквом случају 
битв зависно од Tiora, да ли се опроштеним делом казне осуда 
смањује на ’Строги затвор иапод 5 година или неопрошЈени део 
•казне и после делимичне а1м:нестије одношо помиловањ?) остаје 
у т^рајању преко 5 година. У првом случају после делвмичког 
опроштаја казнс ракија. осуда нема 'дејство осуде на казну стро- 
гог затЕора iy трајању преко 5 год. и .као таква ие претставл>а 
више сметњу за рачунаоње радног стажа за пензију, те у том слу- 
чају и делимична амнестија и'ли помиловање могу имати дејство 
на примену одредбе ст, 7 чл. 45 Уредбе. У другом случајг, међу- 
т.им, када aMHecTHjO'M или помиловањем ,деј|Ство осуде није сма- 
н>ено и^спод трајања од 5 год., т!аква осуда и даље претставља 
'Сметњу за рачунање стажа нав(ршевог до њене ггрг®оснажнасти, 
те амеестија и ломиловање не могју имаТ1И никакво дејство на при- 
мену одредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе.

Ђ) — Н у случају 'Када је амнвстијом или помиловањем 
изречена казна зам€Н>е«а блажом ка13ном, сматрам да ће дејство 
такве амнестије или помилова1ња зависити од тога да ли је казна 
кајом се изречена мазна заимењује блажа од строгог затвора. Jep 
према одредби /ст. 7 чл. 45 Уредбе сзмо осуда На казну строгог 
заттвора претставља сметњу за рачутнање за пензију одређеног 
радног стажа.

Г) — У погледу дејства амнестије или помиловања којим 
се укидају цравне лоследице осуде важи све о«о што је напред 
речено у ©ези са дејством потпуне амнбстије или помиловања. 
У|кидан>е правних последица ор}1де има такво дејство да се осу- 
ђши има сматрати као да није ни осуђиван и враћају му се сва 
права и почасти које је дејстврм осуде изгубио. Према томе, и 
у поглвду дејства такве амвестије или П‘омилова1њ‘а на примену 
одредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе не може бити сумње. Осуђени се сма- 
тра услед дејства амнестије или помиловања неосуђ,ива«им, те 
нема ни осуде која би могла бити >сметња за рачунаље одређеног 
стажа за пензију.

Д) — Као што је већ налред речено, (Судсжојм рвхабили- 
тацијом брише се осуда a тиме и укидају њене правне последице 
па се рехабилитовано лице сматра неосуђ1иваним. Kipaj таквог 
деј|Ства судске рехабилитације и обзиром на напред изнети ка- 
рактер одредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе, 'мислим да је ван ceaiKe с>’’мње 
да таква рехабилитација мора се одразити и -на примену наведене 
одредбе нз истих разлога који су истакнути када је било речи о 
потпукој амнестији или помиловању.

2i



При то'ме, сматрам, да није оправдана бо>јазан коју писац 
'другог чланка изражава 'ivi погДеду таквог дејства судске рехаби- 
литације на предметну одредбу. He меже се прихватити гледи- 
ште д-ј би у случају дејства СЈ'̂ даке рехабилитације на примену 
одредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе чикило ту одредбу илузорнам и бес- 
предметиом — „ — јер би их коначно могао избећи сваки извр- 
шилац кривичног дела, па- и онај који је осуђен због крив. дела 
т  главе X, XIX и XX Кривично!г saxOiHiiKa”. 0,во отога, штјо ће. 
према 'пролисима КЗ оеуђено лице моћи у реку од 8 година по 
издржанај казни добити рехабилитацију само око  је оно својим 
владањем заслужило рехабилитацију и према св-ојим 1магућно- 
стима надакнадило штету проузроховаиу мривичјним делом. Да 
ди су ice стекле ове 01Колнасти цениће суд у  -сваком коимретном 
случају. Ако суд нађе д-> 'Су loe ови услови стекли и дозволи реха- 
билитаци.ју, то, обзиром на сврху одредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе и 
циљ рехабилитације, сматрам да нема никаквих разлога који би 
говорили протнв дејства рехабилитације на каведену одредбу,

Исто тако, мислим да аема противречиости између ева- 
1ШОГ схватања дејства амгаестије, пом:шавања и еудске рехабили- 
тације и 1схватања да се на бази амнвстије, рехабилитације и суд- 
ске рехабилитације не може тражити деконфискација имовине 
Kojaj'e конфискована право1Снажном пресудом. Конфискација је 
сдоредна казна и ако је ,као таква извршена, амнестија, помило- 
вање и судска рехабил1итација ие м01гу на њу имати кикаквог деј- 
ства, као што, уО'Сталом, немају дејства ни На извршену главну 
казну. Међутим, примена едредбе ст. 7 чл. 45 Уредбе, као што је 
већ речено, :не претставља казну, те се ни дејство амнестије, по- 
миловања или 1судоке рехабилитације на O B iy одредбу не може 
ценити према ставу који 1важи када је у питању казна.

Уосталом, у лрахси је дејство иотпуне амнестије, ламило- 
вања или рудоке рехабилит1ације на односну одредбу још очи- 
гледније. Наиме, надлеж1ни opiraH социјалног осигурања није 
овлашћењ да при решавању о праву ш  социјалЛог 01сигурања 
сам утврђује поетојање осуде из ст. 7 чл. 45 Уредбе, већ је у том 
погледу везан извештајем оргагаа шдлежних за вођење евиден- 
ције Оео 'стога, што 'Се одредба ст. 5 чл, 45 Уре1д(бе. која органу 
социјалног осигурања даје 'право да посгојање чињеница из 
претходних ставова утв|рђује сам у управном поступкју!,, не про- 
теже и на случајеве из ст. 7 чл. 45 Уредбе. Како се, пак, према т. 
16 Упутства о вођењу казнене евиденције (Сл. лиет ФНРЈ бр. 
22/55) у уверењима не сме помињати осуда за коју је актом амне- 
стије или помиловања дато потпуно ослобођење од главне и спо- 
редне казне « осуда брисака на ocHOBiy. рехабилитације^ то орган 
социјалног осипурања, по 1драв,илу, у тгасвим елучајевима неће ни 
доћи у присуство чишенице да је осигураник био 0!суђиван. Само * 
онда, ако би се радило о делима против народа и државе изврше- 
ним за време Нгродноослобадилачке борбе, oipraH социјалног 
осигурања могао би и крај осуде брисане амнестијом" помилова- 
њем или судском рехабилитацијом оцењ ^ати дејство ових дела 
на признање радног стажа за лензију, но у томе елучају више се
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не ради о примени ст. 7 чл. 45, већ би у таквом СЈ^учају осигура- 
ник изгу|био одно1саи радни стаж по основу ст. 3 истог члана, по- 
што је ‘за гтримену тога става довол>но пастоЈање самбга дела, a 
не само осуде као је то случај код ст. 7.

На крају, дакле, aiKo резимирамо све напред изложено, 
мишљења сам, да се дејство амнестије или помиловаша уколико 
ннје у питању потпун опроштај има ценити посебно у сваком 
канЈ<1ретном случају, но ако су у титању потпуна амнестија или 
помилава!ње односно аудска рехабилитација, онда при решавању 
о праву на .ооцијално ааигурање нема места пр!имени одредбе ст. 7 
чл. 45 Уредбе о 07ф|еђиван>у и превођењу 'пешија и инвалиднина.

Радомир Шрамек

„ГЛАСНИК’' У 1955 ГОДИНИ

Са 12 бројем за  19(55 годину навршио је „Гласник” че- 
тири године излажења.

У 1955 години изашло је из штампе 12 броЈева „Гласника”> 
укушо На 408 'Страница. Девет бројева с̂у изашла на 32, a три на 
40 страница.

„Гласниич” је доиосио члаике из разних правних области. 
О дроблемима адвокатуре публиковао је 25 чланка <на 68 стра- 
ница. Чланака који су третирали разна пиггања из грађанкжог пра- 
ва било је 30, на 110 страница. Из грађанског правничногпоступка 
6 чланака, на 27 страиицја. Из крив,ичног права и nocTj'inKa 11 чла- 
наха, 'На 40 страница. Из привредног права 7 чланака, на 24 стра- 
ница. Из социјаишог законодавства 2 чланка, на 10 стра1ница. Чла- 
нака 'са разним тамама било је 5 на 20 1страница.

Бележака је ,,Гласн1Ик” 1публиковао 16, на 7 страница, a 3 
некролопа «а 1 страници.

Судска прамса је објавл>ена на 53 странице, a публиковано 
]е 124 одлука. Од тога 104 одлуке Врховног <?уда АПВ и то: гра- 
ђаноких одл(ука 55, грађаноких адлју!ка по захтеву за заштиту за- 
конитости 8, кривичних одлужа 25, a управних 16. Објављене су 
три одлуке Савезног врховног суда, 1 одлука Врх. ‘суда НРС» 15 
одлука Врховног привредног суда и 1 одлука Окружног суда у 
Новом Саду. ;

Разна службена саопштења Адвокатоке комора за АПВ 
донео је ,,Глаоник” на 48 страница.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Инспекција рада није надлежва 
да одлучује о  исплати плата и над- 
ница радника. (Врх. суд АПВ бр. У. 
3791/54).

Земљ. задр. је ту1жите:љу отказала 
•служјбу са моментаним уклањвњем 
са дужиости са .рашага шро је ухва- 
ћвн да је робу продаиао мШапо- скуп- 
ље од |Одређеаих пија1чн.нх цена.

Жалбу ту!житељ.а прсгсив овог ре- 
шен>а одбила је Ивопекција рада. 
Какр је геосле тужитељ био право- 
MiotfiHo см;Л'ббођ'ен од оптујжбе. то се 
обрати.о Иноп-екцији рада кбја је ре- 
пгила да Зетлљ. задрута узме. тужи- 
теља натраг v |(мужбу’ и да му исп- 
латн плату. На жа.тбу задруге Покр. 
инстекцаја рада је obiO решење no- 
ништила.

Тушситељ је поднер жалбу. која је 
осиована. да је pemeH« Псжр. ин- 
опекције рада решење поништено, 
a и> зразлага:

По чл. 25. тач. 1 Уредбе о  засни- 
вању |и шрестанку радних односа 
поол-одаваД може радника (на1меште- 
ника) 1отп:уст!ити са ■посш.а. без прет- 
ходнаг отказа, ако је затечен при 
вршењу крив. дела. iKaiK'O је туоки- 
тељ npa»OMofeKQM npiacy^OM оолобо- 
ђен да је вршВо кривичВО' дело. ни- 
је се M'Otrao- рримшнти горе'шшгира'ни 
пропис,

Међ,|утим. негградшша је одлуха у 
цит. решењу да се тужитељу исплате 
принадлежности које је услед отка- 
за изгубио. Ово са рашиага што Ин- 
спвкцила рада ивде' 1иада1ажна да и 
nlol-oiBipM литању .рдлучујб. већ туж'и- 
тељ уксшжо сматра да је од Задру- 
re олггећен. имао се обрачтигга над- 
лежном суду.

Има места примени чл. 46 и 47 КЗ 
само у случају аИа се јасно утврди 
на к^ву и колику је казну оптуже- 
ш/ раннје осуђен. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 617/1955).

Оптужени је проглашен »ривим 
због крив. дела лз чл. 141 ст. 2. из- 
вршено V лрасорачењу нужгне !рд- 
бране (чл. 11. ст. 3 КЗ) и кажгњен на 
казну затврра' у  трајању р д  3 месеца.

Оптужени је п,0|днво жалбу. жал- 
ба је основана, п,а је opiaocT. пресу- 
да умииута, a из раблага:

Догађај о  коме је реч 'нии'е доаРДз- 
но расветл»ен, јер у  побијаибј пре- 
суди како у диаповдтиву тако и у 
образлож^у. недастаје један пот- 
пун чињенични lojnasc догађаја и јед- 
но целовицо. .одређено и .iaoHo чиње- 
ничнр стање.

Сем тога, битан њедостатак у по- 
бијаној пресуди ‘је што се не види 
на какву и ксмшку је казну оптуже- 
ни вао\ суђен пресудом Среског суда, 
Te се не може са си1гурн1ошћу испи- 
тати правилвост рримене чл. 46 и 
47. КЗ.

ДА ли је продужење истражног 
затвора оправдано суд не може да 
утврди само на основу апстрактног 
навода него мора да наведе кон- 
кретне разлоге да постоји опасност 
од бегства. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 
1129/1955).

Окружни суд је ашсле изрицања 
преЈсуде 10дбж> гаредлоп штуженог 
да се умине истражни. затвор јер да 
„постоди опасност од бегства”.

Оптуженн је улоокио жалбу, која 
је оонована.. a Ш разлога:

У крнкретном случају одређен је 
исРражни' заггвор на основу чл. 190 
ЗКЈП, пошто је прочив рлтуженог 
отвјорена истрага због кри&. дела 
ив чл. 135 КЗ. за мбје је предвиђена 
смртна казна. ла је цстрвжмн за<г- 
еор облигаторан. Како је, али. опту- 
жени опгужен за дело из чл. 136 КЗ, 
1И за исто осуђен. «а кезну у  трајању 
'Од 3 грдике затворзЈ, Ћој је суд био 
дужан да -npiMHK'OM одлучиваља о 
предлогу оптуженог за укидање и- 
стражнрг заггврра не само алстракт- 
но наведе да врстојл опасност од 
бегства — јер виснна KasHe није так- 
ва да caaia no себи сгвара тадво у- 
верење — него је био дувкаИ да kkdh-  
кретно изнесе раздоге и околиости 
из којнгх :наводИ| cBoije јућерење (чл. 
332. ст. 1 у вези чд. l ^ .  ст. 2 тач. 
1 ЗКП). Како то 'лије учињено ва- 
љало је жалбу уваркити и решење 
укивут.и лрвост. суд упутити да по- 
ново ОДЛ1УЧИ о предлогу браниоца о 
укидањ.у истражног загвора, држећн 
се при то.ме горњаис примедби.
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tio праввим правилима грађ. парн. 
поступка суд ће по предлогу или по 
службеној дужноети исправиТЈг от- 
правак своје пресуде, ак|о| се исти 
не слаже са донесеном пресудом. 
<Врх. суд АПВ бр. Гж. 389/1955).

Окружни суд је решењем Шспра̂  
вио своју пресуиу и то та|мо шта је 
диспозжтаву додао izaai се тужелик 
обазезује да ,}е дужан да плати ту- 
жаггељу и главницу од 17.000 динара.

Жали ice туокши да ‘јв кзво решење 
незаконш1о. јер је тужитељ могао 
само жалбом да нападне прваст. пре- 
суду. a она ј€ одавна постала право 
моћна.

Жшба је нвашованаЈ ai из разЈИсга:
Из расправно(г запжзшка ,ie аид- 

љиво да је суд донео пресуду којом 
туженика обавезује на гасплатту глав- 
нице од 17.000 дин. a да је овај део 
пресуде у отправку изостао.

По правним прааидима ГТЖТ прво- 
ст. суд ће тао предлогу кли. оо служ- 
беној дужности иоправитн оодравак 
своје првсуде, акк> се исти не слаже 
са донесеном првеудом. Обзиром да 
ое ради о  оти1гледн!0/ј грешки тј. да 
се отправак 1грек:уде 'ве слаже са пре 
судом ноја је донесена и у  запнсии- 
ку фиксираиа. жадба је неоснована.

Решење (О постојању више тужбл 
које теку између истих странака не 
може се нападати правним леком. 
(Врх. привредни суд бр. Сл. 733/55).

Тужилац уе паднео тужбу против 
тужемиак ради иоплате своте од ди- 
нара 3,287.394.— Тужеки је подаео 
одповор на тужбу, али је поднео no- 
себну тужбу против тувсиоца ради 
на!кнаде штете у  износу од 10,499.000 
динара, предла(жући да се расправи 
љање о обим туж!бама споја, јер .ie 
тужбеин и пррТ1ивтуж!бени захтев на- 
стао из истог ггравног loizmoca. на 
основу (истог угавора о  раду и »з- 
вршен>у радова, a доказивање треба 
да се у бе ларнице обави ггугем са- 
|Слу(Шања истих свеДо1к1а|, увддо.м у  
документе и струнњанке налазе.

Вшии привредни суд је донео ре- 
шање хојим расправл>ан>е обе тужбе 
cnaja.

Протнв овог реовења је ту&килац 
поднео жалбу.

Жалба ■није осаована. па је Врх. 
суд исту Јодбацио, a са образложе- 
њем:

Ако пред једним судом тече више 
Ћарница. које се воде између истих

лица, онда1 се мопу te парнице з4- 
кључкрм већа спојиги у  ва,једничку 
расправу, ако је вероватно, да he се 
тиме алакшат1и или* ускјсрити њихо- 
во свршашаље или да ће се тиме сма- 
њити парнични тршш>дви. Овакав 
случај је и овде, a само решење о 
спајању може се побијати правним 
леком.

До примене узансе 35 може доћи 
само кад понуђени стоји у сталној 
вези са понудиоцем у погледу одре- 
ђене робе. (Виши привр. суд БиХ, 
бр. Сл. 273/1955).

Свј&јим писмом тужелик је замо- 
лио тужиоца „позивајући се  на обе- 
ћање друга директора прамиком ње- 
гове сжорашње посете Вашем преду- 
зећу”, да му пошаље 2.000 кгр. кака1о 
љуске самлевене. На ово је тускилац 
одгсворио iracMOM и шослао нацрт 
yroBopa-i У Kloiie је цену азначио,. са 
200 дингра по 1 кмлграму. па је ис- 
поручио наведену робу и послао ра- 
чун на 400.000 динара. Тужеашк је 
■својлм ПИСМ041 приговорка цени твр- 
дећи да'-су се оба директооа спора^ 
зумела у цени о д  40 дин. оо  кило- 
гра.му, те на ово jcttu трошкови мле- 
вења. тако да цена не м,оже бити 
већа од око 60 дншра, те је робу 
тужени ставио на расопложење ту- 
жиоцу.

Тужшгац је гаоднео тужбу са 'за- 
хтевом да се тужеаи обве1же на ис- 
плапу 400.000 дшнара, a тужени се 
противио овом aaxTeev.

Oxip. привр. суд  је тужбу одбио. 
па је тужилад поднео ревизију.

јРевшија није основана, a и зраз- 
лfaгa:

Из искава сведока не маже се за- 
кЛјУЧИти да .је шмеђу директора два 
предузећа vi спору био закључен ус- 
мени купопрада.ј:ни уговор. негр се 
само радилоо инфррмативним раз- 
гов!01рдма који нису обвезивали ни 
ту>жи‘01Ш1 ии туженога. Тужилад је 
послао нацрт угрвора. кклји али није 
постао перфектан, јер ra тужени ни- 
је прикватио, јер 6и тада постојала 
сагласност странака у  погледу бит- 
них услсва кугво(продајног уговора 
тј. у погледу рабе и цене. Неоспор- 
но је да туисеник није овај уговор 
никада прИЕХватШ па према томе се 
не .мрже ни говорити о  његрвој оба- 
вези да примл>ену робу преузме и 
плагги). Ако је он ову робу стави1Р на 
располож-ење — a туженик је то у- 
чинио — 'Онда је постуггио потпуда
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правилно: у-складу са. одредба,ма ori- 
штих узанса за промет р,0)бом.

Околн1о1ст да пуженик на нацрт у- 
говора којег mv је тужилац . доста- 
нио није одмах ставио своју примед- 
бу, по мишљењу ,сшог суда, није м о  
гла на.страни тувкеника створнти ни- 
какву обавезу. Тужилац. на1и.уе, није 
ни тврдио, a нжти покушао да дока- 
же да је .са тужеником стајао у 
сталко.ј п1асловиој вези у погледу 
одређене робе па према томе се на 
конкрешш cayHaj није могла inpnMe- 
нити одредба 35 даансе Општих у- 
зансж аз промет робом на коју тужи- 
лац истакнутим пр)игов(о1ром упућује.

Нема мста ревизији против друго- 
степеног решења о упућивању на 
парницу по закону о наслеђивању. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 1/1955).

Побијаним решењем лкружни као 
жалбени, суд потврдио је ргшење 
среског суда ко.јим су жалиоц.и у- 
пућени на парницу ради доказивања 
'непостојања сутек1о1вине, стим да ту  ̂
жбу имају поднети у року .од 30 да- 
на ■^ачунајући од  дана правоснажно- 
СТ1И решен>а, пошт.(> је нашао да је 
правна претпоствка да имјовина сте- 
чена аз време трајања брака сачиња- 
ва заједничку имовину брачних 
другова. a будући да 'ey жалиоци твр 
дили /противно. то су ани дужни и 
да дсжажу.

Против ,0Bor решења су жалнЈоци 
поднели ревизиЈу са предлог.ом да 
се побијано решење укиве, јер да су 
оба нижв' еуда погрешила, јер нема 
никаквих докава да је имрввЈа сте- 
чена за време брака

Ревизија није доггуштена, па је сд- 
б&^ена, a из разлрга:

У мислу чл. 1S5 Закона о наеле- 
ђввању против решења окружног 
као другостепенаг суда у  оставлн- 
ским стваржма има места ревизији 
само ако је (окружни суд дрнео ре- 
шењр поводом жалбе против реше- 
ња о наслеђивању или решења о ле- 
гату којим је повређен закон.

Како се у к|омкретн)ом случају не 
ради о решешу другостеп. суда о 
наслеђивању. нити решењу о л-ега- 
ту, већ решењу о упућивањ1у на пар- 
нццу, то ifc ревизија недапуштене.

За издавање привремене наредбе 
ради обезбеђења неновчаних захтева 
ДОВОЉН10 је и само постојање објек- 
тивне опасности и без нарочитог про- 
тивниковог држања. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 729/1955).

Нападнутим решењем уважен’ је 
предлрг ггротивтужилаца те је ту- 
жиоцу-противтуженом забрањено о- 
гуђен>е и оптерећење ‘некретнина с 
Ћим да 'Привремеиа мера траје до 
правоснажног -OiKCffl'Haiifaa парниде у 
току.

Против наведеног решења тужилац
ј€ поднад жалбу.

Жалба 'није основ;а;на, a из разлога;
Ради обезбеђења иенсвчаних за- 

хтева. a у кошсрегшо.м случају ради 
се о таквам захтев!у, магу -се издати 
привремене наредбе: ак>о п)о1ст;оји бо- 
јазан да би без таквог ‘Обевбеђења 
протшник предлшгача осу-јетиО' или 
знатна отежар остварење дотичног 
захтева, a . Hot 'наркЈчито на тај ?1ачин 
штр би 1Променнр постојвће стање 
ствари, ако су такве привре.мене на- 
редбе потребне затр да се спречи ка- 
кво наоиље или1 да се отклони каква 
ненадокнаднва штега Kioija прети. 
Правшвнр је sasyaeo лрвоет. суд ста- 
новиште да је за издавање npirep. на 
редбе ради обезбеђења неновчаних 
захтева • доволјно и са.мр посрајање 
објективне опасности и то без наро- 
читог држања противнимовог. Ако 
се ради о обезбеђењу ншовчаних за- 
хтева. према хрре нзложеном, није 
потребно у свакрм случају доказатн 
и «eKiP нарачито понашањр против- 
ника лредлагача које угрожава лра- 
во предлагача.

За делегирање другог окружног 
суда треба да постоје оправдани раз- 
лози. (Врх. суд АПВ бр. Р. 281/1955).

Срески суд ie  одбио лригов.оре 
тувкеног лротагв решења о отказу 
стана. Тужени је лоднео жалбу. али 
је уједно поднво и лредлог Окру- 
жном суду да све списе устули Врх. 
суду АГШ ради делегирања .једнаг 
другог окр>1жнаг 'Суда за релјавање 
жалбе.

Свој предлог за делегацију другел 
окрушног суда образлаже у лрвом 
реду тиме да код Окружног оуда У 
С. М. већ Biiune година у  својству 
дакрллографа ради пунрмоћелик ту- 
жене, док је тужклац заменик 0 -
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-кружног јаввог тужиаца у € .  М. У 
дрмгом реду, пашто је ко.мкретан 
спор псбуди|01 доста интересовања у 
Ј<рупоач'ма свог суда, таасо да би се 
чак евбнт. могло говарити 0  вдеју- 
дицираљу ове ствари. те како је ту- 
жена уверена. да ће неколицииа су- 
дија поменутог оуда тражигги саоје 
воузеће за случај да буду одређени 
т о  чланоаи већа за решавање тога 
предмета, то се  'делегација другог 
суда указује потребнач.

Предлог није основан, па је одби- 
јен, a из разлага:

Околдости на иоуима тужвла за- 
'сннва свој предлог улућују ла то да 
тужена тражи делегадију другог 
суда из разлога што би према суди- 
јама Окр. суда у  С. М. дзетојали 
разлози' за искључење односно н>и- 
хсео изузеће, па да услед тога тај 
Окр. ауд не би био у м|ЗГућлости да 
врши судску власт. ■

Међутим. сви разлоз1И, које наводи 
тужена ле претстављају у  »рнкрет- 
ном случају ослов за делегарање 
друпаг окр. суда. У прврм реду, о- 
чигледно је, да разл10зи за делегаци- 
ју у предлагу тужене не претстав- 
љају основ за искључењс свих суди- 
ја Окр. суда у  С. М.

'У другом реду- пак, та чињел.ица 
што је пуло.мсћник тужене службе- 
ннк у 'С&ојству дактилографа већ ви- 
ше година као и та чнњеница што је 
тужилац заменшЈС Окр. јавног тужи- 
оца V С. IM. н)ис.у саме по себи до- 
вољне да би се -м.овло посулињати у 
прлстраслост свих судија Окр. суда 
у С. М. Поред ОВ.ИХ охрлносш! тре- 
бале -би пострјати и друге околно- 
ст:и из MO'jjx 6 и се на неоумњив на- 
чин магло утврдити, да у конкр. слу- 
чају (постоЈи 'Оправдана .сумња у 
пристаслост свих судија Окр. суда 
у С. М. Таквих околности у конкр. 
случају нема, нити их тужша у свом 
предл13|гу лав-оди. Исто тако н та чи- 
њеница да је тужилац заменик' -Јавл. 
ту1жиоц01 у С. М. и као такаа долази 
V додир са судијдма Окр. суда, тако- 
ђе. ншје разлог, да се посумња у 
пристрасност пом'енутог ауда. јер он 
■своје дужцасли врлЈИ на основу за- 
кона п® је ле само овлашћан него и 
дужан да долази у колтадт -са одре- 
ђеним судијама Окр. суда.

Нема места прекиду поступка у 
бракоразводном спору до поставље- 
ња стараоца парнично неспособној 
странци. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
92 /̂1955).

Тужллац је тражио да 'Се брак раз- 
веде на оснрву чл. 60 ОЗБ. Првосте- 
пени суд је решењем npexaHyia по- 
СЋулак све дотле док се не п0'став.и 
старатељ тужено.ј, с тим да се посту- 
пак ластави тек ло предлогу ’ тужи- 
телза.
. Тужилац је уложио жадбу против 
овог решења.

Жалба је |0)слована, решење уки- 
иуто Ћ. суд 'упућен да тоступак на- 
стави. a из равлога;

Из cnHca је в1идљизо да тужела бо- 
лује од душевне болести- шизофре- 
није, и да је из болнице отпуштена 
као потлута пословир неслособна.

С обзиром на горње овде се ради 
о томе да ли тужена може битл спо- 
собна да буде парничла crpaHjca. _а 
како не мс1же дмати лариичну спо- 
собност, на основу нал а̂за лекара, то 
се појавдаује потреба да jo.i се по- 
ставк законски зачггупник. Према 
правном правилу ГПП судзви cv ду- 
жни ло званичној дужности да у сва 
ком стадиу.\1у поступка пазе на не- 
достатак парличне способности и ле- 
дастатак законск|0(г застулања. Пре- 
ма томе, кало је првоет. суд раапо- 
лагао са чињеницама, да је тужена 
потпуло леспособна. тада је дуж- 
ност суда била пр звалинној друж- 
нрсти дв' се гуженој постави заступ- 
ник-старатељ. не чинећи csp зави- 
сним од поступка ко.ји се врди ради 
одузимања посл1овне1 способлост1и 
пред среским судом. Уколнко сраски 
суд није поставио привременог по- 
мојгника туженој, дужност је била 
npaacrren. оу'да да под условима чл. 
49 Осл. зак. о старат. лсходи одлу- 
ку од  стрше надлежног старат. ор- 
гана о поставл>ењу сгаратеља туже- 
ној iy TOM слору, па је првост. су'д 
снчигледно погрешно посгупно када 
ie лоступак прекинуо.

Уколико уживање издржавања у 
природи у домаћинству даваоца из- 
државања постане немогуће. оно мо- 
же да се установи и у месечној нов- 
чаној своти. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
864/55).

Тужилац је у тужби навео да се 
тужена примила 10бавезе н>еговог из- 
државања. Поштр он у њеном дома- 
ћилству због размлрица не може 
да прима и ужива издржавање поста 
вио је ту'жбени здхтев да му туже- 
на плаћа 5.000 динара месечно на 
и.ме његовог издржааања.

Окрулотн суд је тужбени захтев 
де.чимично уважио и •гужену сбаве-
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зао на плаћање 4ј500 дин. месечгесг 
издржавања.

Тужена је уложила жал&у. која 
‘није основана, a нз разлога:

iHa основу докааног материјала 
првост. ауд је mpaiBnraHio утврдио чи̂ - 
Чзенично стање, ксцје жалбегаи суд 
арихвата-. Међу странкама није спор- 
н о д а се  у дадом случају арди о оба- 
вези тужеве да доживотно нздржава 
тужитеља. Он је и уживао издржавање 
у  оквиру домаћин^ства ' туиселе, али 
збО|Г 'неспоразума и размирнда је 
напуепи|р њено дама1ћи:»ств10. Уколи- 
ко уживање у природи у  домаћкнст- 
ву даваоца издржавања постане не- 
Moryiie, оно може да се уставови и 
у  месечној »овчаиај своти.

Није основано правно схватање да 
су странке у случају развргнућа и- 
м|с1вне заједнице дужне претходно 
у сваком случају да исцрпе ванпар- 
нични правни пут. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 560/55).

Првастеп. суд је у погледу захтева 
тужбе да с,е туженв обавеже да трпж 
да 'се заједничко власкиштво у  пог- 
леду покретЈНих ствари наведених у 
тутжби укине продајом ових ствари 
на јавнрј дражби и под-елом купо- 
ане цене на једнаке дел10ве, изрекао 
недопуштенС'Ст редознсг прадног (па 
рничног) пута и рдредио да се туж- 
ба тужжоца У том делу уступи ш  
надлежнаст срвском суду као ван- 
лзрничном о"ДУ-

Тужилац Је.улс»Ж1Ио жаибу, која је 
основана, a из разлога:

Пр€ма правним правилима ванпарн. 
поступка. жоја 'ey на 'Сиази на осно- 
ву чл. 4 Закона lol неважности врав- 
них проггиса итд. за раскидање за- 
ј-еднице еанпарничним путем надле- 
жан је cpecKim суд на чијем се под- 
рунју налази заједничка тековина, 
ако мрђу ■сувласницима нема спора 
о предмету деобе и опсвгу заједнич- 
ке ствари 1или имовине и у погледу 
активе и  пасиве, о праву сувласниш- 
тва лоаединих сувласника или о ве- 
лдчиии удела. Ако се пак оспори .јед 
но од QBHX питања. a не .чоже да се 
посригне споразум суд упућује стран 
ке ради раскидања заједнице на и>ар- 
нкцу. Из овог правног начела npio- 
излази, да је за раскидање имовне 
баједнице заиста 'Стварио надлежан 
срески 'Суд у  налпарнкчном постул- 

. ку, али само .рцда ако се између стра 
нека не оспорава .једна о д  rope наве- 
дених 'питања. Ако cv пак та питања

међу странДама спорна бнда cTBaf) 
има расправити ло парничнрм поступ 
;ку лред среским односно окруждим 
судом, који.би обзиром на вредност 
■слора био CTBaP'HO надлежан за ре- 
шавње спора. Према томе, нијг осно 
вано схватање првост. суда, да су 
странке у случају развргавања имо- 
вне заједиице, дужне прегходно у 
свамо1м случају да исцрпе ванларнич- 
ни правии' пут код ‘Среског суда и да 
се 'СтваР може решават® у парнич- 
ном паст<упЈсу само у томе случају 
ако срески 'као ванпарнични суд 
■стравке упути на паршгцу. Нелогич- 
.но би било да странке Micpajy прет- 
ходно покренутн вадпарнични посту- 
пак. ако међу њима. обзиром на- пи- 
дања ко.ја оу међу њима слорна, 
јасно a ће се ствар марати да ра- 
•слрави и у ларници.

Како је iy ксшкретном случају ме- 
ђу страккама .спорно шта треба дели- 
ти, и шта прететавља лосебну имо- 
вину странака. има места покрет0Н>у ■ 
парнице, и без претходног упућива- 
ња странака на Јтарницу од стране 
ваапарничног ауда.

Стварна надлежност суда која се 
одређује према вредности спора није 
искључиве природе. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 951/55).

Тужлтељ је поднво тужбу ради 
полшптеања купролродајно1г уговора 
означавши вредност опора са 95.000 
динара.

Срвски је суд. П'СШ1РС1( је вредност 
некретнине лроцен>ена са 410.000 ди- 
нара, данео решење да није стварно 
над.1€1жан, те је спис устугано окруж- 
ном суду.

Окружни суд ле закавао расправу, 
на Kojp.i је тужилац изнео св.рју 
тужбу, a тужен|к одговор на тужбу 
па ie онда суд решио да he одлуку 
донети лисмеиим путе.м. Оддуком се 
окружни суд агласио ненадлежким, 
јер да је меродавна: она вредност. 
Ko.ia је >означена у тужби.

У рукобу наддежног Врх. суд АПВ 
је одлучир да је  наддежан окружни 
суд, a из раалога:

■CTBaiPHai ладлежнсжгг •оуда, крја се 
одређује лрема вредноспи! слора ни- 
је »скључиве природе. тако да на 
ту стварну ндддажност .судови мопу 
да пазе по званичној дужносги само 
доггле догод нису 1заказали рочиште. 
Међутим, када је једнам рочиште 
заказаио тада се таасва стварна над- 
лежност може испиггивати 'Са.мо .по 
'пригоеорима туженика-

.44.



-Међутим, ако туженик не приго- 
во|рш[ ствардој надлежности суда 
али 'се упусти у расправљање, тада 
се има татрати да .ie тужеиик пре- 
ћЈдло лристао да сп&р распрааи онај 
суд, који иначе не би био ло вред- 
•ности стварно надлежан за решава- 
ње коикретнаг onoipa.

iKaioa је тужелн на расправи пред 
окрутжним су'дрм изнео одговор на 
туж:бу, a 'није приговорио cTBaipnoj 
надлежнрсти окружнаг • суда, ова.ј 
ј£ сгварно и 'надлежан за преоуђење 
тага спора.

Уговор који није закључен у пи- 
сменом облику не пр1оизводи никакво 
правно деЈство. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 814/55).

Тужилац, V тужби наводи да је од 
туженаг купио некретнине. да је са- 
■чињен предуогавор. да је тужено.м 
даа 100.000 дилара капаре, да је ту- 
жени ову 'некретнкну даље лродао, 
па је тражио да се тај други уговор
ПОНИЕШТИ.

Суд је делимично уважио тужбу. 
те је обавезао да тужитељу исплати 
99.500 динара, кдо и делимичне трог 
шкове.

Жалбу 'Су поднеДе обе стране.
}Ц.алба туженог је неоснована. a 

ту!жит.еља са.мо делимнчно основана 
'У погледу вионне трсшкова, a из раз 
лога:

Чл'ан 9 Закона о лромету земљиш- 
та и зграда аролисује да .„Уговор 
на основу кога се преноси зе.мљиш- 
те или зграда мора битд писмен'’. 
Ист|И чл. 9 у ст. 2 прописује „Уго- 
вор KojiH' није закључен у писменом 
облнку не производи накаква прав- 
'но дејство’’. Из цитираних лропнса 
јасно: лродзлази да купапродајни 
гугсво-р да би 1произкео npasHP дејст- 
во мора бит|и сачињен у  писменом 
облику. мора садржавато! све бигне 
елементе купопрода^наг уговрра тј.

у 1ИСТОМ морају бити наведени пред- 
мет кулопррдаје и куповиа цена, У- 
говар који не садрж1и битне елемен- 
те купопродајвзг уговора није пра- 
воваљани купскародајни lyroBop и не 
ислуњава |услове из чл. 9 Закрна о 
промету зел1љишта' и зграда. Нијв' 
дсно)љно да је међу стргнкама сачи- 
њеи предугоаор са обавезом да ће 
се касни.је склопити к>тлопродајни 
уг.рБОр у лроп#са!ном 1С(блику. Наиме, 
то би значило изиграв'ање прописа 
чл. 9 Закона о промету земљишта и 
зграда, да је без рравног дејства у -  
roBicip кој,и ннје закључен у  писме- 
ном облику.

Обзиром на околност да у  конкрет 
НО.М случају -mi основу потврде од 
19 децембра 1954 год. ннје наста-о 
л р гвсувгљ а ш  правни посао. то ни 
споредни споразу.ми iCTpOHaKai к,о.ји 
су ус.мерени на учвршћење сгмог пра, 
вног посла К1упопродај€ не мопу про 
извести никакво правно дејство, .iep 
KanapiOM се 'не м-оже учврстити прав- 
ни посар који је без правног дејства.

На lOCHOBv изложеног вгљало је 
нападнуту пресуду у_ целости потвр- 
дити V погледу главне cTBapM. Међу- 
тим, не1падвдту пресуду ваљадд је 
лреиначилж у тдгледу одлуке о пар- 
ничним тролжовима. Haoaie, вред- 
ност гспора је била 240.000 динара, a 
тужилац је успео са износом од 
99.500 дннара. Па пранилтаа ГГШ 
парлични трошксви се пребијају ме- 
ђу 'Странкама рразмерио њжховом у- 
спеху у tcnopiy. Вишаж са којим су 
успели тужени износи 41.000 дин. 
(Наиме, тужшгац је успео са 99.500 
дигнара. a тужени су успели са 
140.C00 динара, разллка у корист ту- 
женмх је 41.000 дин.). Према томе. 
тужилац је сбавезан 'на плаћање пар 
ничних TpiCimKOBa , 'на сул с̂трат од 
41.000 динара, ла cv no првост. суду 
утврђенж трошковн сходио и смање- 
ш.

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Извршног одбора АК за АПВ 'ка|а је одржан« 
14 децембра 1955 године доиесена су следећа решења:

1. Узет је на знање из.вештај претседника о раду ИО у међу- 
времену између две седнице.

2. Узеди су на знање извештаји рефарената.
3. На предлог књиловодства’ a после свестраног разматрања 

усвојен је предлог буџета .Лдвокатске .ка\шре за АПВ и б. Пен- 
зионог с^нда Адвакатске ко.\шре у Hobo.vi Саду за 1956 годицу,



те је одлучено да се оба предлог‘а буџета поднесу идућој скуп- 
ШХИ1НИ на усвајање. '■Уједно је одЛучено да се до у1Свајањ1а предло- 
жвних буџета Комора и б. Пешиоии фонд буџетирају са дванај- 
стинама.

4. Узет је на знање извештај благајника о сталву потражи- 
вања KoiMope, те је одлучено да се адвокати д|>4жници последњи 
пут inosoBV, преко претседигкка Радвих одбора, уз доставу исказа 
пот|ражива1ња Комаре, да' исплате своје дуговање до датог рока;, с 
тим да ће се по жтеку рока предузети мере које су у правилима

. предвиђеве.
5. Решавано је о текућим пословима, као и моДбама ради 

улиса у Имекик адвоката и адв. приправника.
6. Извршни одбор жели свим адвокатима и адв. приправ- 

ницима срећну нову 1956 годин|у.
Извршни одбор lAK за АПВ 

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК ЗА АПВ
Извештавају се чланови да са 1 јануаром 1956 наступа оба- 

веза ,и€плате 1. вромесечја чланарине За 1956 годину, те се моле 
члЕНови да ову прву рату што пре уплате Комори.

Умољавају ое cbih чланови да одмах Д01ставе и уплату на 
име четврте четврти 1®/о коморског доприноса За 1955 годину.

Уплате се врше на тек. рач. Адвокатске коморе за АПВ код 
Народне банке бр. ЗОО-Т-403.

Књиговодство Коморе
УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

1) У Именик адвоката уписани ру:
1. Срдановић Славко, са седиштем адв. канцеларије у 

Вршцу, решењвм АК за АПВ бр. 312/1955, које је потврдио Држ. 
секретар за прав. управу НРС решењем бр. 19413/1955;

2. Савај-ски Нкћифор, са седиштем адв. канцеларије у Бечеју 
решењем АК за АПВ бр. 31/1955, каје је потврдио Држ. секретар 
за правасудну утраву НРС решењем бр. 23115/55.

2) У Имбник адв. приправн1ика уписани су:
1. Грујић Сава; у адв. канц, др. Фрат|уцан Стеваиа, Нови Сзд, 

решење.м АК за АПВ 'бр. 312/55, хоје је потврдио Држ. секрелар 
аз прав. управу НРС решењем 23922/55;

2. Рашов1ић Војислав, у адв. канц. др. Тамин Жгрка, Нови 
Сад, решење.м ,АК за АПВ бр. 298/55, хоје је потврдио Држ. се- 
кретар за прав. управу НРС решењем бр. 24525/55.

3) Одобрено је преселење адв, канцеларије др. Павковић 
Милана из Сомбора у Ииђију, решењем АК за АПВ бр. 265/1955.

Адвокатска комора 'за АПВ

I

“ГЛАСНИК** жзлази сваког мвсепа. — Издавач ■ власнвк: Адвокатска комора за 
АПВ, Новв Сад. Змај Јова.ча 20. Уређује Одбор. Одговорвн урадник ;B*TiA Ми- 

лррад, адвокат Новв Сад. ул. Народввх Херојз бр 6.
Текућв рачун код Народве§банке бр. ЗОО-Т-403,

Штампа : Штамварвја „Коста Шоквпа" Нови Сад.
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