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ДА ЛИ ЗАСТАРЕВА ПРАВО СВОЈИНЕ

I

За установу застарелости везује се два момента; један субјективни 
и други објективни.

1) Субјективну страку установе застарелости чини не вршење пра- 
ва од стране лица које је овлашћено да се правом користи- Сама чи1ве- 
ница да садржину субјективних права чине овлашћења то се права која 
су њиховом титулару дата не морају користити. Од самог титулара 
права зависи да ли ће имати активан, заинтересован или пасиван став 
према својим правима.

Нормална је и најчешћа појава да се носиоци одређених права и 
користе својим правима. Људи ступају у правне односе и закључују 
правне послове да би одредили садржину тих односа и тражили извр- 
шење преузетих обавеза- He вршити своја права је с тога појава у 
праву која се противи нормалном и природном реду ствари. Таква по- 
јава која на себе скреће пажњу, не може остати ван захвата права ако 
су мотиви тога не вршења индолентност, немарност или незаинтересо- 
ваност.

Права захтевају да буду вршена. To је разлог због чега су и иа- 
стала. Ако титулар не жели да користи своја права онда је уклонио уз- 
рбк због којих су настала. A таква права која хе не врше престају да 
будз? права. Уколико се право не користи оно негира само себе. По- 
сматрано са становишта интереса титулара права ово губљење права у- 
след неупотребе има за њега карактер казне. Пошто се својим правом 
ниси хтео да користиш, право те кажњава губитком тог права.

Разматрања из ове проблематике чине субјективну страну устано- 
ве застарелости.

2) Објективну страну застарелости чини време и воља лица које 
је овлашћено да се на застарелост позове.

Време је појава која прави све облик"е друштвеног живота. Ван ути- 
uaja времена није могло остати ни право. У праву време има карак- 
тер правне чињенице: уз одређене правне претпоставке време утиче 
на стварање и губљење права.

He вршење права уноси у право извесно ненормално стање. Наста- 
ли правни односи остају отворени и онда када је одавно требало, по 
природи са.ме ствари, да буду решени.

Ако су у питању облигациона права ,,везани” положај дужника не 
може неограничено дуго трајати према повериоцу који је немаран у



бдносу на своја права и кога ова „Јвезаност дужника не интересуЈе. 
Ови нерешени односи између одређених субјеката уносе неизвесност 
у право и стварају несигурност у правном саобраћају. Дужник не може 
вечито мислити на дуг на који поверилац више не мисли. Према томе, 
не вршење права, које је противно праву, не може неограничено дуго 
трајати. Права, која се не врше у одређено време, губе се истеком аог 
времена. Својом сопственом негацијом право је себе афирмирало у ка- 
тегорији реда и стабилности. A те категорије чине главну одлику им,о- 
винског права.

За застарелост, међутим, није довољно 'да се носилац права, услед 
свог немарног односа, не користи својим правом одређено време, већ 
је потребно да се лице, у чију корист застарелост тече, на застаре- 
лост позове. Судбина свих насталих правних односа, у крајњој линији, 
зависи од оних који у том односу учествују. Од повериоца зависи да- 
ли ће своје право користити- a од дужника зависи да лн ће се позвати 
на застарелост која гаси његову обавезу.

Установа застарелости установљена је у корист дужника. Он се 
налази из одређеног односа j  неповољнијем положају и њему треба 
помоћи. Та неповољност у његовом положају не треба да траје неогра- 
ничено време. Али, ако дужник не осећа неповол.ност, кој'а временом 
прераста и у неизвесност, и ако утицај времена није изменио из било 
којих побуда његов однос према праву повериоца,. онда право не може 
пружити заштиту таквом дужнику кога и моралне норме терете на из- 
вршење 1вегове обавезе.

Према томе, застарелост је установа која ствара овлашћења у ко- 
рист активног субјекта застарелости, те многи аутори сматрају заста- 
релост субјективним правом. Ако је застарелост субјективно право онда 
се носилац тога права мора на њега позвати да би оно било у стању 
да у праву произведе одређене последице.

II .

Од установе застарелости треба разликовати преклузивне рокове и 
одржај.

1) Код застарелости и преклузивноих рокова заједничко је то да 
се губе права која се не користе одређено време. Наравно, заједничко 
и.м је и то да се рокови застарелости као и преклузивни рокови, који 
су одрефени законом, не могу мењати споразумом странака.

а) Преклузивни рокови не спадају у субјективна права. Она не 
стварају овлашћења која за собом повлаче могућност да се та овла- 
шћења не користе. Ти рокови су прописани у општем интересу, те се 
истеком тих рокова губи право по сили самога закона-

Код застарелости, међутим, јавни интерес није ангажован и заста- 
релост не наступа по сили самога закона.

б) 0  преклузивним роковима суд води рачуна по службеној ду- 
жности.

О застарелости, међутнм, суд не води рачуна по службеној дужно- 
сти. Суд се на њу обазире тек ако се активни субјект застарелости на 
застарелост позове.



.2) Ko;i установе застарелости и одржаја заједничка црта је време. 
У осталим моментима, међутим, ове две установе се потпуно разликују.

а) Застарелошћу се губе права.
Одржајем, међутим, права се стичу;
б) Застарелост је последица пасивног става субјекта права према 

своме ираву.
Код одржаја, међутим, лице које прибавља право на ствари је врло 

активно у свом односу према ствари. .
в) За губљење права.путем застарелости довољно је да се носи- 

лац одређеног права не користи тим правом одређено време a да се 
ак1 ивни субјект застарелоети на застарелост позове.

Код установе одржаја, међутим, права се не стичу самим истеком 
одређеног времена и позивањем стицатеља права на свој одражај, већ 
су потребни и други моменти зависни од природе права које се одра- 
жајем прибавља.

У вези са установом одражаја треба приметити да је погрешно рећи 
да се извесна права губе застарелошћу само због тога што су друга лица 
иста права стекла одржајем. Ако је неко лице извесно право и стекло 
одржајем, онда је ранији носилац права изгубио своје право самим 
фактом што је то лице то право стекло, a не због тога што је насту- 
пила застарелост.

Дејство ове две установе у стварању, односно у гашењу права 
могу се у времену поклопити, али, ако се то може десити, то не значи 
да су код појединих права ове две установе увек присутне. Застаре- 
лрст, као што с.мо видели разликује се од установе одржаја и те раз- 
лике дају овим' установама посебне карактеристике. Због ових својих 
посебних одлика ове две установе и живе у праву својим салшсталним 
и одвојеним животом.

Принципијелно, ово правило ,о подвајању и разликовању установе 
застарелости од установе одржаја не би се изменило ако би и прих- 
ватили установу ванредног одржаја код које, осим одређеног време- 
на, нису потребне друге претпоставке за стицање извесних права.

III

У сжвиру појма застарелости треба указати и на две групе питања:
Прво. Које врсте застарелости постоје?
Друго. Која права застаревају?

Објект застарелости је само право- У теорији грађанског права, 
међутим, спорно је шта се под појмом права у овом случају разуме.

По једном схватању под појмом права мисли се на тужбу. Право 
као такво не застарева али застарева могућност да се тражи заштита 
права. На овом ехватању стоји нарочито аустриска правна доктрина.



По другом схватању у овом случају застарева само право. Од права 
се не може одвојити тужба a ни тужба од права. Под сваким правом 
разуме се уједно и тужба. Право и тужба су две стране једне исте 
појаве.

По подгрупи овог другог схватања право и тужба се не поклапају 
али су међусобно чврсто везани. Тужба у односу на право има акцесор- ' 
ни карактер. Губитком самог права као главног губи се и тужба као 
споредно. Другим речима, тужба ■ као споредно право дели худбину 
главног права. Право на тужбу, према томе не може се изгубити док 
се ке изгуби са.мо право.

1) Као један од аргумената у прилог првог схватања да застарева’ 
не право као такво, већ право на тужбу је указивање да у праву егзи- 
стирају натуралне облигације. Ове природне обавезе дужника нису 
ништа друго до обавезе које произлазе из повериочевог права чија се

. судска заштита не може тражити услед застарелости. Да су природна 
права у ствари права без тужбе, најбоље се види из случаја исплате 
дуга по овој облигацији. Приликом ове исплате. не чини се поклон лииу 
коме се новац исплаћује, нити се исплаћује новчана сума која се не 
дугује. Да то није случај могао би се тражити повраћај новца путем 
тужбе за неосновано обогаћење. Међутим, пошто се у овом случају 
ради 0 исплати дуга, тај се новац не може натраг тражити. Према томе, 
само право не застарева, већ застарева тужба за заштиту права.

2) У прилог схватања да се застарелошћу губи право па тиме и
тужба, истиче се да природне обавезе у модерном праву више не по- 
стоје. Природне облигације су производ раног, неразвијеног римског 
права у коме су постојал"а права без тужбе и где се касније уз свако 
право везивала посебна тужба. *

Чиљеница је да се исплатом застарелог дуга исплаћује сума која 
се дугује и да се тај новац не може натраг тражити. Али, ако је то чи-- 
њеница она не потврђује ниучему да егзидтирају природне обавезе из 
природних права.

Ова се појава при исплати застарелог дуга објашњава утицаЈем 
сасвим других фактора који cv нераздвојнб везани за саму установу 
застарелости. •

Као што је познато вре.ме потребно за застарелост не сме се преки- 
дати. Свака радња повериоца и дужника у 'правцу извршења обавезе 
доводи до прекида застарелости. Исплата дуга у времену, које је по- 
требно за застарелост, доводи до ништења дејства времена које је до 
тада текло.

Исти је случај и код исплате застарелог дуга. Исплата дуга и у овом 
случају делује ретроактивно поништавајући сво дејство времена које 
је довело до застарелости. Уклањањем узрока, које је поништило пра- 
во, долази до рестаурације самога права.

Мрема томе, исплатом застарелог дуга испуњава се обавеза из са- 
мог повериочевог права. Из овога следује да за објашњење ове појаве 
није потребна никаква конструкција о егзистенцији природних права 
која са самим правом немају ничега заједничког.

У теорији грађанског права влада једнодушно схватање да сва 
права не застаревају.



Може се рећи да је прихваћено као правило да облигациона права,- 
као и кеКа стварна права, застаревају исто као што и поједина имо- 
вин:ка права из тзродичног права не застаревају.

Спорно је, међутим, дали право својине застарева.
'!wa писаца, a и законодавстава, који сматрају да право својине не 

застарева.
У другим законодавстви.ма и код других аутора, међутим, преовла- 

дало је супрстно схватање.

IV
У упоредном праву питање застарелости права својине различито 

је решавано.
По Немачком грађанском законику право својине не застарева. По 

Француско.м грађанском законику застаревају „све тужбе било стварне 
бнло личне за тридесет. година” (чл.2262). По редакцији овога про- 
roica изгледало би да и право својине застарева. ,У доктрини, међутш!, 
прави се разлика између стварних права, па се сматра да право својкне 
не застарева. Ове прини.ипе Француског грађанског законика садржа- 
вао је и ранији Италијански грађански законик.

По Аусариском грађанском законику право својине застарева ако се 
заштита тога права према државини трећег лица не тражи тридесет го- 
дина.

У Богишићевом имовинском законику нема изричитих прописа о 
oвo^  ̂ питању. Како то произлази из осталих одредаба изгледа да по 
овом зачонику право својине не застарева.

У Совјетском праву право својине губи се застарелошћу.
ГТо Српском грађанском законику сва права, по правилу, губе се 

ако се за двалесет и четири године не употребе (чл. 930-а).
Касацнонп ‘суд је у више махова овај пропис тумачио као да је 

њиме бдг1 рено да и право својине застарева ако се његова заштила не 
тражи 34 двадесет и четири године. Ово схватање акцептирано је од 
многих наших судова. To је схватање и Врховног суда HP Србије.

Доктрпна је, међутим, овај пропис различито тумачила.
По једном схватању овај пропис не прави разлику између имовин- 

ских права те је њиме одређено да и право својине застарева. To про- 
излази и из саме садржине овога прописа те не треба тумачење овог 
проииса изводити из његовог изворника Аустриског грађанског зако- 
ника. ''

По другом схватању овај пропис има општи карактер те се не од- 
носи на право својине. За остала имовинска права предвиђени су по- 
себии рокови застарелости, што, међутим, није случај са правом сво- ■ 
јине. Огарти пропис не може заменити посебни пропис. Отсуство овог 
посебног прописа у односу иа право својине, када су предвиђени по- 
себни роковк застарелости за остала имовинска права, има се схватити 
као да Законик не предвиђа застарелост права својине. Законик је 
ишао линијом конкретизације рокова застарелости a не линијом уоп- 
штаван.а те се из овог накнаднс! унетог прописа не може извести за- 
кључак да ираво својине застарева- -



Исто тако, смисао овог општег прописа не може се изводити из 
А}’стриског грађанског законика. Ако се за сам Српски грађански зако- 
ник .може рећи да је невешто скраћени Аустриски гра^ански законик, 
то се не може рећи да је и овај пропис (чл. 930-а), који је  у законик 
унет 5-ог маја 1864 године, дакле након двадесет година п6 доношењу 
самог законика, део тог невешто скраћеног законика.

' V

О проблему застарелости права својине код нас је доста писано. To 
је питање које је подробно разматрано. Р^злике у  гледиштима биле су 
знатне. У сваком случају дискусија о овом проблему била је корисна. 
Берујем да неће бити Сувишно ако се о овом проблему каже јбш не- 
колико речи и ако се понове и неке познате мисли.

1) Основна схватања писаца који заступају тезу да право својине 
не застарева своде се на ове две поставке:

а) Сва права се не могу стећи одржајем, па се и сва права не могу 
изгубити застарелошћу. Од природе самог права зависи да ли he на ње- 
ra бити у стању да утиче време. Право својине се не може изгубити за- 
старелошћу, јер се то противи прнроди тога права.

б) Свако своја права може употребити и неће их изгубити само за- 
то што своје право није употребио. Пр?ма томе, право својине се не 
може не употребом изгубити.

Овим поставкама се обично ово замера.
Неоспорно је да се сва права не могу стећи одржајем, као што се 

ни сва права не могу “изгубити застарелошћу. Другим речима, не може 
се времену допустити неограничен утицај у праву. Али, ако су те по- 
ставке тачне из њих се ниуком случају не омже извести закључак да 
баш право својине треба да буде једно од права које се има изузети 
од утицаја деловања времена. Ако би^о томе-требало да одлучи при- 
рода Tora права онда није довољно то тврдити већ то треба и објаснити. 
Овако без објашњења те се поставке не могу прихватити.

Што се тиче друге поставке и она полази од тачне констатације да 
- се субјективна права самом не употребом не могу изгубити- Међутим, 

остаје необјашњено зашто би се ова констатација односила баш на 
право својине. Самом не употребом не губи се ни једно субјективно 
право било сно облигационо било стварно. Овим правилом се хтело 
подвући да се .субјективна права губе неупотребом тек ако се против 
тих права иЛакне застарелост. Ако се туженик на застарелост не позо- 
ве, право, које се није употребљавало, само због тога неће се изгубити. 
Ово правило се односи на облигациона права, и нема принципијелних 
сметњи да се то правилр не примени и на право својине.

2) По другој групи схватања право својине може се изгубити заста- 
релошћу самог права својине или права на заштиту својине.

Ако би се застарелошћу угасило само право својине, онда би ствар, 
-KOja је предмет својине, постала ничија. Ако је ствар ничија бнда она 
може постати државна или лица.које је окупира. Међутим, да ли др- 
жава или tpehe лице могу окупацијом да прибаве право својине на ства- 
ри чије је право својине њен бивши власник изг-убио застарелошћу?



Одговор при постојећим правилима мора бити негативан. Окупа- 
цијом, као што је познато, стиче се право својине само на напуште- 
ним — дерелкквираним стварима. За дереликцију, међути1\1|, потребно је 
не само да власник не врши своје право својине, већ је потребан и је- 
дан квалитет више — да се из држања власника види да је дефинитивно 
Напустио ствар — да се одриче својине. Ако се ради о непокретностима 
онда се одрицање од својине мора констатовати у земљишним књигама. 
Према томе, самом застарелошћу не може се изгубити право својине.

По другој подгрупи овог схватања застарелошћу се губи право на 
заштиту својине. Ако неко не користи своје право својине одређено 
време, које је потребно за застарелост, онда то лице губи право, на 
рецимо, повраћај своје ствари' ако би се туженик позвао на застаре- 
лост. Власник ствари не би изгубио само право својине не употребом 
CBora права, те ако би дошао у посед своје ствари и из ње не буде 
истиснут државинском тужбом држаоца, ствар би у том случају дошла 
у руке самог власника.

Против OBor схватања истакнути су следећи приговори.
а) Право својине се не може изгубити застарелошћу пошто заста- 

релост као правна установа мора имати своју, одређену сврху. Ако би се 
право својине изгубило. не употребом у чему би био рационални сми- 
сао оваквог схватања?

Установа застарелости има за циљ да имовинске односе учини ста- 
билним и одређеним. Застарелошћу права својине, међутим, негирају 
се основи оправдања ове установе. Уместо правне сигурности западамо 
у ситуацију из ко'је се не види одређени излаз. Власник се не може ко- 
ристити својим правом. Истовремено држалац његове ствари није вла- 
сник и власник не може nocTafH самом чињеницом своје државине- 
Власника прећутпо упућујемо на делатност самовласног захвата своје 
ствари са ризико.м да дође у сукоб са Кривичним закоником или да оче 
кује тужбу држаоца његове ствари који ће ra из поседа истиснути и 
тиме поново бтворити једно стање чији се коначан исход не може са- 
гледати.

Да би се ово стање на неки начин уклонило упада се у још већу 
погрешку, па се застарелост права на тужбу изједначује са ванредним 
одржајем. Међутим, ако-се ванредни одржај'изједначи са застарелошћу 

» права својине, оида се у ствари само хтело рећи да се право својине 
не може изгубити застарелошћу, већ да се може стећи и ванредним 
одржај-ем. A одржај, међутим, па чак н ванредни одржај, коме у праву 
не би требало наћи места, нема ничега заједничког са установом за- 
старелости.

б) Застарелост код облигационих права помаже раскидању^ прав- 
них'односа који и.мају тенденцију' да због пасивног става корисника 
права трају неограничено време отвореним. Реч облигација у римском 

■ праву значила је бити везан конопцем. У Риму су се дужници вези- 
вали за повериоце. Они су заиста били везани и одговара||и су за пре- 
узету обавезу својом личношћу. Поверилац је био овлашћен да ду- 
жника због не извршења обавезе стави у ланце и прода као роба прекб



Тнбра. Јасно је сада да кад поверилац не користи своје право услед 
немарности, да дужник не може и даље бити „везан”. Треба га тих око- 
ва — обавеза ослободити.

Код облигаиионих права, због најчешће двостраних односа између 
стран^а, постоји двострано дејство застарелости. Наиме, код облига- 
иионих права постоје два субјекта застарелости: активни и.пасивни. 
Активни субјект застарелости је лице у чију корист застарелост тече. 
Пасивни субјект застарелости је лице чије се право услед не употребе 
у одређено време на позивање активног субјекта застарелости угасило.

Код права свбјине, међутим, пасиван став власника ствари у врше- 
њу CBora права не доводи ни до какве тенденције за стварањем отворе- 
них правних односа између одређечих субјеката.' Напротив, због апсо- 
лутног дејства права својине постоји увек константан однос изме|)у 
трећих лица и самог власника. Тај однос, који се састоји у уздржавању 
трећих лица од сметања власника у коришћењу његовог права својине, 
има трајан карактер. Власници се могу променити али се не може из- 
менити тај однос трећих лица према власнику одређене • ствари-

Није одлика облигадионих права да имају трајан карактер. Код 
права својине. међутим, трајност је битна особина тог права. Однос 
између власника ствари и трећих лица не’ ствара својом сталношћу нет 
сигурност у правно.м саобраћају. Напротив, та трајност даје праву 
својине своју одређену садржину. Према томе, утицај времена, са не 
вршењем свога права, не противи се 'природи права својине.

С друге стране, пошто одржај није застарелост, ко би био активни 
субјект застарелости код права својине? Које би правне користи сте- 
као активни субјект застарелости позивајући се на застарелост a да то 
није у супротности са самим правом? Ако је застарело.ст субјективно 
право из Kora би се објективног права ово право изводило у односу на 
право својине? To су све питања која захтевају одговор ако се заузме 
становиште да право својине застарева.' A на та питања тешко се могу 
дати задовољавајући одговори.

Обично се примећује да се ова правила, која се односе на право 
својине, не односе и на сва остала стварна права. Тако право службе- 
ности може се изгубити застарелошћу. Свака службеност претставља 
ограничење права својине. Она је у већини случајева терет за власни- 
ка ствари. Службеност, међутим, сем што се односи на одређену ства.р, 
има све_ одлике једног двоетраног правног односа. Према томе не ко- 
ришћењем права службеноСти губи се са.мо право. У овом случају вла- 
сник ствари оптерећене службеношћу је активни субјект застарелости , 
и застарелост тече у његову корист. Ограничење његовог права сво- 
јине не може трајати неодређени низ година ако се лице које је носи- 
лац права службенбсти тим својим правом не користи.

в) Са концепцијом о застарелости права својпне нису у складу из- 
весне етичке норме са којима право рачуна и без којих се извесни 
правни институти тешко могу -замислити.

Као што је познато, у праву, 'савесност игра веома важну улогу. 
Она је ел&менат који је у већини случајева пресудан при формирању 
схватања о Јјравичности решења извесног случаја. Лицима која су не 
савесна, у праву се не пружа заштита. (Изузетак је чл. 144 Закона о 
наслеђивању)-



Ако би заузели становиште да право својине застарева, онда би 
дошли у ту ситуацију да пружамо заштиту несавесном држаоцу. ствари, 
ако би се на застарелост позвао. Та заштита, истина, не би била пози- 
тивно изражена али практично она би имала све облике једне такве 
заштвте.

У овим случајевима. мање би било противно праву пружити заштиту 
власнику ствари, који се држао пасивно према својој ствари, дакле чије 
је право застарело, негб ту заштиту пружити-не савесном држаоцу, ко- 
ји своју не савесност може отворено истицати. Другим. речима, боље 
је поћи и од конструкције да право својине не застарева, него ауто- 
ритетом судске одлуке толерирати државину не савесност држаоца.

У противном, и у овом би случају морали на констатујемо већ по- 
знату истину да право својом неумитном логиком негира само себе ако 
се са њим жели да дотера до краја. To је онај познати корак који ра- 
зумни смисао једног правног института претвара у његов бесмисао.

r) Схватање да право својине не застарева нема ничега заједничког 
са историски одавно прегаженом концепцијом о светости и неприко- 
сновености права својине. Та је концепција напуштена још крајем 
прошлог и почетком овога века. За напуштање те концепције у многоме 
је допринелб учење о злоупотреби права својине као и увођење све 
Bcher броја норми из области суседског права, које су радикално огра- 
нкчавале тоталност права својине. Установа застарелости у овом про- 
цесу социјализације права својине није играла никакву улогу. Застаре- 
лошћу право својине се гаси или не гаси a то је питање које излази 
изван оквира ограничења права својине.

VI
Мислим да се’ схватање да право својине не застарева може 

прихватити. Разлози који су изнети за ту тезу ближи су самој природи 
устансве застарелости, телеолошкој концепцији о социјалној улози по- 
јединих правних института и у складу су са извесним етичким нормама 
које су традиционалне у праву и са којима ће право морати да рачуна 
и у својој садашњости и у својој нормалној даљој еволуцији.

Михаило Митић

ПРИРОДНО ПРАВО И ПРИРОДНИ КРИМИНАЛ

Извесне флуктуације у дефиницијама кривичних дела одувек су по- 
стојале. Кривична дела су у сталној еволуцији и подложна су вечитим 
променама.Ова квалитативна промена и еволуција кривичних дела није 
самостална, нема свој самосталан ток, већ је условљена еволуцијом 
друштвено-економских односа.

Током историје, променом друштвено-економских односа, извесна 
чињења или нечињења, дакле извесна понашања и делатности, преста- 
јала су бити друштвено опасна, те су због тога бивала искључивана из 
кривичних законика. Са друге, пак, стране извесне делатнбсти и извесна 
понашања постајала су друштвено опасна те су због тога бивала укљу- 
чивана у кривични законик као нова кривична дела.



Наше HOBO законодавство које је произашло из наше народне ре- 
волуције претрпело је доста велике промене у оба правца. Пре свега, 
извршена су знатна елиминисања неких крив. дела из крив. законика,. 
a са друге стране извршена су такође и знатна укључивања нових крнв. 
дела.

Стари југословенски Кривични законик имао је 404 §-а, док наш 
садашњи Кривични законик садржи свега 362 члана. Код нас, дакле, по- 
стоји смамењење од П,30(). Међутим, ако одбијемо прописе општих 
делова како нашег данашњег тако и старог крив. законика те се огра- 
ничимо искључиво на посебне делове, бнда видимо да у данашњем крив. 
законику имамо 263 кривична дела, док је по старом КЗ. било 313 кри- 
вичних дела. Ту је  смањење још веће, јер износи 1 6 , 5 0 Међутим, зко 
се узме у обзир још и чињеница, да су у наш нови Кривични законик 
укључена извесна нова кривична дела, a поред тога и војна крив. дела, 
снда се указује да је тај поступак елиминисања у самој CTBap'k још 
viHCPO већи.

To није ништа чудно, јер у новијим законодавстви.ма модерних др- 
жава релативно су малобројни законски прописи који св односе на 
кривична дела у ужем смислу. По Реклесу, главне смернице модерних 
законодавстава јесу; безбедност и остали општи и јавни интереси, ка- 
родна привреда, борба против непоштеног пословања и недопуштене 
трговине, заштита морала, брака и породии.е, заштита телесног здравља, 
зашткта природних богатстава, лова, рибблова, шума итдЗ)

Ове промене у назорима и у гледању на извесне делатности и по- 
нашањат и оДређивању да ли се извесна понашања имају сматрати 
кривичним делима, у ширем смислу кривичним понашањима, не зависи, 
међутим, искључиво од те једине чињенице да ли су иста предвиђена 
у крив. законику као кривична дела. Истина, иако се морамо строго прк- 
државати начела легалитета »nullum crimen sine lege« јер ни једно чињење' 
нли нечињење не може бити крив. дело ако није законом забрањено 
или наређено, ипак се код оцењивања битних елемената који устроја- 
вају и дефинишу кривично дело не смемо ограничити искључиво на чи- 
њецицу да је неко понашање предвиђено у крив. законику као кривич- 
ко дело и не смемо се у томе погледу слепо држати класичног схватања 
науке о кривично.м праву, јер се ова схватања указују као сувише 
формалистичка и статичка. •

У Криминалогији појмови кривичног дела су много мобилнији, што 
је и потребно јер друштво стално еволуира. Шелдон и Елеонор Глик 
су рекли да законици црпе своју животну снагу из обичаја и јавног 
мишљења,^) a Кинберг је дао следећу поставку; „Где нема друштва, 
тамо нема ни морала, ни правила о влз-дању  ̂ па према томе ни кривич- 
Hor дела”.®) Овом поставком он је желео да докаже да правила о вла- 
дању у друштву дефинишу и устројавају криминал. Ова криминолбшка 
концепција је свакако шира од криминалистичке концепције, јер по 
истој не само закони, већ и правила о владању у друштву дефинишу и 
устројавају кривично дело — кривично понашање.

Кикберг тврди да извесна делања која су уследила услед развоја 
друштва у правцу техничком, медицинском или политичком, нису сва 
могла бити предвиђена приликом доношења кривичних законика, али су 
она често тако штетна, да просто захтевају прогон. На тај начин стал-

in



HO настају нова кривична дела. По њему, са друге стране, извесна кри- 
вична дела старе, постепено застаревају и умиру. Извесна делања пре- 
стају бити штетна по друштво, реакција публике постепено бледи a 
казна постаје неумесна и аутоматски нестаје^)

Ово је код нас врло добро запазила Мира Сапунџић-Матић која до- 
словно наводи следеће: '

„Од дана доношења нашег Кривичног законика, па до данас, десиле 
су се врло значајне промене у развитку наше економике, које су се 
одразиле и у даљем усавршавању и развијању наше соц.ијалистичке де- 
мократије. Један од бсновних принципа у нашем ново.м привредном си- 
стему јесте слободније деловање објектнвних еко1̂ омских закона, које 
је у ранијем периоду било спутавано разним административним мерама 
и прописима. Овакве квалитативне промене у развитку привредног си- 
стема, нужно су условиле и извесну модификацију и шире тумачење 
неких прописа, који су још остали на снази, a који регулишу раније 
привредне односе у  друштву” .

„У нашем Кривичном законику постоји већ читав низ прописа који 
се односе на заштиту извесних односа у привреди, a који су већ у да- 
нашњој етапи развитка превазиђени новим односима и остали ван упо- 
требе, као на пример пропис чл. 230 КЗ. ускраћивање. или закидање 
обезбеђеног снабдевања, затим, пропис чл. 236 КЗ. неизвршење оба- 
везних испорука пољопривредних производа и други, a има и таквих 
који свр мање долазе у употребу. као чл. 233 КЗ- повреда добровољно- 
сти чланства у задрузи и слични прописи.”®)

Из свега наведеног се внди да кривично дело не устројавају само за- 
кони већ и правила о владању у одређеном друштву, те да је појам кри- 
минала покретан и променљив.

Постоји ли, међутим, ипак известан криминал чији би појам био 
сталан и непромснљцв без обзира на еволуцију друштва и друштвено- 
економских односа. Постоји ли „природни криминал”.

Да би ово боље схватили, не би било лоше повући извесно упоре- 
ђење са појмом .,природног права” у грађанством праву. У овој обла- 
сти колико је појам позитивног права јасан и одређен, толико је по- 
јам природног права неодређен и магловит. Овим питањем бавили су се 
још Софокле, који у Антигони насупрот законима које су донели смрт- 
ници, ставља божанске законе који су неписани и непроменљиви, зааим 
Платон у његовим Законима, Аристотел у Етици и Политици, те Монте- 
скије, Кант, Монтењ и др. По Удо-у под појмом природног права треба 
подразумевати неко идеално право a no Плањолу природно право се 
састоји од неких виших принципа извесног законодавства ,које није ни 
потребно формулисати у закон. Оно би се састојало из малог броЈа 
основних правила које треба да се темеље на поштењу и здравом ра- 
зуму, и које се просто намећу сваком законодавцу.®)

Међутим, нама је данас сасвим јасно, да се морални осећаји и ко- 
лективна свест сваког народа мењају обзиром на степен његове цивили- 
зације и на облик његовог друштвено-економског уређења. Из ове чи- 
њенице може се закључити да се природно право никако не би могло 
узетн као један употпуњени скуп апсолутних и непроменљивих норми. 
Иако се може прихватити да постоје извесна начела која треба да буду 
псштована од било којег законодавства као што су напр. личност чо-



века, породица, право власништва итд. ипак је немогуће априори одре- 
дити правна правила која треба да устроје- и. развијају ова начела која 
су увек била подложна честим променама и разним ограничењима.

Сваки друштвени поредак је настојавао да прикаже да су његови 
закони најближи природном праву. Међутим, јасно је да многи дру- 
штвени односи који су били „сасвим природни” у робовласничком си- 
стему, нису ни најмање били више природни у феудализму итд. Да не. 
гоБоримо о свима' променама друштвено-економских односа у разним 

’ друштвено-економским порецима, које су нам промене данас приличнб 
познате, ипак ћемо навести само један пример из чисто породичних 
односа. ,. .

До недавно нама је сасвим природно било да отац треба да буде 
глава породице, да он треба да врши очинску, па и мужевљеву власт. 
Данас, напротив, нама сасвим природно изгледа да власт над децом тре- 
ба да'врше оба родитеља заједно, и равноправно, a да би мужевљева 
власт над женом претстављала један прави апсурдум, обзиром да су 
оба пола пред законом потпуно изједначена и да је то некако.већ ушло 
и у обичаје и свест народа- Можемо се, затим, запитати чак и то да ли 
постоји неко природно право на издржавање. Право жене на издржа- 
вање као таково већ је укинуто, a на његово место је дошло право 
супружанског издржавања, које може захтевати не само жена већ и 
муж, но ово је толико ограничено на изузетне случајеве да је просто 
сведено на минимум. Питање је чак и-то; да ли се право издржавања 
деце темељи на неком природном праву или пак више на неком нагону 
за одржањем врсте.

Из наведенога би се могао повући закључак да природно право у 
самој ствари и не постоји. По Бартену, појам природног права ^  многе 
правнике претставља данас само један историјски појам, чија историја 
нажалост није обрађена.')

Природни криминали би требало да буду, претпоставља се, она кри- 
вична дела, која се на исти начин појављују и стварају исте емоционал- 
не реакције, у свихЈ друштвеним заједницама, без обзира на обичаје и 
законе.

По Гарофалу, прирбдна кривична дела то су кривична дела која по- 
cioje у једном људско.м друштву независно од дате епохе или од посеб- 
них назора законодавца. To би у првом реду били напади против лич- 
ности и против имовине. Напади против личности вређају основна осе- 
ћања сажалења, a сажалење би по њему било ,,одвратност прОма дели- 
ма која изазивају телесну муку”. Напади против имовине вређају 
основна осећања поштења, a поштење је према Гарофалу „поштовање 
свега онога што припада другима”.**)

Истина, на целом свету постоје убиства и крађе, али у  многим дру- 
штвеним заједницама како у напредним тако и у заосталим убиство и 
крађа нису најважнија кривична дела и не проузрокују велико" узбу- 
ђење. Тамо где је то тако, обично постоје нека друга кривична дела 
која проузрокују много веће гнушање и отпор него што га проузро- 
кују убиство и крађа. На пример код иас у Ценој Гори док је крвна 
освета још била распрострањена, повреда егзогамних правила изази- 
вала су увек много веће огорчење од убиства из крвне освете. У антич- 
кој Грчкој сматрало се за тешко крив. дело убиство родитеља или го-



ста. Остала убиства нису изазивала општи револт или јавне мере, већ 
је то било остављено приватном обрачунавању, оштећене породицб: или 
племена. Код извесних примитивних народа често се дешава да се уби- 
ство извршено у оквиру једне породичне заједнице сматра као једна 
чисто породична ствар, коју решава искључиво глава породице. Што 
се пак тиче браколомства и родоскрвнућа, и ова дела су често далеко 
од тога да буду свугде сматрана кривичним.делима. Дово^гно је навесги 
то да један добар део човечанства и данас практикује полигамију, a да 
ј.е код извесних народа, који су били на високом степену цивилизације 
као стари Ег-ипћани или стари Перзијанци, брак између брата и сестре 
па чак и брак у нисходној правој линији био је отвбрено толерисан. На 
крају и на кривична дела против имовине не гледа се увек као на нека 
кажњива дела- Према Херодоту у Спарти крађа није била кажњива, a 
млади људи су на њу гледали као на један прави подвиг. Данас напр. 
у САД отмица деце — киднеперај, изазива далеко веће узбуђење и 
гнушање и од најсвирепијих убистава.®)

Из свега наведенога може се извести закључак да нема природног 
криминала у правом смислу те речи, да нема свеопште реакције која 
би била на целом свету једнака за извесна понашања. Човек у разним 
BpejieHHMa, на разним местима, под разним друштвено-економским, кул- 
турним и другим околносткма, друкчије реагира на поједина кривична 
дела и на поједина понашања, што све зависи од посебних шема вред- 
ности у разним друштвеним заједницама.

Владимир Хаџи

ДА ЛИ ОКОЛНОСТИ МОГУ ЗАМЕНУТИ ПОТПИС НА ТЕСТАМЕНТУ?

Пред Среским судом расправљала се заоставштина пок. Петра Ч. 
Ђорђевића.

Пок. Петар оставио је, после своје смрти, два сина, Јована и Марка, 
a на дан смрти располагао је покретном и непокретном имовином.

Тестаментом који је написао, иок. Петар одредио је сина Јована 
за наследника са 3/4, док је сину Марку оставио у наслеђе свега 1/4.

Наследник Марко који је био погођен овим тестаментом — иако 
му је био обезбе^н нужни део — изјавио је да не признаје пунова-

1) W . С. Reckless: Criminal behaviour str. 1& New-York 1940
-) Sheldon and Eleonor Glueck: After-conduct of discharged offenders, str. 94. Lon

don 1945.
3) цлтирано y  Кег/Уггг-пбид, стр . 9 
■*) дитирано y  Кес;Уггг-ибпд, стр. 15
5) Л1ира Сапунџик-Ш атић: О кривично.м де.гу недозво.Ђене трговине и цро- 

изводњ е из чл. 226 К З. („Г.часник” А двокатске Коморе за  АП  Војводпну, Год. Ш . 
Бр- 1 јануар 1954).

6) Marcel Planiol: T raite elementaire de droit civil str. 2 Paris 1950.
' )̂ Aubri et Rau: D ro it civil frangais, note Bartin str. 24 Paris 1936.
®) цитирано: Reckless-\i(>vijs, стр. 10.
9) 1Џ1Тирано: RecUess-iioiip, стр. 11. -



5KH0CT тестамента, пошто на тестаменту недостаје- потпис завештаоца, 
њиховога оца,

Тестаменат написан руком оца наследника, Јована и Марка, гласи: 
„све имање које ми се буде затекло на дан моје смрти, остављам у на- 
слеђе мојим синовима, џ то: сину Јовану П- Ђорђевићу 3/4 a сину Марку 
П. 'Борђевићу 1/4. 15 мај 1956 године, у Београду”.

Околцости под којима је' био писан овај тестамечт, један и други 
наследник сагласно су претставили овако пред ванпарничним судијом: 
ушли смо заједно у бчеву собу и оца смо затекли да нешто пише. Ми 
смо га упитали шта ради, и он нам је одговорио да пише теста.менат.

Из увиђавности нис.мо'шришли столу да видимо шта отац пише,- док 
је он наставио и даље да пише, a .ми смо се задржали на другом крају 
собе неким псн:ло.м.

У једном тренутку, док је наш отац седео за столом и држао увлаку 
у руци, чули смо очев крик, уз речи изговорене нешто пригушеним гла- 
сом: „јао, јао, мени је много тешко, у.мрећу и нећу .мбћи да потпишем 
ову моју последњу вољу!”.

Пошто је изговорио ове речи, наш се отац срушио крај писаћег 
стола и на месту је  остао мртав” .

. Као што су приказали наследници, тестаменат је био написан руком 
iLHXOBora оца алије  остао непотписан.

После овакве сагласне изјаве наследника, првостепени суд је упутио 
на парницу тестаменталног наследника Јована (са 3/4) противу наслед- 
ника Марка (са 1/4), да у спору доказује пуноважност овога теста- 
мента.

У овом случају појављују се 3 питања:
а) с обзиром да су учесници-наследници сагласно претставили окол- 

ност под којима је писан предњи тестаменат односно околности због 
којих је тај тестаменат остао непотписан --- да ли је ванпарнични су- 
дија Morao да расправи заоставштину пок. Петра и не упућујући Јована 
на парницу противу Марка. Јован је овде заиста слабији у праву, ако 
се појави-питање парнице —̂ будући да су учесници јасно изјавили 'да 
је тестатор спорно писмено признао за своју последњу вољу, да га је 
хтео потписати, али да је састављача тога писмена (оца учесника) 
спречила смрт да потпише то пис.мено, a све је ово,изјавио и сам са- 
стављач писмена, како су судији изнели сами наследници.

Тестаменат је пуноважан ако, ra је завешталац написао својом руком 
и ако га је потписао (чл. 68 Закона о наслеђивању).

Овакву одредбу законодавац је.донео са разлога што је сматрао 
да се овим материјалним трагом (доказом — писмено.м) апсолутно до- 
казује воља тестатора, у погледу располагања имовином на случај 
смрти. — Ова претпоставка не губи своју снагу услед могућности да 
тестатор промени своје расположење (вољу) у односу на расподелу 
имовине на случај смрти, мада није, из буди кога разлога, свој писани 
тестаменат уништио или ПЈЗоменио.

.\ли, када имамо случај као што је конкретан, да су учесници, при 
расправи заоставштине пок. Петра признали да је тестаменат, иако нкје 
потписан, уствари воља тестатора (њиховог оца) тј. да је њихов отац 
написао текст тестамента независно од чије воље и од .макаквог утицаја, 
да је  хтео да потпише то писмено, и да је изјавио да га у томе смрт



спречава, a не да је дошло до непотписивања услед промене његове 
последше воЛ)е — зашто онда ово писмено не би било пуноважан те- 
стаменат?

Недостадак у потпису адекв.атно је замењен околностима, призна- 
тим од наследника, да је воља њиховог оца (тестатора) била стално 

. непромењена, до његовога издисаја- Могло би се категорички хврдити 
да би тестатор' (отац учесника) и потписао то писмено да није умро.

Jep, најзад, на основу чега се сме тврдити да је тестатор, можда, 
променио своју последњу вољу тј. да се одрекао .већ написаног текста 
завештања, када је између тренутка, у коме је изјавио жаљење да неће 
моћи због смрти да потпише тестаменат, и тренутка саме смрти, прошло 
једва неколико секунди, како су претставили сдми учесници-наследниии.

Најзад, сам тестаторов крик, a када се узме у обзир чињеница да 
је одмах и умро по том узвику, онда се основано -поставља питање'— 
да ли је тестатор и могао за то кратко време да размишља о својој 
имовини и о сврјим наследницима, односно да у том малом протеку 
времена чини нов распоред са својом имовином на случај смрти, или 
што је још вероватније — да ли је његова свест, ако је постојала за 
ових неколико секунди, могла бити заузета друго.м мишљу до зебњом 
да ли ће се извући од напада бољке (умро је од срца) односно по- 
мишљу ^  да ли ће код њега наступити смрт после срчаног удара- *

Ja сматрам да све ове околноети и тестаторове психичке могућности 
у овим критичким секундама, потпуно иск.л>учују помисао да је могло 
доћи, у муњевити.м тренутцима, до ’промене мишљења код тестатора 
(оца наследника) a у погледу расподеле имовине у случају смрти и 
да су, npejia томе, све наведене чињенице савршено замениле потвис 
на тестаменту и да је, на крају, ванпарнични судија могао да расправи 
заставштину пок. Петра, иако је учеснвк и наследник Марко (са 1/4) 
истакао да спорно писмено не испуњава услове пуноважног тестамента.

To писмено, понавља.м. према ономе што је било изнето и поред 
формалног недостатка — уз све оне признате околности од стране за- 
интересованих лица, претставља јасну, одређену и ничим непомућену 
вољу тестатора, и зато је требало ту заоставштину одмах расправити 
сходно цитираном тестаменту; , .

б) да други наследник Марко (са 1/4) није признао све околности 
под којима је био написан спорни тестаменат и због којих је тај те- 
стаменат остао непотписан — ја сматрам да би судија имао тестамен- 
талног наследника Јована (са 3/4) да упути на спор противу Марка 
(као слабијег у праву), у ком би спору и.мао наследник Јован да до- 
казује пуноважност теста.мента (чл. 223, тач. 1, Закона о наслеђивању).

Други став овога члана 'почиње на следећи начин: ,,овако ће суд 
'поступити нарочито ако су спорне ове чињенице:

1) чињенице од којих зависи право на наслеђе, a нарочито пуно- 
важност или садржина тестамента” . ..

Мени изгледа да би тачка l a y  погледу пуноважности тестамента 
гласила овако — тако није стилизована само из законодавно-техничких 
разлога — . . .  ,,а нарочито чињенице од којих зависи пуноважност или 
. . .  теста.мента”.



Све оне чињенице које у нашем случају нису биле спорне (видети 
под а), a могле су бити спорне да их није признао наследник Марко (са 
1/4) пошто су овде спорне, a од битног су значаја за пуноважџост 
тестамента тј. пошто спорно писмено нема потписа, као што се тражи 
законом за тестаменте, то би требало доказивати у спору те чињенице 
на основу којих се на несумњив начин доказује последња воља састав- 
љача писмена, као што би било доказано да је састављач на писмено 
ставио и свој потпис, a који је елеменат тестамента најзгоднији доказ 
за постојање извесне последње воље, и зато је законодавац озаконио 
тај елемнат; и

в) када је ванпарнични судија наследника Јована (са 3/4) упутио 
на спор, под претпоставком да ово решење буде правоснажно — ја ми- 
слим да ће се парница развијати и коначно решити у смислу мојих из- 
ложених идеја под тачком а).

Мени изгледа да овакво становиште одговара духу нашега закона 
о наслеђивању, који је у основу доста еластичан.

Истина, закон каже да пуноважан тестаменат треб| да је написан 
руком тестатора и треба да га ј е тестатор потписао али ипак, ако се узму 
у обзир и други прописи из Tora закона ^— чл. 68 не сме се тако уско 
тумачити.

Тако. у истом закону постоји и чл. 83, који се однбси на доказивање 
уништеног, изгубљеног.'.. тестамента. •

Узмимо случај. уништеног тестамента и да је траг тога тестамента 
остао само у памћењу чланова ближе или даље околине тестаторове.

У узетом случају надлежан орган има само меморију надживелих 
људи (који су тестатора надживели), коју узима за истрниту, захва- 
љу-јући објективним условима и субјективним моментима тих лица.

Дакле, законодавац се задовољава са тако мало услова, где недо- 
стаје и најмањи материјални траг тестамента, из кога би се поуздано 
могла прочитати воља завештаоца. • ,

Када се узме у обзир колики степен вероватноће уживају сведоци, 
да је тестатор од уништења последње воље (завештања) па до смрти, 
Morao променити своју последњу вољу (узимам да је уништење теста- 
мента дошло од стране других лица, онда се мора признати да је по - 
овом питању законодавац био врло либералан, чак и претеран.

У мом примеру, ја располажем са много више материјала за утвр- 
ђивање јасне, одређене, воље тестаторове (оца учесника и тестамен- 
талних. наследника ).

Прво, и.\1ам несумњив рукопис тестатора, којим је материјализовано 
разумно изражавање једне воље, независно од макаквог утицаја.

После тога, из текста тбга писмена види се на недвосмислен начин 
да је то воља — бар док је писан текст одређеног лица, пок. Петра 
(наведени случај).

Најзад, доказано је лицима (кђја су надживела тестатора и која су* 
заинтересована) да је завешталац хтео да потпише писмено, да је изра- 
зио жаљење што ra не може услед болести да потпише, да му је скоро 
наступила смрт и да је, на крају, непосредно после тог јаука, издахнуо.

Шта је овде убедљивије? Коме доказу да се човек пре приволи, 
a у погледу воље тестаторове?.

Одговор остављам читаоцу.



A шта да се каже за усмен тестамента?
Осим тога, noG T oje и прописи чланова 158 и 159 закона о наслеђи- 

вању ,о форми тестамента (који је начинио на страни наш држављанин) 
и о тестаменту страног држављанина.

Ту се каже да наш држављанин може сачинити пуноважан теста- 
менат у иностранствуЈ ако га је сачинио по прописима земље у којој ra 
саставља.

У том се члану каже још да је  тестаменат страног држављанина пу- 
новажан ако је сачињен у облику прописаном у националном закон” 
оставиоца, или у облику прописаном у закону места састављања, a мо- 
же бити наггисан и у облику прописаном у нашем закону о насле};и- 
вању.

Најзад, члан 159 каже да с е , пуноважност тестамента страног др- 
жављанина процењује по закону земље чији је он држављанин или по 
закону на који тај закон упућује.

Ако се сада замисли да је по неком страном закону пуноважан те- 
стаменат и без потписа, под претпоставком да се из текста самог заве- 
штања несумњиво види од кога потиче сам текст — онда ће наш држав- 
љанин, пишући тестаменат у тој земљи са таквим прописом, оставити 
пуноважан тестаменат.

Слично се признаје и странцу.
He видим онда зашто, би наш држављанин, пишући тестаменат у на- 

шој земљи — оставио непуноважан тестаменат, ако су се стекле оне 
околности које сам ја невео у мом конкретном случају?

Душан П. Мишић

ЗАСТУПАЊЕ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА

Задруге имају својство правног лица (чл. 20 Уредбе о земљорад- 
ничким задругама — пречишћен текст у Службеном листу ФНРЈ бр. 
41 од 3 октобра 1956 год., — у даљем тексту Уредба), a то значи да 
vorv бити странке, субјекти правних односа. Као правна лица задруге 
су пословно неспособне јер не могу самостално да врше процесуалне 
радње и да својом делатношћу производе правна дејства, a то их чини 
н парнично неспособним странкама и зато их заступају законски за- 
ступници. Заступање задруга нормира се правилима задруге која, пре- 
ма чл. 26 ст. 1 тач. 9 Уредбе садрже и одредбе о потписивању и засту- 
пању задруге, a у смислу чл. 30 ст. 2 Уредбе управни одбор одређује 
лнца која ће заступати и потписивати задругу.

Пракса судова показује да задруге обично заступају њихови слу- 
жбеници као пуномоћници (често се дешава да се пуномоћници и у току 
једне парнице мењају) a да судови не проверавају да ли еу та засту- 
пања гфавилна, иако су судови дужни у сваком стадијуму поступка на 
ту околност да пазе по службеној дужности (без обзира што је за про- 
тивника заступање уредно), да би се спречило предузимање ништав- 
них процесуалних радњи, јер ако нема уредног овлашћења сматра се 
да задруга није ни забтупана, сем у колико нису постојали услови да 
суд да рок за отклањање недостатака. Многе задруге избору заступни- 
ка не придају потребан значај нити се увек интересују кога овај име-



нује за пуномоћника и ако. у том случају пуномоћНик фунгира као пу- 
номоћник задруге a не законског заступника, a још мање како је за- 

. друга заступана у конкретним судским предметима. За такве задруге 
као да ништа не значи правило да из радње и пропуштања заступника 
настају права и обавезе (корист и штета) за саму задругу a не за за- 
ступника, јер се 'узима као да их је сама задруга учинила. Задруга стиче 
'права и преузима обавезе на основу поступања заступника, из заступа- 
ња произилази непосредно дејство за и против задруге која нема про- 
иесне могућности да напада поједине радње и пропуштања заступника 
или да због тога напада судску одлуку и једино може да тражи накнаду 
штете од заступника ако је проузрокована његовом кривицом тј. услед 
његовог р^ђавог заступања. Ако би се заступање посматрало са 'ior 
д^пекта, извесно је да би у пракси било све мање површности и неод 
говорности код заступања како од стране законских заступника одно- 
сно пуномоћника тако и од стране самих задруга.

Штета коју деликвенти наносе задругама није мала. Ненаплаћени 
мањкови принудили су неке задруге и на ликвидацију a некима угро- 
жавају опстанак- Зар то у крајњој линији не утиче на животни стан- 
лард'задругара и села уопште? Сигурно да'утиче, негде мање негде 
Бише, зависно од износа мањкова и економске снаге задруге. Небрига 
према заступању задруга погодује разним облицима оштећења, a сем 
Tora у задрузи која је незаинтересована за заступње, могуће су и друте 
малверзације зато што се заштити имовине не придаје никакав значај. 
Према томе, ако се реши проблем 'заступања задруга исправиће се и 
погрешно гледање на имовину којом управљају задруге каквог ту и та- 
мо има чије се негативне последице одражавају и на социјалистички пре- 
сбражај села, погбтову у садањој етапи када. пред задругарством стоје 
крупни задаци. Пракса судова пружа свакодневно примере о несаве- 
сном заступању a да се противу несавесних заступника не предузимају 
одговарајуће казнене мере само зато што прописима нису предвиђени 
инсгрументи контроле a где нема ефикасне кантроле ту је терен за 
криминал најповољнији.

По нашем мишљењу проблем заступања решио би се на следећи 
начин:

— ̂да се за заступање задруга овласте срески савези земљорадничких 
задруга, а. да срески савези у том циљу организују правну службу за 
коју је довољан један правник (ни поједина среска јавна правобрани- 
оштва немају више од једног правника).

— да се обим овлашћења за заступање ограничи на износ од 100.000 
дин. a да се за диспозитивне радње када главни захтев прелази тај из- 
нос тражи претходна писмена сагласност од управног одбора задруге 
(или скупштине ако је вредност већа и од 500.000 дин.).

Међути.м, у колико би се стало на становиште да треба задржати 
садањи систе.м заступања, онда савезним прописи.ма предвидети:

— да се обим овлашћења ограничи на износ од 50.000 дин. (и да 
се то уноси у овлашћење ако тај износ не буде прецизно одређен у 
прописима, јер само радње које су у границама овлашћења имају прав- 
но дејство a прекорачење одређене границе пбвлачи ништавност по- 
ступка), a да је задруга дужна да ангажује квалификованог пуно.моћ- 
ника када главни за.хтев прелази износ од 50.000 дин.



— да се свако -нјеуспешно заступање испита и одлучи да ли заступ- 
ника треба кривично гонити или само поставити захтев за накнаду 
штете и

— да се задруге обавежу да месечно достављају извештаје среском 
савезу о свим оштећењима и предузетим мерама за обештећење.

Свакако да сви ови предлози ие претстављају најбољи образац за 
решење проблема заступања, али то и није најважније јер правном ре- 
гулисању једног питања увек претходи шира дискусија, a овај чланак 
треба да буде прилог тој дискусији.

Правилно заступање задруга је једно од ефикасних средстава у 
борби за чување и унапређење друштвене имовине (и имовина којом 
управљају задруге је друштвена имовина), управо решење питања за- 
ступања задруга биће знатан прилог заштити друштвене имовине. Јавна 
правобраниоштва заступају имовинскоправне интересе ФНРЈ, народних 
република, аутономних јединица, срезова и <општина, a привредна пре- 

, дузећа, ако немају правнике или службенике оспособл.ене за заступање 
све- више се оријентишу на квалификоване пуномоћнике, што значи да 
постоје услови за заштиту друштвене имовине која је поверена на у- 
прављање државним органима и привредним предузећима, тим пре ка- 
да се уЗму у обзир и могућности утицаја и контроле јавних тужиошта- 

-ва. Међутим, иако су у задружном сектору оштећења и бројна и знатна, 
a задруге. немају стручних службеника за правне послове, заступање 
задруга остављено је нерегулисано, или тачније, осуављено је задру- 
га.ма да ra сваки на свој начин регулише, иако пракса показује да за- 
ступници задруга па и задруге нису увек свесне улоге и значаја дру- 
штвене имовине за изградњу социјализма. Све то диктира потребу ин- 
тервенције друштвене заједнице доношењем прописа који ће обезбе- 
дити правилно заступање задруга.

Борислав Р. Раванић

КРИВИЧНО ДЕЛО СИЛОВАЊА ИЗ ЧЛАНА 179 КЗ И НАКНАДА 
НЕИМОВИНСКЕ ШТЕТЕ

> Кривично дело силовања сдрстано је у главу 16 Кривичнога Зако- 
ника тј. у кривична дела против достојанства личности и морала. Ово 
дело предвиђено је у члану 179 КЗ и инкриминисана радња гласи: ,,Ко 
женско лице са коЈим не живи у брачној заједници упторебом силе 
или претњом да ће непосредно напасти на живот ил^тело принуди на 
обљубу”, кззниће &е строгим затвором до 8 година. Према томе, очи- 
гледно је, да објекат овог кривичног дела према нкшем Законику мо- 
же бити само женско лице, на које се према тексту самбг Закона усме- 
рава инкриминисана радња извршења овог дела, a које је једно од нај- 
познатцјих дела из области полних деликата.

На лругој страни извршилац кривичног дела силовања, може бити 
само мушко лице, док се сама радња извршења састоји у принуди на 
вршењу обљубе женског лица, силом или претљом. С тога учинилац 
мора бити свестан.да се са женском особом не налази у брачној зајед- 
ниии, да оиа неће са њиме да обави полни сношај и да је он на тај 
чин принуђава било сгварном силом или претњрм да ће је непосредно



напасти на живрт илИ тело. Ово из разлога што се обо дело може из- 
вршити к према брачном другу ако се са њијм не живи у брачној за- 
једници. Сила пак мора бити подобна да се сломи отпор женске осо- 
бе, чији отпор такође треба да буде озбиљан, a не само привидан, што 
се има ценити у сваком конкретном случају с обзиром на нужне еле- 
менте којп су потребни за иосаојање овог кривичног дела.

Кривично дело силовање сматра се свршецим са почетком проди- 
рања мушког полног органа у женски полни орган, што значи да за 
постојање свршеног кривичног дела силовања,. није потребно да до|)е 
до immissio penis in vaginam код мушкарца, нити сама дефлорација код 
жене, да се исцрпи појам телесног спајања у кривично-правном смислу.

У конкретном случају који је предмет нашег излагања‘два лица A 
и Б. извршиоци OBora кривичног дела по претходном договору позвали 
су оштећену В, коју су од раније добро познавали, да им прави дру- 
штво у једном ноћном локалу, где су се хтели веселити правдајући то 
оштећеној тиме, што су хтели са њоме обновити неке старе другарске 
успомене. Оштећеиа В је неслутећи ништа, прихватила овај.њихов по- 
зив, па су сви заједно провели ноћ у кафани у весељу и пићу. Окрив- 
љени су међутим, искористили ову ситуацију па су оштећену *као не- 
искусну девојку, употребом аклохола довели у бесвесно стање, у на- 
мери да би је онеспособили за отпор и полно употребили. Касније када' 
су своју замисао хтели спровести у дело оштећена је и поред тешког 
стања у коме се налазила, услед употребе веће количине алкохола, 
уочила ову њихову намеру и пружила им отпор приликом извршења 
акта силовања, али су они и поред тога успели да дело изврше.

По оптужници Јавног тужиоца против оптужених A иБ због кри- 
вичног дела силовања из члана 179/1 КЗ Окружни суд је по проведе- 
ном поступку на основу’̂ властитог признања самих оптужених и оста- 
лих доказа изведених пред судом, прогласио их кривим као саизврши- 
оце за почињено дело силовања на штету оштећене В, и осудио сваког 
на казну строгог затвора у трајању од rio две године, као и на сноше- 
ње трошкова кривичнога поступка у смислу одредбе чл. 90 ЗКП.

Међутим, суд је оштећену В са оштетним захтевом у. смислу про- 
писа члана 101 став 2 ЗКП урутио на парницу, наводећи да подаци кри- 
вичног поступка не пружају основа да се рвај захтев у кривичном по- 
ступку досуди.

По право.моћности првостепене пресуде оштећена је поднела ре- 
довну гра^анску тужбу суду ради накнаде неи.мовинске штете, наводе- 
ћи да је због поступка тужених претрпела штету, која се састоји у, 
У-мањењу њеног личног угледа и достојанства у друштву, претршдЈених 
болова, могућности запослења, па у крајњој линији и изгледа на удају, 
па је тражила да суд обавеже тужене да јој на име накнаде штете пла- 
те солидарно износ од 100.000 динара.

Првостепени суд је по завршеном поступку и оцени изведених 
доказа одбио тужбени захтев, наводећи у својој пресуди да се накнада 
неи.мовинске штете принципијелно не може досудити, пошто новчана 
накнада не .може бити сатисфакција оштећеној В без да је детал>није 
дао образложење предметне одлуке. Оштећена је против првостепене 
пресуде пропустила да изјави жалбу, пошто на истој није постојао 
упут .тако да је ова пресуда постала правомбћна.



Посматрајући цео овај поступак у целини, као и чињеницу да је 
цела ова ствар добила шири публицитет него што је то нормално случај 
код дела ове врсте, јер је сам начин извршења кривичног дела сило- 
вања изазвао веће интересовање јавности, a ово тим пре, што се у 
овом случају радило о оштећеној В. која је у месту била позната као 
примерна и часна девојка. To се из изнетих разлрга поставља пит-ање 
да ли је овај поступак првостепеног суда правилан и да ли оваква 
одлука може опстати, како са гледишта начела постављених у правним 
правилима о одговорности за накнаду штете, тако и са гледишта наше 
друштвене стварности уопште.

Неоспорно је, да је овакав став првостепеноТ суда неодржив и то 
из више разлога. На првом месту основни принцип који је усвојен у 
пракси наших судова је тај, да лица крја су проузроковала штету rpa- 
ђанима својом кривицом одговарају за исту уколико не докажу да је 
нста настала услед више силе или кривицом оштећеника. -Ово пак упу- 
ћује на зак.твучак да већ на први поглед није основано становиште пр- 
востепеног суда да се ро важећим правним правилима приватног права 
ке може досудити ова врста накнаде. За то би се изнети принципи има- 
ли применити и у погледу накнаде неимовинске штете у случајевима 
где одговорност за ову штету није спорна.

Истина, у погледу права на накнаду ове штете не постоје правни 
прописи донети од стране надлежних органа ФНРЈ, па се суд има по- 
служити одредбом члана 4 Закона о неважности правних прописа доне- 
тих пре 6 априла 1941 године, и за време непријатељске окупације. 
Неоспорно је, да су изгубили правну снагу прописи који су били на 
снази до 6 априла 1941 године. Но ово не забрањује суду изричито, да 
у појединим оправданим случајевима примени поједина правила садр- 
жана у старим правним прописима, у колико иста нису у супротности 
са нашим новим прописима. С тога се намеће закључак да би суд у 
свако.м конкретном случају био дужан да утврди да ли 6и примена по- 
јединог правила из старог закона била допуштена, водећи при томе ра- 
чуна да ова примена буде у складу са основним принципима нашег 
правног поретка и социјалистичке свести.

Пре рата тј. до 6 априла 1941 године начелно је била допуштена 
накнада за неименовинску штету. To произлази из прописа чл. 800 бив. 
Српског грађанског законика, као и из чл. 820 истог Закона, пошто се 
у овим одредбама говори 6 штети у правима, личности, као и о накнади 
штете за претрпл.ене болове. Ово исто начело садржано је, и у бив. 
Аустријском грађанском законику, у чл. 1330, чији текст дословно 
гласи: „Ако је неко повредама своје части доиста оштећен или је ли- 
шен добити, онда он има право тражити накнаду штете у правном сми- 
слу или потпуно задовољење”. Сличан пропис садржи и чл. 1325 који 
изричито предвиђа болнину као накнаду за претрпљене болове у слу- 
чају повреде тела.

Према томе, очигледно је, да су ранији прописи и Српског грађан- 
ског законика и Аустријског грађанског законика признавали неимовин- 
ску штету, као законску институцију па се с тога према нашој старијој 
судској пракси ова штета и досуђивала. Међутим, несумњиво је да је у 
пракси у већини случајева доста тешко утврдити, па самим тим и до- 
судити ову штету, што се опет има ценити у сваком конкретном слу-



чЗЈу у зависности од доказних средстава која су у односном поступку 
понуђена и утврђена.

У нашем случају оштећена В је неоспорно претрпела штету јер је 
њен углед с обзиром на произведену последицу, од стране тужених у 
великој мери умањен. Ово из разлога што ће средина у којој она живи, 
у сваком даном случају за извесни дужи временски период указивати 
на ову чињеницу, што he се у моралном погледу без сумње негативно 
одразити no њену личност и достојанство. Самим тим биће умањен и 
њен изглед на удају и уопште успех у друштву јер је она овим путем 
доведена у тежи положај и нерправдано изложена већим тешкоћама 
и непријатностима у животу но обично, и то искључиво кривицом ту- 
жених,

Наиме, вредно је напоменути да силовање не претставља само кри- 
вично дело против морала и полне слободе, већ у ширем смислу у сво- 
јој битности.садржи и кривично дело против части. Другим речима, 
природа овога кривичног дела је таква, да се овим путем посредно на- 
пада на слободу и полни интегритет појединих лица, да самостално од- 
луче о њиховом полном животу. У крајњем случају извршење овог и 
сличних кривичних дела из ове области, вређа и морално схватање на- 
шег друштва, које се разликује донекле у схватању и третирању ових 
проблема код ранијег друштва, ^пошто је и могућност кривичне санк- 
ције уопште, по данашњим прописима повећана.- 

■ И.мајући у виду напред. описани случај оштећене В. сматрамо, да 
би се њен положај у друштву могао делимично поправити, ако би јој 
се досудила накнада штете. С тога је у конкретном случају првостепени 
суд требао оштећеној досудити одређени износ у новцу, на терет ту- 
жених који су штету скривили, пошто је њихова кривица у претходном 
поступку била у целости утврђена. При томе би имао водити рачуна о 
сви.м околностима под којима су они извршили кривично дело силовања 
из којег су произашле штетне последице по оштећену В. као и о 
њиховом уделу a посебно интензитету испољеном приликом извршења 
дела, a у складу са њиховим материјалним могућнбстима. У наведеном 
случају суд би био дужан при томе држати се и принципа поставЈТзеннх 
у правним правилима приватног права о накнади штете, пошто наве- 
дени прописи нису у супротности са начелима која су усвојена у на- 
шем уставном поретку у ФНРЈ него напротив погодују оштећеног да 
добије пуно задовољење и материјалну сатисфакцију.

Мирољуб Лазиђ

ДА ЛИ ПАРНИЧНИ ИЛИ ИЗВРШНИ СУД ТРЕБА ДА УТВРДИ ДА ЛИ 
ЈЕ КОД ОТКАЗА ОБЕЗБЕЂЕН ОДГОВАРАЈУЋИ СТАН, ДРУГИ СТАН 

, И НАЈНУЖНИЈИ СМЕШТАЈ

У чл. 62 Уредбе о управљању станбеним зградама поставл>ено је 
качелс да се принудно исељење корисника стана на основу извршне 
судске пресуде, поравнања закљученог пред мировним већем или ове- 
рене исправе о добровољном исељењу може извршити тек пошто је 
кориснику стана обезбеђен одговарајући стан, други стан односно нај- 
нужнији смештај, пре.ма томе на основу које је  тачке чл. 60 Уредбе
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дат отказ. Из овог. прописа јасно излази опште правило да питање! да 
ли је обезбеђен одговарајући стан, други стан и најнужнији смештај, 
треба да утврди извршни суд, јер се пресуда (значи да је иста већ до- 
нета) може извршити тек поцјто народни одбор обезбеди одговарајући 
стан итд.

Међутим ово опште правило је начето још самом Уредбом, јер је 
код тач. 7 чл. 60 Уредбе на крају, приликом последње редакције став- 
љено: „а ако је кориснику стана обезбеђен одговарајући стан”. Тако 
уговор о коришћењу стана може се отказати по чл. 60 тач. 7 Уредбе 
ако је кориснику стана обезбеђен одговарајући стан. Значи код спора 
о отказу, парнични суд треба да утврди да ли је обезбеђен одговарајући 
стан. Ово излази из граматички логичког тумачења тач. 7 чл- 70 Уредбе 
и судови су га тако прбтумачили и тако поступају.

Овај изузетак код тач. 7 чл. 60 Уредбе, да парнични суд утврђује 
да ли је обезбеђен одговарајући стан, од општег правила постављеном 
у чл. 62 Уредбе, да извршни суд утврђује да ли је обезбеђен одговара- 
Јући стан, ствара пометњу и намеће питање: зашто правити изузетак 
само код тач. 7 када се у ставу 2 чл. 62 не прави разлика у случајевима 
тач. 5 и 7 и када је и код тач. 5 као и код тач. 7 потребно утврдити да 
ли је обезбеђен одговарајући стан. Како постој.е озбиљни разлози да 
парнични суд утврди да ли је и код отказа по тач. 5 Уредбе обезбеђен 
одговарајући стан, јер су судске пресуде које одржавају отказ на ска- 
зи илузорне ако није обезбеђен одговарајући стањ које питање је об- 
зиром на данашњу тешку станбену ситуацију главно спорно питање, 
наша револуционарна судска пракса је отишла даље у разбијање прин- 
imna постављеног у чл. 62 Уредбе, па су београдски судови, срески 
и окружнИ' заузели став да код отказа и по тач. 5 чл. 60 Уредбе пар- 
нични суд, код спора.о отказу треба да утврди да ли је обезбеђен одго- 
варајући стан, па хек ако је обезбеђен одговарајући стан да одржи от- 
каз на снази. ■ •

Врховни суд HP Србије усваја ову праксу нижих београдских су- 
дова. По мишљењу неких судија Врховног суда HP Србије парнични 
суд треба да утврди, поводом отказа и да ли је обезбеђен други стан. 
iep исти разлози, који диктирају потребу да парнични суд утврди да 
лк је обезбеђе'н одговарајући стан, они траже и да парнични суд утврди 
да ли је обезбеђен ткзв., други стан-

Према изложеном остало би да извршни суд утврђује само да ли је 
обезбеђен нужни с.мештај. Чини се да нема оправдања да парнични су- 
дови утврђују да ли је обезбеђен одговарајући стан и други стан a да 
ирвршни суд треба да утврђује да ли је обезбеђен нужни смештај, јер 
се и у једном и у другим случајевшш ради о принудном исељењу и о 
становима a најнужнији смештај је још деликатније станбено питање 
од одговарајућег стана и другог стана, па би требало и ово питање да 
расправи у конкретном поступку парнични суд.

Може се дискутовати да ли треба да утврђује парнични суд или извршни 
суд да ли је обезбеђен одговарајући стан, други стан и нужни смештај 
a никако није оправдано да само по једно од ова три питања или о два 
nnraiBa треба да одлучује парнични односно извршни суд a о другом 
иитанзу извршнн суд.



Постоји мишљење да треба најпре расправити питање отказа, до- 
нети пресуду па тек онда расправљати питање да ли је обезбеђен од- 
говарајући стан, други стан и нужни смештај, јер судски поступак 
траје доста дуго и народни одбори не могу тако дуго држати обезбеђен 
одговарајући стан, други стан и нужни смештај. Ово мишљење није 
правилно због тога што и ако се према изразима у Уредби може закљу- 
чити да народни одбор треба да обезбеди одговарајући стан, други 
стан и нужни смештај у пракси та дужност пада на заинтересовано лице 
и станови који се обезбеђују обично нису празни већ се испражњују 
тек приликом принудног исељења.

Правилније је друго мишљење по коме приликом расправљања о 
отказу треба расправи/ти и питање где ће се сместити лице које се исе- 
љава тј. да ли је  обезбеђен одговарајући стан, други стан и нужни 
смештај, пошто по принципу из чл. 62 Уредбе нико не може бити при- 
нудно исељен, ко је већ једном стекао право на стан, ако му није об^з- 
беђен одговарајући стан, други, односно нужни смештај, јер у против- 
ном судска пресуда је без ефекта, без резултата a пресуда ако се не 
може извршити нема никаквог значаја. Код питања одговарајућег стана 
ово питање је главно спорно питање и када се оно реши решен је спор, 
a и друга два питања су такође веома значајна па је с тога правилна 
судска пракса, која исправља законске прописе који не одговарају но- 
вонасталим друштвеним односима нашег социјалистичкег развитка. Али 
ова нова судска пракса можда је  баш у духу- прописа* Уредбе и само 
привидно изгледа да се не слаже са њеним прописима. Можда је пра- 
вилно једно тумачење чл. 62 Уредбе да се у њему није мислило да ли 
ће постављено спорно питање расправљати парнични суд или извршни 
суд, већ да се хтело само прогласити начело да ни један корисник 
стана не може бити принудно исељен док му не буде обезбеђен одгова- 
рајући стан, други стан односно нужни смештај, што је несумњиво 
тачно a да се није ни мислило да ли ће спорна питања расправљати 
парнични или извршни суд и да је само због лоше стилизације изашло 
правило да по постављеним питањима треба да расправља извршни суд, 
који у ствари треба само да изврши пресуду a не да расправља тако 
тешка спорна питања као што су обезбеђење одговарајућег стана, дру- 
гог стана и нужног смештаја. За ово мишљење би био доказ други део 
тач. 7 чл. 60 Уредбе који се тумачи као изузетак a који можда није 
није изузетак већ опште правило.

Није ми позната судска пракса других судова • али у Београду 
Срески судови у.парничном поступку утврђују и траже да се код отказа 
по тач. 5 и 7 чл. Уредбе поднесе доказ да је обезбеђен одговарајући 
стан a постоји тенденција да парнични суд одлучуј'е и по питању да ли 
је обезбеђен други стан и најнужнији смештај. Врховни суд HP Србије 
је склон да овакву праксу усвоји. Остаје још да наш највиши судски 
фоЈЈум Савезни Врховни суд по овим питањима заузме своје становиште-

Војислав Вулићеви!!



СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА СРБИЈЕ

Скупштина Удружења правника HP Србије је догађај од великог 
значаја за све правнике у нашој Републици, па је зато и рад скупштине 
очекиван са великим интересовањем, a исто тако и њени закључци- '

Иако је бва скупштина сазвана са приличним закашњењем, про- 
узроковано разним теХничким сметњама, она је управо дошла у право 
време, да пред П. Конгрес правника Југославије изврши реорганизацнју 
самог Удружења и да се' позабави темама тога Конгреса и даде и смер- 
ниие будућем раду Удружења.

У великом амфитеатру Правног факултета у Београду, 25 новембра 
1956 године, сакупили у се делегати многих подружница Удружења 
правника HP Србије. И Подружнице Удружења правника из Војводине 
биле су бројно застурљене својим делегатима. Из Новог Сада били су 
на скупштини као делегати: Глигорије Савић, др. Карољ Ђетваи, Бого- 
сзв Богданов и Коста Хаџи; из Суботице: Иван Вуковић,, Иван Бошњак; 
из Сомбора; Часлав Вучковић; из Зрењанина: Петар Секулић и Петар 
Павковић; из Панчева: Александар Никић, Павле Пуљевић, Владимир 
Поповић^ Милоје Дамјановић и Драгољуб Симић; из Сенте; Антун Ти- 
лер; из Вршца; Милоје Димитрнјевић; из Кикинде: Јован Божић; из Б- 
Тополе: Ђуро Ћетковић. Осим тога, скупштини су присуствовали Ар- 
нолд Рајх, Бранкр Шинжар, Стеван Бабић, и Албе Филиповић, као члан 
Надзорног одбора Удружења.

Савез Удружења правника Југославије заступао је. Пера Ивићевић, 
док је Социјалистички савез радног народа Србије заступао Милош 
Минић, Адвокатску комору у Београду Првослав Васиљевић.

Михајло Ђорђевић, претседник Удружења правника Србије отворио 
је скупштину, поздравио присутне госте и делегате, истакао значај 
ове скупштине бд које се очекује реорганизација Удружења и давање 

■ смерница за будући рад.
После конституисања скупштинских одбора и претседништва, Ми- 

хајло Ђорђевић је поднео врло опширан и добро документован HBBe- 
штај о раду досадашње Управе Удружења.

Овај извештај. обухвата рад Управе од 1 јуна 1950 до 24 новембра 
1956 године, јер у том размаку времена није се скупштина састајала. 
Удружење има широм Републике 120 Подружница у којима је учла- 
њено 4430 правника. Упоређујући стање ово са стањем чланства 31 
марта 1951 године, — онда је у Удружењу било 2407 чланова — види 
се знаган пораст чланова са 2033. Мефутим> ни са овим бројем чла- 
нова не може.мо бити задовољни, јер има још .много правника који 
нису учлањени у Удружењу, па у правцу учлањења свих правника у 
Удружење треба чинити велике напоре. Извештај је опширно трети- 
рао односе и сарадњу Удружења са Социјалистичким савезо.м, како са- 
мог Удружења, тако и подружница, те је констатовао да је та сарадња 
врло конструктивна и плодна и потребна. Публикација Удружења „Прав- 
ни живот” редовно излази, али часопис треба појачати, нарочито у 
правцу да доноси преглед рада по Подружница.ма, јер ће се тако моћи 
много дубље да обухвати и сагледа сам рад Подружнииа. Везе са По- 
дружницама нису биле увек чврсте. To је једна слабост, коју треба



убудуће уклони. Саме Подружнице треба да прошире и продубе своје 
форме рада, ’a не да се углавном ограниче само на стручна предавања 
и проучавње нових законских прописа. Сарадња. са Социјалистичким 
савезом треба да буде још јача.

У име Надзорног одбора ЈМилица Дединац је прднела извештај о 
прегледу свих рачуна, који су нађени потпуно исправним.

После поднесених извештаја претседник М. Ђорђевић отвара диску- 
сију.

Милош Минић, изасланик Соц. савеза радн- народа Србије, поздра- 
вља скупштину и жели јој плодан рад. Активност Удружења правника 
се осећа као позитивна и рад Удружења даје корисне резултате, мада у 
том раду нису исцрпљене све могућности, a оно може да постигне још 
више практичних резултата. Социјалистички савез радног народа Срби- 
је очекује максималан допринос Удружења и његових чланова на разво- 
ју  политичког живота и друштвених односа. Треба научно и практично 
изучавати наш нови комунални систем, учвршћивати нашу социјали- 
стичку законитост, у тежњи да се увек иде само напред, a решењима 
тих задатака може Удружење много да допринесе.

Петар Ивићевић, у име Савеза Удружења правника Југославије 'по- 
здравља скупштину. Савез је уверен да ће Удружење правника Србије 
развити још већу делатност и активност. Удружење је успешно извр- 
и1ило закључке првог Конгреса правника Југославије. Сада стој-има 
пред другим. конгресом. Потребно је проучити све теме истакнуте на 
дневни ред другог Конгреса, јер су те теме и важне и занимљиве.

Затим су делегати појединих Подружница дискутовали и то: Ибро 
Хусамеса (Кос. Митровица), Јакша Богдановић (Београд), М. Ступар 
(Београд), Момчило Митровић (Ваљево), Коста Хаџи (Нови Сад), Ми- 
ка Гавриловић (Београд), Марко Младеновић (Светозарево), Алексан- 
дзр Милаковић (Крагујевац), Петар Секулић (Зрењанин). Неки од ди- 

. скутаната изнели су искуства стечена у раду њихових Подружница, док 
је већина изнела и подвукла потребу да се Удружење што боље орга- 
низује, говорили су о раду Управе, као и Подружница, о програму бу- 
дућег рада. Дискусија је била жива, занимљива и на достојној висини.

Скупштина је једногласно прихватила све поднесене извештаје и 
дала разрешницу свим органима Удружења.

Једно од важних питања које је ова Скупштина имала да реши, било 
је питање измене и допуне Правила Удружења правника Србије. Пред- 
лог и образложење Нацрта Правила поднео је Милош Јовановић, a no 
примедбама које су поднвле Подружнице, углавном из Београда и Но- 
вог Сада, приступило се, уз дискусију, о одлучивању по сваком члану 
Правила посебно. Правила су од скупштине прихваћена, с тим да нова 
Управа и по скупштини изабрана Комисија даду последњу редакцију 
самог текста.

По новим Правилима извршена је реорганизација самог Удружења. 
Образују се у сваком срезу Среске подружнице, које могу имати и оп- 
штинске, ако зато има услова- Осим тога, за Војводину је образован 
посебан Одбор са седиштем у Новом-Саду, који ће повезати све По- 
дружнице са подручја АП Војводине и усклађивати њихов рад. Пови- 
шена је чланарина на 40 динара месечнО: с тим да сваки члан добија



часопис „Правни живот”. Извршене су још неке техничке и организа- 
ционе измене мањег значаја.

Затим је акламацијом изабрана нова Управа Удружења правника 
Србиј«. Претседник је Светолик Лазаревић, 1. потпретседник Миленко 
Кангрга^. П. потпретседник Арнолд Рајх, секретар Мирко Перовић, као 
и 15 чланова Управног одбора, од којих је из Војводине Бранко Шин- 
жар. У Надзорни одбор.је из Војводине изабран Албе Филиповић.

На крају скупштине су делегати Подружнии.а из АП Војводине иза- 
брали Покрајински одбор у саставу: претседник Арнолд Рајх, потпрет- 
седник Милош Стеванов, секретар Стеван Бабић, благајник Милорад 
Малочић, a чланови Управе др. Карољ Ђетваи и Андрија Шарчевић. У 
Надзорни одбор су изабрани; Петар Секулић, Здравко Груловић и др. 
Лајош Јожа.

Несумњиво је ова скупштина прекретница у животу и раду Удру- 
жења правника Србије. Извршеном реорганизацијом Удружење ће бити 
много гипкије у своме раду, оно he своје задатке моћи боље да постигне 
и реши. Оснивањем Подружница у срезовима објединиће се рад у Јед- 
ној управно-политичкој јединици, даће се већи импулс настојањима да 
се постигну и остваре све тачке програма, веза међу члановима биће 
повезанија. A ми правници из Војводин^ примили смо на себе велику 
одговорност образовањем посебног Одбора који ће у нашој Покрајини 
руководити животом и радом нашег Удружења, односно Подружница 
нашег Удружења, које поверење, верујемо, да ћемо умети у потпуности 
да оправдамо.

Коста Хаџи

ИЗ С У Д С К Е  П РЛ К С Е .

П ред  судом се може тражити само 
ут врђивањ е постојапа брака. a ако су  
матичне књ иге у н и ш ген е  a  постојање 
брака је  убележ ено у  исте, надлеж ан је  
за реконст рукцију и с ги х  уп р а вни  орган. 
(Врх. cyjf Ј П В  бр. Гж. 73SfS6).

Туж итељ ица је у  својој првобитној 
молб!£ упућеној НО  О пш тнне траж ила 
да  се пзда уверење д а  је  склрпила брак 
иред; правосл. свеш теником. Ц ош то су 
м атичне књиге венчаних православне 
ц ркве  у  Б . за време р а та  униш тене, 
Н О О  је  молбу доставио наддеж ном Се- 
крет. за ун. послове ереза  ради  доноше- 
ж а реш ењ а о накнадном  упису у  матич- 
ну књ игу венчаних, али  је  С екретаријат 
м олбу упутио Среском суду јер је стао 
н а  становш пте д а  је  овај надлеж ан. Сре- 
ски суд се огласио стварно  ненадде- 
ж ним те  је  молбу упутио О круж ном  су- 
ду , који  је  изрекао недопустивост ре- 
довног правног пута.

ТужптељЈгца је  поднела жал:бу.

Ж ал ба  је  неосновала, a  и з разлога;

М еђу странкам а је  неспорно да  је код  
вснчањ а ч и њ ер ш и  скапањ а брака- била 
унесена у  м атичне књиге. У  чл . 52 и  54 
Закона и  држ . м ат. ки>игама, поред 
осталог, предвиђају  се услови под који- 
м а ће  се и звр ш и ти  утшс у  Држ. матичне 
labiire' чињ енивд и з досадаш њ их мат. 
књ ига, које су за врем е р ата  униш тене 
или  нестале. П од  .^досадаш њим”  матич- 
ним  књ игам а подразум евају  се не еамо 
држ . м ат и т ае  кљ иге већ т ак о ђ е  и ма- 
тичн е  књ иге вероисповедних заједница 
на  оном е подру'чју, на  којем  ни су  вође- 
H i' држ . м атичне књиге. О сим тога, по- 
м енути појам  тиче се свих матичних 
кињ га, дакле  у себи садрж ава матичону 
KibHrv рођених, венчаних и умрлих. Д ок 
,се по чл. 52 чињ енице рођењ а, венчања 
п смрти треба  д а  докаж у п утем  иепра- 
ва, дотле у  смислу чл. 54 услед  "недо- 
статка  псправа пом енуте чињ енице се 
м огу до к азати  и  другим  доказим а (све- 
до 1џ ш а). П оступак по чл. 52 и  54 прет- 
ставлж реконструкцију  унш итених ма-



1 'ичних кн>ига те  услед  тога за  постлгпак 
у смислу пом енутих прописа основни је 
услов д а  је  чињ еница рођења, венчањ а 
н смрти ф актички  била у н ета  у  те  
књиге обзиром, да  »се реконструисати 
може само оно ш то  је  стварно достоја- 
ло. За  овакав поступак поегоји  кадле- 
>i ;h o c t  управних органа.

Према неспорном чин>еничном стању 
'л зјава  самих странак) у  конкр. случају 
се ради о реконструкцији црквеки х  
м ат. књ ига вен ч ан и х .к о је  су вођене на 
оком подручју. на којем  н и су  постојале 
држ . мат. књиге и  којима сам пом енути 
закон признаје д ак азн у  снагу з а  уне- 
гене чињегогце венчањ а до д ан а  стзтха- 
ња на снаг}' пом енутог закона (чл. 48). 
Зато ј лравилно поступио првост. суд 
кад а  је  због постојањ а надлеж ности у-  
правних органа, изрекао  недопустгивост 
редовног судског правног пу^та. Д а  је 
становиш те првост^ суда лрави лн о као 
ir rope излож ено правно  схватан>е ово- 
Tii суда то произлази  и из Упз^тства 
Врховног суда Ф Н Р Ј бр, Cл^ 657/50 од 
15 дец. 1950 године, које регулиш е гш- 
тањ е надлежн-ости у погледу у твр ђ и - 
вањ а постојањ а, брака које чшветшце 
тгрил11ком закључен.а било м а  и з  којих 
разлога нису биле унете М атичне
књиге. М еђутим , ако је чињ еница вен- 
чања била унета у  -MaiTirae књ иге 
a те  рматичне КЕвиге . униш тене, та- 
да  прем а пом нутом  упу^гству нем а ме- 
ста судској надлеж ности, већ , напротив 
Л' питањ у ]е надлеж ност управних орга- 
н а  за peKOHCTpjTo^ijy изгубљ ених или 
униш тених м атичних књ ига a п о д  усло- 
вим а и з чл. 52 и  54 Закбна о држ . м а- 
тичним  књигама.

,4ко оштећени у  току кр и в . поступка 
пропусти да  наведе  све  ствари крје су  
м у  украденву тиме ни је  и згуби о  право  
да тужбом. тражи д а  м у  крадлт еац нак- 
нади штету и  за те ствари. (Брх. суд
АПП 6р. Гж. 499/S6).

Нападнутом пресудом тужени су об- 
везани да накнаде штету у износу од 
149.010 динара, коју су тз’̂ житеЈву по- 
чинили тиме што су му покрали разне 
ствари, a претходно су проглашени 
Јсривим за крађу извршену на ш тету ту- 
Ж1гтеља.

.У жалби туж ени  изм еђу  осталог наво- 
де  д а ' је  првост. ггресуда погрешна., јер  
је суд досз^дио отпггету и  за  т ак в е  ства- 
ри  које туж итељ  н и је  био при јавио  да  
с\' му нестале.

Ж адба је неоснована, a  из разлога :
Ако ош тећени у  току  кривичног по- 

ступка пропусти д а  наведе све ствари

ж о је  су м у з-жрадене, ти м е  ни]е изгуоио 
право д а  тужбом тр аж и  д а  му крадљ и- 
вац  н акнади  ш тету  и  за  т е  ствари, a  не 
само за оне за које је проглаш ен  кри-
ЕИМ. • ^

И сказим а сведока је  доказано д а  су 
приликом  крађе нестале и  те  ствари, 
па  је ж алба туж еш ш а неоснована.

С поредни  ум еш ач к о ји  има положај 
супарничара  добија салгосталан положај 
у  п а р н и ц и  ц  као такав може предузи -  
мати све парничне радњ е и зузев  .о и и х  
радт-bu коЈ£ не може предузгилати ни  је~

• динст веии супарничар. (В рх. суд  А П В  
бр. Гж. у97J56).

Н ападнутом  пресудом  усвојен је ' сни- 
л^ени туж бени захтев.

Т уж ен и  подноси ж албу , изм еђу  бста- 
лог. и  зато  ш то је слд тужитељ евој же- 
н и  д ао  полож ај супарничара.

. Ж алба је  неоснована, a  и з разлога:
К ада  се ради  о спору за  остваривањ е 

потраж ивањ а брачних дрлтова  прем а ту- 
ж ен и к \\ онда је  правилно поступио пр- 
вост. суд када је ж ени  туж иода ’ као 
споредном умеш ачу дао лолож ај супар-. 
ничара. Споредни ум еш ач ко ји  им а по- 
лож ај супарничара доби ја  самостални 
полож ај у  парници и  к ао  такав  мож е 
предузи м ати  све п а р т г ч н е  радње изузев 
оних радњ и које не  лгоже предузим ати 
Hii једин-ствени сударничар.

У ‘ п-оступку no подизт им приговори  
ма на платни налог тужбепик може 
истицати нове приговоре само у  погле- 
д у  побијаног дела п ла хно г палога (Врх. 
п р и вр . с гд , Сл. 942/S6.)

П остављ а се као спорно Ш1тан.е да 
.ли .туж ен ик  може у  поступку , ко ји  се 
води  по приговорим а н а  платн и  налог. 
(ггављати нове приговоре којим а се пла- 
тни  нал о г. побија и  у  оним  делавим а 
који  нис}' били побијени благовремено 
поднетим  прнговорима. В еће Врховног 
привредног суда н ал ази  д а  при реш а- 
вањ у то г  спорног гоггања треба им ати  
у  виду  чињ енииу д а  се п о д  приговори- 
м а  против  платног н алога  м огу подра- 
зл^мевати две  различите ствари : дрво, 
разлози  побијањ а т ј. р азлози  н а  кајим а 
се приговори  заснивају, и , друго, o n 
cer поби>ања односног п латн ог налбга, 
т ј. у  погледу којег захтева  или  дела 
захтева се приговор подноси. П однети 
приговори  против п латн ог налога м огу 
се. и  по протеку рока одређеног за  н>и- 
хово подношеше, доп ун и ти  новпм  р аз- 
лозим а побијањ а и  п о ткр еп и ти  новим  
чш веничннм  наводвм а и  доказим а.



П ротивни прогшси, кој^ je у  том прав- 
ixy садрж авао бчвш а југословенски Гра- 
ђанск!': парннчни поступак, не би се, 
к а о ’ правна правнла, м огли применити, 
с обзиром на одредбу члана 4 Закона 
0 неваж ности правних протшса, као  н и  
с обзиром на Одгчук)' П ленум а Г лавне 
држ авне арбитраж е о м андатном  по- 
CTVHKV (С луж бетг лист Ф Н РЈ број 47- 
50) које не садрж и одредбу по којој 5и 
туж беник био дуж ан л а  у  року одре- 
ђеном за  подношење приговора против 
платног налога подигне „све притово- 
ре” које би имао против налога.

М еђутим , ако се новим  тгриговорима 
не да ју  нови разлози побијања, већ  се 

новпм ггрошируЈе oncer побијагБа 
на  начи н  да  се н>пма побијају и  они 
захтеви  односно делови  захтева ко ји  
1ш еу били уопш те нападнути  благо- 
врем ено поднетим приговорим а на плат- 
нн  налог^ онда се расправљање о T a i : -  

вим приговорима м ора сматрати као 
кедопустиво. Ово стога ш то је м андат- 
шг поступак у  својој битности антиии- 
пативни  контумз1];ионн поступак, чи ја 
јс сврха да се омог>ћи туж иоцу, ко ји  
је свој захтев докум ентовао одговара- 
јућим  доказима, да  наЈкраћим  путем  
дође  до изврш ног наслова. С т о га је п р а -  
вилим а изврш ног постулка платном н а- 
логу  и  признато својство изврш ног на- 
слова само колико тгротнв њега нису н а  
време поднесени лриговори . Ако то  ва- 
ж и за  читав платни  налог против ко јег ' 
пи је на време поднесен никакав првго- 
вор. TO исто мора да важ и n  за  онај део 
платног налога који ни је био побијан 
благовремено поднетим  приговорима. 
К ада се, дакле, у  одређеном  року под- 
несу приговори само п р о ти в  неких зах- 
тева  и ли  само против једног дела зах- 
тева, онда платни налог постаје пра- 
воснаж ан  у поглед}* оних захтева о^шо- 
сно дело захтева против којих нису н а  
време поднесени приговори.

И з предњ ег следи д а  у  поступку, 
који  се води по благоврем^но поднесе- 
ним  приговорима против платног на- 
лога, странке могу износити нове чи- 
н>енице и предлапати .нове доказе. a 
туж еник  може истгахати и нове приго- 
воре, но само у  погледу побијеног дела 
платног налога. С тога се не мож е прих- 
ватити  противно становиш те по којем  
би нови  пр>1говори, поднети  после од- 
ређеног рока, могли садрж авати  не  са- 
мо нове разлоге побијан>а већ  и  прош и- 
рење опсега побијан»а' и  на оне захтеве 
или  део захтева ко ји  нису  били поби- 
јан и  благовремено поднетим  пригово- 
}ЈИма. Т акво  становиш те би довело до

тога да би туж еник. побијањем платног 
калога м а  и  у најмањем опсегу, резер- 
висао себи право да  и  након  иут^ка ро- 
к а  за  подноше1Бе приговора против плат * 
ног ' налога у  целости оепорава утулсе- 
но потраж ивањ е.

П реду'зе^е под п р инудном  управом^ 
кад је  директор предузеНа остављен на  
дужности^ застутгају и п р и н у д н и  управ- 
н и к  и  директор предузеНа. (В рх. привр. 
суд, Сл. 9Ј$1$6).

Т у ж и лад  је  оспорир п р авну  важ иост 
уговора о преносу основних средстава 
с разлога ш то  је тај уговор потписао 
iLeroB п ри нудни  управник, к о ји  да нема 
овлаш ћењ а на зaкл»^'чeњe уговора, јер 
је директор  предузећа остављ ен на д>- 
жности.

Виш и привредни суд удовољ ио је за- 
хтеву туж бе и  обавезао туж еника  да 
врати  ствари.

В рховни привредки  суд укинуо је 
првостепену пресудЈ* a и з р азл о га :

П рвостепени суд стао је н а  станокн- 
ш те  да  позивањ е туж еника н а  уговор о 
преносу основних средстава од  5 апри- 
л а  1956 г., као  н а  правни основ по ко- 
ме др ж и  спорне ствари, ни је правно о- 
сновано с разлога ш то }е тај уговор у 
пме туж иоца закључио п ри нудни  управ- 
ник.. П рвостепени суд н ал ази  д ап р и н у д - 
ни  управни^ није био овлаш ћен  да  за- 
кљ учи уговор повивајући се н а  члан  37 

■ О сновног закона о управљању привред- 
ним  пред\^зећима и  виш им привредним  
удруж ењ има од стране радних колекти- ' 
ва. (С лужбени лист Ф Н РЈ бр. 43/50), 
већ  д а  је  једино директор привредне ор- 
ганизације  овлаш ћен да. у н>ено име за- 
1сључл'је уговоре. С ледствено томе да  
нем ају  правне  важ ности уговори  које је 
закљ учпо принудни  управник предузе- 
ћ а  став.веног под принудну управу, aico 
је  директор  прпвредне организадије н 
даље на дуж ности. Д иректор  је  и  поред 
одређивањ а принудне у п р аве  и  даље 
задрж ао сва права и ду^жности које је 
имао и пре стављања при вредн е орга- 
низације  под  принудну ^тхраву. Т им е 
је првостепени суд прихватио приговор 
туж иоца д а  га  уговор од 5 airpiuia 1956 
г. не обавезује са разлога ш то  га  ни је 
закљ учио директор.

Ч тБвница је да се тужилац налази 
под принудном управом и д а  је његов 
принудни управник са туженнком за- 
1сључио уговор од 5 априла 1956 г., ко- 
јим су туженику уст)швене спорне ства 
ри јПозивом на чл. 90 а) Уредбе о yn- 
равлањ у рсновш1М средствима ПЈН£вред-



ви х  организаЈЏЈЈа. ђр х б вн и  привредни  
суд налази  д а  је становиш те првосте- 
пеног 'суда правно погреш но. П о члану 
40 с т а в ' £■ Уредбе о лрестанку  предузе- 
ћ а  и  р а д т и  (CajTKffemi лжст Ф Н Р Ј бр. 
5 iy55) иринудш ! управник  и м а  овлаш - 
ћењ а органа предузећа. Како је  дирек- 
тор  привредне организадије један  од 
н  ених органа, то и з  тога  прои злази  да  
принудни управник  им а овлаш ћењ е и '  
директора предузећа. Исташа, за  разли- 
к у  од осталих органа предузећа —  рад- 
ничког савета и  управног оДбора — ко- 
јн  се одређивањем принудне управе  оба 
везно распуш тају, директор предузећа  
зможе остати н а  дуж ности. У то м  случа- 
ју  директор р ади  п од . надзором  иринуд- 
ног управника, како је то  изразито  пред  
виђено последњим ставом  наведеног за- 
1<6нског прописа. М еђутим , чзгњеница да 
je  директор привредне организације 
задрж ан  н а  дузкности и  после старља- 
и>а привредне организације под  принуд- 
н у  управу, не зн ач и  д а  принудном  уп- 
равнику  не прЈшрадају' овлаш ћењ а ди- 
ректора. Н апротив, из чин.ении,е д а  ди- 
ректор  ради под надзором  принудног 
улравн ика  п рои злази  да  је директор or- 
Ј)аничен у својим флтпсцијама, a след- 
отвено и  ј  праву  д а ' као једино законом  
овДашћено лице закљ учује пуновазсне 
уговоре. П рем а томе, ако је привредна 
организација стављена под принудну 
управу, п а  ма њен директор и  био за- 
држ ан  на дуж ности , при дудни  управ- 
н и к  м ож е да  закљ у^и ‘ваљан уговор и 
■на то је овлаш ћен протшсом чл ан а  40 
наведене уредбе. Сем тога оваково ов- 
лаш ћењ е за принудног управника ' iipo- 
и злази  из појм а принудне ■ управе. којој 
)'е 1Џ1Љ да се сва одговорност за  р ад  
предузећа стављ еног под прш Јудну уп- 
р аву  пренесе н а  принудног управника.

Обзиром на излож ено пбставл а  се 
HHTaite да ли  је директор  при вредн е 
организације стављ ене под п р и нудну  у- 
праву, ако је задр ж ан  на  дуж ности , из- 
гу б !10 овлаш ћењ е д а  закључује уговоре. 
Самим тим  ш то  је задрж ан  н а  дуж но- 
сти  директор је  задрж ао ii односна за- 
конска  овлаш ћењ а, али  су  иета  утолико 
ограВичена, ш то  право  да  закљ )'чи у- 
говор и м а . и  принудни  управник. П рем а 
томе, стављање привредне организације  
п о д  принудну управу  нем а у тидаја . на 
овдаш ћењ е ди ректора  д а  закљ учи уго- 
вор , те  ок тако ђе  м ож е да обвеже пре- 
дузеће  и  уговори ко је  он закљ учи са 
тр ећ и м  лицим а су ттго ва ж н и . ‘

Лдивокати за рад адвокатских прп-  
правника  не  плаћају порез на туђу рад- 
ц у  сиагу. (В рх. суд  А П В  6р. У. 361156).

Тужилац, адвокат, поднео је тузкбу 
против решења управ. органа друтог 
степена, којим је одбијена његова жал- 
ба, 1ф отив решења о плаћан.у порева на 
■̂ УђУ радву  снаху, a у  вези  са запрсле- 
н.ем адв. приправника у његовој адво- 
катској канделарији.

Тужба је основана, a из разлога:
По пропису чд. 11 Уредбе о порезу 

на доходак порез на употребу туђе рад- 
не снаге плаћају само заиатлије и  зе- 
мљорадници. Следствено томе, адвока- 
ти  не плаћају овај порез када у својим 
каш^еларијама упославају адбокатске 
приправшгке.

Upo-iteHa тужиоца не  .може оптужеиог 
довести у  тежи положај п о сле  укидањ а  
п р ве  пресуде. (Врх. сгд А П В  бр. 1Сж. 
1105J56).

Решењем Окружног суда обустављен 
је поступак против оптуженог.

Оштећвни као туж илац уложио је 
жалбу, која није основана, a изразлога:

Огггужени био је проглашен кривим 
за крив. дело из чл. 517 ст. 2 КЗ.

На жалбу је Врх. суд првост, пресуду 
укннуо.

У наставном поступку је Јавни ту- 
ж илад одустао од оптужнице, па је о- 
ш тећени ■ као. тужилад исту преузео.

Окружни суд је постулак огбуставио 
обзиром да се оштећеш! као тужшгац 
на време није изјаснио о преузиманГЈ' 
даљег гоаен.а, a у предлогу је дело оп- 
тужене квалификовао по чл. 322 КЗ.

Преузимаже гоаења од стране оште- 
ћеног као тужиоца претставља наста- 
вак поступка који ј« раније вођен по 
хфеддогу јавног тужиоца те се у од- 
носу на окривљеног цео овај поступак 
мора посматрати као Једна нераздвојна 
целина и  промена тужиоца не може j  

наотавЈБеном партуику довести окрив- 
љеног у тежи положај, него што је био 
у моменту укидања прве пресуде. Не- 
сумњиво је да је окривљени био про- 
глаш ен кривим за крив. дело из чл. 
317 ст. 2 КЗ, у  пресуди која је 
била укинута. Оштећени као ту'жи- 
лац међутим наставља nocryiiaK  за кри- 
вично дело лроневере и з чл. 322 КЗ, 
које је  дело очигледно теже од дела 
предвиђеног у чл. 517 ст. 2 КЗ. па би 
гож еае било противно чл. '355 КЗП.



Странка којој no >беном захтевг jia  
се упут и ^yipercraemiK  ради коначног  
споразума''’у дру^о. странка упут ила  
свога слтжбеника^ може основано узе -  
ти да овај има потребно овлагићење за 
споразумно решење спорних питагна. 
(Врх. npite. суд Сл. 624f 56).

„П рем а craiLv сгшса спорно* питан>е 
своди се једино на то  д а  ли  је  27 јану- 
ара 1956 r. изм еђт странака постигнут 
споразум  у  погледу бонификацнје цене 
на целокупну количину преузете грађе 
за  25^^ој о д н о с н о  да л и  је сведок В. био 
овлаш ћен претставник туж илачке стра- 
не д а  у н>ено име склопи накнадни спо- 
разум  у  погледу к^ктховне цене.

И з исказа сведока В. датог на усме- 
ко) расправи од 9 м аја  1956 г. произ- 
лази  да је директор т \'ж илачког npe- 
ду зећ а  сведока лтпсутио н а . основу пп- 
сменог захтева туж еника  од 20 јануара 
1956 год. Да.’|е  се ви ди  д а  је сведок 
преговарао cii тyжeI^^IKoвим: претегав- 
ником  Ж . п  да  се сагласио у погледу

бонификатцгје, како се то  види из са- 
држ ине туж ениковог писма упућеног 
туж коцу. К ад  се узме у обзир овај ис- 
к а з  сведока и^изричит^захтев  туж еника 
у писму број 8б/5б у ком е туж епик 
тпаж и од туж иоца да му пош аље „прет- 
счавника р ади  коначног споразума” , 
онда је туж еник  основано могао узети 
д а  је В. им ао овлаш ћеж е д а  коначно 
реш и с н>им спорно питањ е изнето у 
писм у од 20 јануара 1956 године.

У колико је  В., као  претставник  т ) -  
исио!^. прекорачио дато овлаш ћење, о- 
в а ј суд схЈатра да  пости гнути  споразум 
унаточ то га  им а правно дејство  између 
странака. Т уж ен и к  нн је могао знати  
д а  В. нем а потребна овлаш ћењ а, јер је 
од  туж иоц а траж ио  да  м у  упути  прет- 

• ставника који  бп могао д а  с н»им скло- 
п и  коначни споразум  у погледу  куповне 
Ј^ене предузете  грађе, па к а д  је туж и- 
л а д  томе удовољио, он је  основано мо- 
ra o  узети  да  В. им а потребно овлаш ће- 
1ва О пш та узанса б9/П ).

„ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕГЛЕД”

На иницијативу Секретаријата за информације СИВ-а покренута 
j'e информатнвно-документарна публикација „Југословенски' преглед” 
која ће систематски прегледно и сажето доносити фактографске при- 
казе о Југославији. Ова публикација ће према утврђеном систему и 
техници, излазећи сваког месеца у издању Публицистичко-издавачког 
завода ,Југославија” пружити континуирани преглед чињеничног ста- 
њз на свим подручјима југословенскрг живота. ,:Југословенски преглед” , 
доносиће аутентичне податке. За писање и проверавање текстова анга- 
жовани су државни и друштвени функционери, установе и организације-

„Југословенски преглед” приказује следеће области; демографија, 
друштвено и државно уређење, политичке и друштвене организације, 
привреда, наука, култура и техничко васпитање, односи са ииостран- 
ством, Југословенска народна армија.

Редакција се налази у Београду, Дечанска бр. 12/1.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

Решењем Извршног одбора Адвокатске коморе за АПВ одлучено је 
да „Гласник” излази и у 1957 години.

Годишња претплата повишена је  на 700 динара.
Да би Уређивачки одбор могао да планира за 1957 годину обим 

штампања појединих бројева, молимо све наше досадашње претплат- 
нкке да нас обавесте да ли желе да задрже претплату, односно да ли је, 
O T K a a v i v  за 1957 годину.



Уједно умољавамо све судове, народне одборе срезова и бпштинај 
задруге и њихове Савезе, привредна предузећа, правнике, који имају 
интереса за наш лист, да се претплате за 1957 годину.

Претплата се уплаћује на тек. рач. Адвокатска. комора за АПВ, Но- 
ои Сад, ЗОО-Т-403, или шаље поштом на адресу; Адвокатска комора за 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. На полеђини уплатнице означити да се 
довац шаље на име претплате на „Гласник” и чисто исписати пуну 
адресу претплатника.

„Гласник” ће обавезно излазити сваког 5 у месецу, на 32 странице 
најмање, али ће се Уређивачки одбор трудити да се број страница, уз 
исту претплату, по могућностима повећава.

Адвокати и адв. приправници чланови Адвокатске коморе за АПВ 
добијаће „Гласник” преко својих Радних одбора, као и досада.

Уређивачки одбор

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ
На седници Извршног одбора АП за .4ПВ која је одржана дана 9 

нопембра 1956 године донесена су следећа решења;
1. Узет је на'знање извештај претседника и референта о раду Ко- 

море из51еђу две седнице.
2. У вези извештаја благајника позивају се чланови Коморе да од- 

.мах исплате своја дуговања за чланарину, 1% коморски допринос и 
Фонда пос.мртнине, Де*казни, јер ће се у противно.м морати да поступи 
против сваког неуредног члана. Сви они чланови који нису добили по- 
себан позив или против којих није већ поведен поступак, па им је дат 
посебан рок за исплату, имају сва своја дуговања да исплате најкасније 
до 15 децембра 1956 године.

3. Решавано је о текућим предметима и предметима'уписа у Именик 
адвоката.

Извршни одбор АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА
У Именик адвогата уписан је:
1. Јегл Ђорђе, са сед. адв. канц. у Ново.м Саду, решењем АК за 

АПВ бр. 190/56, које је потврдио Држ. секр. за прав. упр. НРС реше- 
ње.м бр. 19596/56.

У Именик адв. приправника уписани су:
1. Рончрвић Стева, код др. Николе Перваза, адв. из Новог Сада 

решењем АК за АПВ бр. 268/56, које је потврдио Држ. секретар за 
прав. управу својим решење.м бр. 22292/1956;

2. Нинков Велимир, код адв. Перић Бранка, из Новог Сада, решењем 
АК за .ЛПВ бр. 283/56, које је потврдио Држ. секретар за прав- управу 
решењем број 22291/56.

Адвокатска комора за АПВ

,ГЛАСНИК“ из.аази сваког м е’еча. —- Издавач и власник: Адвокатска комооа 
за АПВ, Нови Сад, Зма) Јовина 20. Уређг-Је Одбор Одговорни гредник: Ботић 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. б.
Текући рачун код Наролне бгшке бр. ЗОО-Т-403. ,

Штампа: штампариЈа „Коста Шокица* Нови Сад.
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