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ОПОРЕЗИВАЊЕ АДВОКАТА

У „Гласнику” је о овој теми писано неколико пута и yica- 
зиваио ка неп1рајвилност примене пореских прописа у односу на 
опорезивање адвоката. Истакнуто је, да поједини порески органи 
каправилно тумаче 'и примењују постојеће 'niponuce, a указано је 
и на то Да понеки од постојећих прописа не могу дабити при- 
магу V 10ДНОСУ на опорезиваше адвоката, јер' су неп,равич'ни. Умаг 
зивано је на хитну потрббу да се измени сисгем опорезивања ад- 
воката, да се за адвокате цропише један нов систем, који ће бити 
у складу ica напорима наше адвокатуре да 'Се још потатуније ук- 
ључи у нашу садашњицу. Међутим, иако је Савез адвокатских 
комора ФНРЈ ка својој |Скупштини од 22—23 октобра 1955 
дине о том питању донео резолуцију, иако је пре тога израђен 
и предат Савезном извршнам 'већу један арло документаван ме- 
морандум, са конкретнлм преддозима. ово питање још није ре- 
шено, оно је дато На решавање лосебној Коми.сији Савезаог из- 
вршног већа, која нма да изради Надрт Захона о адвокапури. 
Према томе, док Кошгсија не заврши рад на редакцији На- 
црта Закона о адвакатури, док она не изради конкретне предлоге 
о литан>у опорезивања адвоката, имају се примењивати сада по- 
стојећи прописи.

Ми, у оквиру овог чланка, »е мислимо да дајемо предлоге 
Ra који начин треба да се коначио реши питање опорезивања ад- 
вохата. Своје гередлоге је дао Савез адвокатских комора ФНРЈ 
у лознатом свом меморавдуму, a ми ћемо у једком од идућих 
бројева „Глашика” изнети и понова прокоментарисати ове пред- 
логе. Засада ћемо се олранич'ити на оно, шта је непосредно на 
дневном реду, обзиром На поједина решења неких од Народних 
одбО|ра, Управа прихода, као и на чиењницу да ће све лореске 
ксмиснје, у наредишм недељама, имати да донесу одлуке о >тгвр- 
ђивању основа пореза на доходак и пореза на промет адвоката 
за 1955 годину, a на аснову валбвиица које адвсжати сада вредају.

Адвокати су дужни, врема лостојећим прописима, да воде 
пословне књлге. Те пословне књиге на основу чл. 17 Закона о 
адвокатури од 12 децембра 1946 године праписују Министар фи- 
наншја народне релублике у спаразум)у са Министром правосуђа 
народне републике. Оба Министра су прописади образац те 'Кн>и- 
ге, у којој се налазе следеће колоне: упис дневног рада адвлката 
(колона 7), уписи примања адвсжата на име награде од странака



. {колсша 8), уииси примања и ивдаВања за рачун странака (к6- 
локе 9 и 10) и }шжи режије адвокатске канцеларије (колона 11).

Код највећег дела Управа прихода спор обично настаје због 
1ш'тан>а која је колона да ли 7 или 8 мародавна за утврђивање 
основа noip€3a «а  лромет и пореза на доходак.

i Адвсжати стоје, ш  кашем мишљењу, на потпуно одравда- 
ном и једино могућем ставовишту, да је само колона 8 она која 
.\гоже дати годишњи з 1 б а р  6piyrro прихода једне адвокахске кан- 
целарије, јер је та колоиа она у  коју је адвркат дужан да у.пи̂ - 
сује сав остварани приход од .свога рада, оило да је тај приход 
наступио уплатам сопствбне странке, било лак да је тај ориход 
наплатио од 1противне странке, а . На основу правоснажне судске 
одлуке или 'паравнаша. Порески органи, међутим, стоје у  најве- 
ћем делу, на ста1НОвишту да је основа за утврћиеање пореза збир 
свих уписа 1у| колони 7 тј. збир обављеног рада адвоката без об- 
зира да 1Ли је адвокат тај свој рад у  тој години напладио или нбј.

Ово 1Становшите пореских органа је погрешно. Рад адво- 
ката 'није сш1акав као рад занатли|е или кеког другог пореоког 
обвезника 'слабодних зани.мања. Један судски по1Ступак се састоји 
из члтавог низа разиих парни'чних и ванпарничних радњи, Под- 
ношењем тужбе впр. није завршен рад адвоката, него је тек от- 
пачео, a тај рад се наставља, да би на храју био окончан, чита- 
вим низом радњ;и као: извештаји стр1анци, подношење 'припрем- 
них поднесака, оуделовањем на рашрави, прибављањем доказа, 
подношењем доказких предлога суду, подношењем жалбе или 
сдговара на жалбу. Дакле, да један судсжи поступак буде завр- 
шен адвокат има да 'обави читав низ дргутих радњв, A у кривич̂  
ним лредметама <ш исто има да обавља разне даље радше, a не 
само да даје одбрану пред 'Судом. Он је дужан да прегледа сдисе, 
посећује затвореника у затвору, даје лриговоре против оптуж- 
кице, даје предлоге ради надол̂ дае доказа, обави одбран^ч под- 
носи жалбу или одгавар на жалбу. Све рве радње дужан је ад- 
вокат да уписује \\i калону 7 без обзира да ли их је одмах напла- 
тио или не. A често мсра адвокат предмет да води и после тога 
како је noicrao правоснажним, ако се ради о принудно.м изврше- 
њу. Према l-OMe, један рад апдоката је оканчан и награда је на̂ - 
платива од странке тек онда када су све радње у вези са тим пред- 
метом изв1ршене. A Да се до овога дође протек.че, јврдо често, и 
по која годшЈа, A ако награду има да платц противна странка 
онда се ни аконтација на посао нге може тражити, јер ће про- 
тиБна странка награду за рад адвоката исплатити тек по право- 
снажности поступка, односно најчешће тек после извршења.

Но, адвокат чак и ако откаже заступање странци, дужан је 
за даљи.х 30 дана да обавља све процесне радње, без обзирадали 
ће му странма платити или не. A адвокат је дужан у предметима 
у којима је. одређен за заспрпника из алужбене ал̂ жнасти »сто 
да обавл>а све послове и процеске радње, a нема права од стран- 
ке сиромашног сташа ни да тражи аконтацију. Али, све 'Овоје 
дневне радње дужан је да уноси у колону 7 и Да их тарифира 
лрема прописима Правилника о награђивању адвоката за рад и 
саме Тарифе. Због тога насгаје код сваког адвоката разлика из-



међу iCTBapHo извршеног рада и онага што је он за свој рад од 
странажа и наплатио. Код 0'Сталих приватних занимања тога нема. 
Зшгатлија св'ој noicao обави и одмах се и наплаћује. Исто и лекар̂  
инжињер итд. Код н>их нема патраживања која настају из саме 
■природе лославања и обавл>ан>д дужности. Због тога се и не 
може 'рад и иачин наплате за рад адвоката упоређивати са оста,- 
лим иореским сибвезеицима слободних професија,

Није у складу са дастојаиством адваката, са оном функци- 
јом коју он врши у нашем друштву, са оним 'поверењем које му 
друштво указује поверавајући му тешку и одговорну дужносг; 
заступања |црава грађана да за сваху своју радњу 'унапред тражи 
наплатуунити је пак. Moryiie да адвокат само зато одбије вршен>е 
својих д]}1жнс>сти јер му иије дат предујам или зато што му нкје 
унапред иопл'аћен његов труд или награда. Какво би било досто- 
jaiHCTBO адвоката, када би нгар. пред расправу или одбрану затра- 
жио од клијшта иоплату награде унапред, a ако је не дабије да 
одбије да га заступа У којој би то мери отежавало рад суда није 
потребно истицати. И зар да снромашиа странка која није у cra
fty да унадред исплати награду адвоката само зато не може да 
добије лравну noMOih од оног адвоката у кога има потпуно по- 
верење? Такав став би највише погодио баш оне слојеве нашег 
др1ј1штва, који су на лравну помоћ 'HajeHine упућени. Њихови 
правни иитфеси би били јако угрожени. Странке које су адво- 
кату пов.е|риле заступање својих инДереса најчешће лред сам ло- 
четак раопраее, када је поступак већ у току, долазе у контакт са 
адвокатом. Каква би била жалсжЈна слика у судсмим ходницима 
да се адвокат објалЈњава са стракком тражећл унатред награду; 
за раслраву уз изјаву да неће лристјулшти ако исту не добије. Зар 
то не би лотпуно срозало углед и достојанство адвоката и саме 
адвокатуре. Ади, ако би лреовладало MHUiftefte да је сваки из- 
вршел рад, без обзира да ли је тиме н окавчан постулак, дохо- 
дак адвоката тј. основ за утврђиван>е порвске основице лромета 
и дохотка до те жаласне слике и до тог жалошог сгања ће мо- 
рати да дође, јер на крају ипак не може друштв'а тражити од ад- 
вокага да од стварно оствареких лрихода из другах предмета 
ллаћа порез и на онај рад за који приход није осгварио и тиме 
да ла 'Своју оопствену штету постане у неку руку кредитор својих 
клијената не само за извршени рад, који често остаје ненаплатив, 
него још и за ллаћени износ лореза на тај ненаплаћени рад,

Огромна је разлика у пореокој обавези ако се за основу 
узме стварно остварен бруто приход или пак оно што је у колону 
7 улисано као обавл>ен рад. Ако ce 'ПО колони 8 ло адбитку ре- 
жија, указује један чист доходак од илр. 100.000 динара, овај до- 
ходак ‘повлачи за собом лореску обавфу. на тај стварно зар^ени 
доходак. Али, ако се овоме дода 'нлр. разлика између колоне 7 и 
8, која нека је са.мо 50.000 динара, анда је пореска основица ад-‘ 
воката не 100.000 динара, него 150.000 динара, a овај вилЈак по- 
реске ооновице који настаје због лрвбијања стварно неналлаће- 
ног рада, лењ.е лореску основицу на 150,000 динара, a ово MCfta 
и виоину 'лореске столе, која је прогресивна, али не само на тај 
вил1ак, него на целу основу. тако да у том случају адвокату̂  оста-



не од ЧИ1СТО оствареног до1хотка.скоро ништа, или знаткб.мање* 
него што је стварво по својим оствареним приходима у тој го;- 
дини зарадио као чист доходак. Баш ово нај|Више доводи свв 
наше адБОкаге у врло тежак материјални положај, a поставља 
пред њих питање да ли да уопште престану да воде колону 7 тј. 
да не евидентирају; свој рад.

Међутим, ово би било не само лротивно гарописима, него 
би било и врло штетно, јер ни Адвокатске комар«, које су дунше 
по Закану о адвсжатури и ссојим Правилима да воде кадзар над 
радом адваката, не би имале више могућност увида у тај рад, 
него ки сами оргали власти не би тдј увид могли имати. Ако' 6», 
пак, Адвокаиока комора изгубила мовућност ефикаоног и брзог 
кантролисања рада адвоката онда би не само била утрожена ди- 
сциплина, Hero би могли доћи у опашост и И1нтереси'самих стра- 
нажа. Пословање адвоката треба да је отворена кшига у коју и 
Адвокатска комора, и органи власти, и сгранке у .свакам мамшду 
могу да нмају потшушЕ увид, јер здвокат је човек пове,рен>а, који 
често послује, чува и похрањује туђ новац.

Решавајући по тужби једног адвоката због узимања за о- 
снову пореза на доходак колону 7, Врховни суд HP Словеније је 
својом пре1судом број У. 2307/52 поништио ту|жбом аспорено ре- 
шен>е̂  a из разлога: ,,Натрада За обављени рад, каја се уписује У 
7 колону Дневника ,гго1Сш1ова!ња адвоката само је оријентациока 
поп-авка, намењена у лрвом реду контроли употребе адвокатске 
тарифе, a не п|ретставља ошову за доходак. У ту колону се упи- 
сује свака зарачуиата награда, без обзира на то, да ли је била и 
наллаћена, или је на ошову ше само 1опроведеио задужење. Ствар- 
на наплаћена напрада у  адв. дневнику књижи се у нареднутј. 8 
колону Дневника пословаи>а. Врховни суд сматра за погрешно 
мишлење да упис у 7 колону Дновника адв. по1Словања претстав- 
ља само па себи и доходак” . Овај закључак Врховног суда HP 
Словеније је и логичан и стваран, јер заиста уписи у колону 7 
ДневвЕика пословања служе евндеицији рада и контроли рада 
адвоката и ле могу'’ слј̂ тжити кичем друтом. Je'̂  када би та колока 
служила и за основу за доходак, или нромет, у том случају би 
била поттпуно излишна и непотребна 8 колона, јер чему ће ад-. 
Еокат уписивати оно што је од 'Странака као доходак оствариоч 
ако је н>егов доходак све оно што је у колону 7 већ уписано! Ово 
стање сгвз,ри и лравно схватаи>е кије промењело 'И не може се 
друкчије лримењивати ни после новог прописа Држ. секретари- 
јата за ласлове лар. !цривреде о вођењу књига, јер је тај п1рсшис 
фискалне наравн, он није дврогирао лосебаи лропис који се од- 
носи на адвсжате на основу Правилника о вођењу књ.ига који су 
на ошову чл. 17 SaiKOBa о адвокатури за.једнички пропл1сади Ми- 
нистар финансија и Министар правасуђа народне републике и ко- 
ји је за адвокате обавезан.

Истакди смо да лоједине Управе прихода народног одбора 
погрешло iCToje иа становишту да 'се има узимати у обзир уко- 
лони 7 евидентирани рад као освов за ло|резу на доходак и про* 
мет. Међутим, има HHp. случај да је Народни одбор у С као oCHOt- 
ву за доходак узео и разлик;у између колоке 9 и 10 Дневкшса по-



словања тј. разлику између оимх полога странака код адвоката 
који су положени било ла таксе, готове издатк.е, за рачун про- 
тквне 'странке. за порез на промет некретнина и ту 'разлику при- 
био пореској основи,

Но, имамо случај у П. где је нпр. Народни одбор стао на 
становиште да ice ooiob социјалног осигуран>а од 144,000 динара 
не може ослободити плаћања пореза на промет, те унатраг за 
1964 и 1955 годин*у| тражи од адвоката исплату по 14.400 динара 
годишње на име пореза на промет на овај изиос. Ово је у јасној 
сз^протности са Упзутством Привредног Савета Владе ФНРЈ бр. 
241 од 16 јануара 1953 године, које је издато- приликом склапања 
Уговора о социјалном осигурању адвоката, a које између осталог 
каже: „Ово зато што се приходи који служе као основ за обра- 
чучЈ долриноса за социјално осигурање ‘изједначују- са приходом 
из радног односа. Пошто приходи из радног односа no чл*. 4 
OiGHOBHor Закона о друштвеном доприно1Су не подлеже никаквим 
порезима, то ни наведени дриходи адвоката према којима ће они 
плаћа1ти допр;инос за социјално осигурање не траба да се опоре- 
зује ни парезом на доходак ни порезом на промет” . Ово је Ушут- 
ство 1потпуно јасно' и не треба мју никакав коментар. Према томе%> 
OGHCffi социјалног ошгурања од 144.000 динара до 30 јуна 1955, 
a 150.00 динара од 1 јула 1955. (обзиром да је осиов повишен са 
12.000 на 12.500 динара на основу опште одредбе) ие подлеже по- 
резу иа ;промет и порезу иа дохода«. Када су Адвокатсже Коморе 
и Савез адвокатсЈшх Комора ФНРЈ склапал!и Угоеор о соц. оси- 
гурању један од предуслова је био тај. да се износ социјалног 
ос̂ игуразња ослободи плаћања пореза, јер је само на тај начин 
адвокатура могла да преузме обавезу плаћања дО|Приноса за соц. 
оситурање који је сада 25“/о од основа осигурања. Сада накнад- 
Бо, мењати те лтрсшисе није 'Могуће, јер би се на тај начин на ад- 
вокатуру свалиле још и повећане обавезе, које није у стању да 
испуњава. Друштво је социјалним осигураЈ^м хтело да помогае, 
бар донекле, адвокатуру, a не да је доводи још.у тежи и безиз-' 
лазнији положај.

Све ово, као и многе друге чињевице које сада не наводимо 
јасно указује на то, Да је крајња хитност да се једном на лрави- 
лан и правичан начлн реши питање опорезиваша адвоката, јер не 
може бити добре, ваљане ico-цијалистичке адвокатуре ако егзи- 
стенција адвоката није обезбеђена, без обзира на све друго.

Коста Хаџи

УРАЧУНАВАЊЕ У НУЖНИ ДЕО ПОКЛОНА У НОВЦУ

Закон о наслеђивању у чл.-'30 лроллсује да су нужни на- 
следници лотомци умрлога, његови усвојеиици и њихови лотом- 
1Ш, његови родитељи и његов брачни друг, Остали претци и бра- 
ћа и сестре умрлога с̂у нужни наоледниц,и само ако су трајно не- 
способии за рад и немају нужних феттстава за живот. Сва та 
.лица су нужни наследници хад qvi ло законском реду наслеђива-



ња лозвана иа наслеђе. У чл. 31 ЗН. нормирана је величина нуж- 
ног дела. Оо том пргатису, нужии део лоаомака усвојеника и 
Њ.ИХОВИХ лотомака и брачног друга износи 1/2 '̂жни део осталих 
наследниха 1/3 од оног дела који би icsaiKOM појединачно од њих 
припао по закоиском реду наслеђивања. По чл. 32 већ |Помену- 
тог закона нужном наследнику припада одређени део сваке ствари 
и права који .сачињавају заоставштину, али завешталац може о.д- 
редити да нужии наследник пркми 'Свој део и у одређеним ства- 
рима, иравима или у навцу. Према томе, нужни део по својој 
правиој ирироди је наследно право тј. нужни наследници icy на- 
следници a не icaMO насиоци хражбених 'права лр|отпив заостав- 
штине. Завешталац, међути1м, може и друкчије регулисати права 
и овлашћења нужних иаследника.

У чл. 33—38 садржани ру пропиои у погледу израчшавања 
чугжног и расположивог дела. По тим прописима прво треба по- 
писати и лроценити сва добра која је аставилац имао у тренуткУ 
смрти. При томе прво треба утврдити активу заоставштцне, затим 
треба утв:рдити њену пасиву и ад активе одбити пасиву да би) се 
З’гврдила чиста заоставштина и најзад томе изно1Су треба додати 
вредност беаплааних располагања оставиочавих изуаев 1случајева 
који су законом нор|ми1раии.-У вези израч^авања нужног и распо- 
ложивог дела iMoryh је безброј варијација од једноставних до 
врло компликованих ,и ороблематичних 'Случајева. Међутим, ob'Oim 
лршгиком размотрићемо само питање израчунавања нужног и ра- 
сположивог дела узимањел! у обзнр иоклона у новцу извршеног 
лре другог СвеИсмог рата или У току рата једном ад законских 
наследника.

У пракси 1судова појављују се такви случајеви чисто или 
комбиновано са псжлоном покретнииа односно некретнина. Ако је 
у питању ПОКЛ01Н памретне 1ствари И1Л1и непокретности у том слу- 
чају нема лроблема, jep чл. 35 ЗН. лрсихисује да се при процењи- 
вашу поклона' узима вредност локлоњеле ствари у тревутку смрти 
оставиочеве, a лрема њеном стању у време поклона. Повезујући 
чл. 35 !са чл. 33 ЗН., мада стилизација чл. 33 у погледу времела 
када се има извршлти лроцена зааставштине није лотпуно јасна, 
иамеће се заклЈЈ̂ чак да 'се ri заоставштиеа и локлони извршени од 
'страле завеигтаоца имају проценити у тренутку смрти оставио- 
чеве. На тај качин жели се постићи једно реално решење, према 
■стварној вреднасти и заоста1вштлле и пок1Л1оњене ствари, узима- 
јући исти критеријум За њихову" прО|цену. При процењивавду ло- 
клана |у!зима се ‘В;реднаст поклО'Н>ене сгвари у тренутку смрти оста- 
виочеве, али према њеном стању у време поклона. Смисао тог 
прописа је, да лри процешивању поклона треба водити рачуна о 
л:роменама ко]е су иастале или које ]е у међувремен|у извршио по- 
клонопримац на псжлон>еној |Ствари. На лример: ако је пснклоно 
примац ,на пoклoњeLЧOм земљишту подигао виноград, узеће се у 
обзир само вредност зел1л>ишта без винограда у тренутку см!р(ти 
оста'виочеве. Обратно, ако је на локлоњеном земљишту био ви- 
ноград који је локлонолримац заиустио те је винопрад пропао, 
узеће се у обзир вредносг нинограда a не голог земљишта, т*ј. 
вредносг земљишта (винограда) у оиаЈшам стању {yi каквом ra је



примио поклонопри.мац и његова вредност на дан смрти остави- 
очеве.

Према томе, ако је 01ставилаш имаО' 1938 год. троје деце и 6 
јутара земље и-стог квалитета, a једном је 'псжлониа 1 јутро 
земље, a осталој деци тестаментом осггавио 'осталу своју имовину 
'која 'Се састоји од 5 кј. земље, иужни део CHHa који је 1938 год. 
добио на поклон 1 кј. земље није повређен, јер његов законски 
део износи 1/3 зао1С1'авштине (под претпоставком да завешталац 
нема брачног др>та) a нужни део износи 1/2 његовог закоиског 
дела тј. 1/6 заоставштине. Он неће бити повређен у свом нужном 
делу, без ofeHpa на околност, да ли је инвастицијама или на други 
начин побољшао квалитет ка поклон лримљвног ll кј., без обзира 
на евентуалво погоршање квалитета тога земљишта имај̂ тћи у 
виду цитирани 'прапис чл. Зб ЗН., дасе Вјредност паклоњене ствари 
узима према њеном стању у време псжлоиа.

Друга је ситуација ако се ради о поклону у новцу. Да оста- 
немо код већ иаведеног примера: оста(вила|Ц је имао 6 кј. земл>е. 
1938 године; вредност 'свих 6 кј. земље износила је 60.000,i— ди- 
нара. Оставилац је дао своме сину Павлу 1938 год. 10.000.— ди- 
нара, да би отворио занатску радионицу. Отац — оставилац је 
(У'.мро 1955 године августа месеца и тестаменгом је раополагао у|- 
карист своје остале деце Петра и Милана. Павле гражи смањење 
располагања тестаментом због повреде нужиог дела- Вредност 
заоставшт.ине 1955 год. у тренутку завештачеве слфти де 360.000 
дин. Питање је icaiKO' ће се утврдити вредиост поклона у новцу у! 
тренутку ciipTH остзвиоца, наиме, да ли ће се узети номинална 
(вредност по Закону о регулисању предратних обавеза) или пак 
реална вредност (куповна моћ) 10.000 дина., из 1938 године? 1938 
год., изШ'С од 10.000 дин., како је већ изложено одговарао је вред- 
ности .1 хј, земл>е, дакле вредности 1/6-не заоставштине. Ако би 
с.матрали да ,ie меродавна реална вредност новца, у том сл[у1чгју 
Павле је добио пуну протувредност свога нужног дела и не .може 
Еише са 51спехом остваривати захтев ради смањења располагања 
тестаментом због повреде еужног дела. У супротном .случају ту- 
жба ради 'С.мањења рашодагања тестаментом била би основана.

Исти проблем се појавио .и после првог светског рата услед 
насталих разлика у вредно1Сти новца, 'смањења, вредности новца 
однасно замене новца. Пракса ‘судова у crrapoj Југославији стајала 
је на 1Становишт!у да нем^ места валоризацији тражбша, дакле ни 
валоризацији вреднасти поклона у нивцу, намирен»а, па ни других 
■наследно-правних захтева. (Кс. v Н. Саду Г, 778/1932, Кс. у Н. Саду 
Г. 563/1931, Кс. V Н. Саду Г. 653/1932, Кс у Н. Саду П 563/928). У 
цитираним к другим одлукама начелно је заузето становиште да 
нема таквог правког правила, да ice наследно-правна потраж!Ивања 
могу досудитч у 1валоризираној вредности.

Закон о регули1саљу предратних обавеза у свом чл. 4 про- 
пис>’'је:

„1) Повратна примања у :старим југославенским динарима... 
по предмети.ма алиментације сматрају се као да су одређена у ди- 
наоима ДФЈ у истом износу. Овај износ може бити измењеЈ! спо-



разумом 1странака или судоком одлуком на тражеше једне од аа- 
интересованих 1страна.”

„2) жеизмирене обавезе измеђгут наследника настале до 18 
априла 1941 године закључно из основа на!следства (регулисаће 
се по 'проиису предњег 'CTaea/)”

У вези изложеног пигања и Л|римене чл. 4 Зак. о регулисању 
предратних обавеза Врховни суд HP Хрватске својом одлуком 
Гж. 1611/54 од 28. X. 1954 год. заузео је следеће становиште: 
,,вредн(>ст аставитељввих давања наследницима (ако се овом 
имају урачунати у наследни део) треба утврдити по »стом мерилу 
Ередносги, ПО' којем се утврђјује вредност оставинже имовине; 
Ово важи 'И за новчана давања, тако да се код утврђеша оставин- 
ске имовине по садашњим ценама, вредности новчаних давања 
4соја су 'уследила nipe рата или за време рата, нв да изразити њи- 
ховим номиналним износима у часу примања, «ао ни размерима 
одређеним Законом о регулисању предратних оба1веза односно 
Законом о течајевима sa повл)ачење акупа11,ион‘их новчаница и о 
уређењу обавеза ,на подјручју Хрватске.” Наводи ор у образложе- 
њу цитиране одлук  ̂да: ,,ако давања нису ђтследила у нарави него 
су уследила У новцу, и тада би тр0 ало под истим критеријима 
утБрдитк Бредност оставинске имовше као и в;редност оних из- 
носа, 'које су тужнтељиЈце примиле, наиме утвр^ти 'Молика је била 
куповна lOHara JiOBiita у часу давања, те орема томе оценита, ко- 
лико 'се 1има тужителз1ицама урач(даати у њихов нужни део а . 
урачунавање тужитељици не би се могло изврлтити тгрименом За- 
KOtHa '0 регулиса1шу предратиих обавеза, јер .се не ради о нена.ади'- 
реној 'предратној обавези него, о урачунавању у нужни део”,

Поменутом одлуком Bp-xoBHor 'Суда HP Хрватске заузето је, 
дакле, станоЕиште, (inpe icit}Tnaifca на снагу Закона о наелеђивању) 
да 'се на овак|ве icnopoBe ке може пртменити дропис чл. 4 Заксша 
о регулисању 1предратних обавеза (Сл. л. ФНРЈ. 66/46) Сматрам 
да је изложшо становиште .Врховног суда HP Хрватсже у сушти- 
ни правилно, дрдајући још и следеће равлоге: Ступањем на снагу 
Закана о нзслеђивању је настала делмжично нова правна ситуа- 
ција. Наиме, чл. 242 ЗН драпи!сује да се Закои о наслећиВању 
примењ.ује на сва на̂ јлеђа по који.ча до дана његовог објављива- 
ња није донета правоснажна одлука о наслеђу или наслеђе није 
споразумо.м, деабом или ка Дјр̂ ти начин коначно уређено. Према 
томе, у свим oHH'M аставинским стварима око наслеђа који иису 
коначно уређени у смислу чл. 242 ЗН, долазе дб примене прописи 
тога eaiKOiHa па и чл. 35 ЗН. Узимајући у обзир* да чл. 35 ЗН не 
прави разлику 1између иоклона у нов(цу и поклона у покретнинама 
или неп(жретнина!ма. шатрам да није оправдано правити разлику 
при 1процен>ивању гтоклона, и̂змеђу поклона у  новцу и поклсша 
друге врсте. To не би било ни на линији опште тенденције Закона 
о наслеђивању да правичдо регулише све наследно правне односе. 
На подручју :наследног и породичног права ошовни принцкп ;пра-

Обавезно туиачење сг. 2 ад. 4 <Сл. л. ФНРЈ 106/47) ие мења смисао 
1ШТИ. протиса.
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ва /̂дносно правног система је правичност која се мшифестује у 
једнакости заинтересованих чланова ггородице односно наследни- 
ка у гралицама иоклона. Супротно )стан1авиште у канкретном пи- 
тању значило 6и повреду тог основног принцнпа наследног и по- 
родичног 'права. Обавезно ур-ачунавање примљених поклона iv ну- 
жни део је 'само једна конзеквенца поменутог принципа дравич- 
кости у систему наоледног права. Ако 6 » поклон у вовцу био ура- 
чунат по |Нереалној номиналној вредности, одаоскб по лрописима 
Закана о регулисајшу предратних обавеза, не би била постигнута 
сврха ради ко]е постоји инститзгг урачуиаван>а 'Поклона у чужни 
део. Према том€, сматрам дасе чЈВ.35 3Н.има коИз€нкве1НТ|НО лриме- 
кити у погледу процењивања поклона, са паследицом да код про- 
цењизања локлоиа у  »овцу из времена пре рата или за време 
рата, вредност поклона у Hostuy има се утврдигги према реалној 
куповној моћи ковчаног износа — предмета •похлона у време 
давања поклона, те потом 'оснавјуј утврдити његову вредност и 
у тренутку оставиочеве СЈфти, Враћајући се на већ нзложени при- 
мер, ако је износ од 10.000.— динара' 1038 год. одгова1рао вредно- 
сти 1 кј. оранице просечног квалитета, тада се вредно1Ст локлона 
1055 год. (у тренутку смрти сктавиочеве) има угардити ,,према 
стању у време воклонз” тј. тако^да се узимд 1 кј. оранице просечног 
квалитета a њена дротувредност 19^ године биће вредност по- 
клона у |Новцу- која долази у обзир прили1ком израчунавања ну- 
жног дела наследника.

Правна 'прамса иеких држава, a посебно Аустрије и Мађајр̂  
ске, кренула је у главном у истом лравцу и дошла је до истог ре- 
зултата (шмеђу два свет1ска рата) и to аустриска судска пракса 
екстензи1вним тумачењем Ч|Л. 786 ОГЗ, a мађарска пракса приме- 
ном лринципа правичкости. У ‘судској лракси поменутих земаља 
малочас изложено 'схановиште лримењено је са ■извесним варија- 
цијама и отступањимау које «ема потребе улазити у вези расправ- 
л>ања ОБОга питања.

Ако се ради о таквим лпоравима који су иастали у вези 
оставина које су већ коначно !уређше, дакле, на које се не може 
применити изложена аргументација «а ochobv чл. 242 ЗН. 'сматрам 
да би и у том оучају 1било Moryte у целости применити изложено 
стаАовиште, у случају ако је оставилац умро 'после 18 аирила 
1941 године. Наиме, чл. 4 Закона о регулисању лредратних оба- 
веза односи се само на неизмирене ođaiseae кзмеђу наследшка на- 
стале до 18 алрила 1941 године. закључиО' из основа наследства. 
Наследно правне и Дрјуге обавезе између наследника из основа 
наследства настају делацијом. Према томе, уколико је деладија 
настала после 18 априла 1941 године, обавезе о којима говори 
чл, 4 ст. 2 цидираног законанксу још настале до 18 априла 1941 го- 
дине већ, после, тако да се ва њих не може применити дитирани 
пропис.

У вези изложеног дроблема има још доста шстања за ди- 
скусију, која за сада, због огранлченог прастора, овом приликом, 
није могуће третирати.

Др. Задор Андрија



НЕК0ЛИК6 НАПОМЕНА О CnĐPOBHALA ЗБОГ 
СМЕТАЊА ПОСЕДА

Спорови ^бог сметања шаседа честб 'Ое јављају пред qsey 
ским 'судовима. На П|рви поглед.6рој,но!ст ових спорова ■као да у«а- 
зује на то да 'ey државински споров1И, пастајући редовно оредствп 
'заштите, лостали истовремено бллски и лака разумљиви cipacs- 
кама. У npaiMOHi се међзтгим 1ПОка1ззло да то није случај. Уеко огра- 
ничавање 'Спорова ađoir сметања поседа иа утврђивање фактичког 
стања поседа “Ses упуштања у шгиташе права на посед изискује 
MHoro напора дз би 1се..парни'да одвијала нормалним током и да 
се туженик (а касниј;е и тужилац) који !сталн10 иступа ica позиција 
власништва (и то најчешће :по основи раније обављене деобе не- 
кретиина) увери Да 'Суд оправдано игндрише његове предлоге 
стављше у праецу утвр'ђиван>а да је он власни« некретшша и да 
је према таме њепов иоступак био само нормалан вид ‘коришћења 
његових 1права. Спорови због сметања лоседа су услед тога нај- 
деликатнији спорови и то поготово' што се обављајз'! у већини 
случајева ван судске зграде на лицу места где, кад домаће расп'0- 
ложаних слранака, 1парничарска заошдрекост достиже крајње 
pasiMspe. Стога. уколш<о би се олравдаидст појединих прописа 
из парничног постулка мерила према степену њихове схватљи- 
вости од |Стране парничних странака, мислим да бих претерао када 
би падвукзо да је посПЈ-пак због сметања поседа туђ и тешко par 
зумљив и то нарочито, стр-анкама ica села. )̂ Концелција оних 
права која у овим споравима доп)чцтају и раЈСлрављање питања 
права иа пдсед, уколико је такав приговор истакнут, била би до- 
ступнија многим р 1всницима у парнично.м постзчтку.̂ )

Али, незав»сно од ове пр1имедбе, која је дата само узгредно, 
као и незави1Сио од кнза апштих питања која се јављају у вези 
са државда-ским споровима (Питање карактера државине, врсте

На територији надлвжноети BpxoBHor суда HP Србије, изгледа дв 
двадесетсшодишња 'праз̂ са у лримени правног правила ГРПП-а о  постуцку 
у спороаима због смегања поседа ;није билд довољна да надомести Н€дси 
статак дуже традиције у icteaM споровима.

2) У .вашбм 'npaiBiy, као изузетак од општег правила, судоаи ће и у 
сгасчровима због смеггаља поседа расправити питање права на пасед уколико 
је лице, ирје је наводно изврпшло CMeTaiae поседа, насгојало да оствара 
своје ,право на даосед ослаЈШЈући се на .извршни акт управноа- оргаиа, односно 
кроз одговарајући постулак на извршну судску одлуку. Уксклико је одлука 
управних органа, однасно оуда извршна {а  .то питаше као прегходно суд је 
душсан да утврди у лоступку з&аг 'амет.а1ња поседа) лозивање тужиоца иа 
последње стање поседа, .oaHOCHO на чињениЦу своје задње, мирле и фактичне 
државлне, мора у|Ступитн масто позивању тужвника ва свсуе 'право на лосед. 
To је уједно и раувмљ,ива последида деловања државиог империјума кроз 
извршне одлухе управдих loprana, односно судова.
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државине, облика сметања поседа, карактера поседпвнг заштитс 
и њене апргвданасти) хтео бих да изложим у најосновнијим no- 
тезнма извесна најчешћа практична питања која се јављају у 
вези са споровкма због сметања поседа. ‘ . . /

II

Прво питање. Да ли је чин сметаља лоседа скривљени де- 
ликт, или nO'CrynaK рвоје врсте који се мора на посебда начин 
обележитл? . -

Као што је по̂ знато да би постојао -делшст из грађтског 
права (остављајући ino страни објективну одго&орлоет) мора се 
као претходно утврдити постојање кривице на стоани деликвента. 
Критеррјум за утврђиванЈе ове кривице или има објективан ка- 
рактер (улоређење постуггка делнквеита сг понашањем :■ друтих 
пррсечних Љјзтди под истим условима) или има субјеетиван карак- 
т£р везан за nace6aie особине и индивидуална сво.јства конкретае 
лкчности. .

. У одговару на питање да ли је чин сметања поседа деликт 
вди шје мишљења су лодељена.

Позитиван одгогор на аво питање даа је хтрофесор Цуља. 
Излажући iCBoje схватање он 'пише; ,,Сметак>е поседа има значај 
лриватноправног деликтаЈ чија је претпоставка кривња. Ако је 
кеко задро у туфи посед само случајно, нехотице ил-и у пре|глб- 
ставци да би му то поседник допустио.-ту нема сметања поседа.”; 
(Види; Др. Срећко Цуља. Грађанско процешо лраво, Београд 1936 
год. стр. 657). Исгог је схватања и Најман који сматра да... 
„сметање поседа «е  врши онај који ради у доброј вери, без на-< 
мере да посед присвоји или да га смета”. (ВиДк Најман. Комен- 
тар грађанског парничног поступка, Београд 1935 година књига 
II ст, 1218). Ово мишљење засгупао је и Р. Милетић истич!\4и; 
,,По себи се разуме, да уане.\1иравање мора бити таквО', да се њиме 
иапољава ,и претензија на ствар, т е 1према томе само материјална 
делааиаст, без овог психичкаг елемента, Hg. даје овлашћење за 
покретање паступка”. (Ввди; Р. Милети1ћ. Некблико речи о  др- 
жав,инским тужбама и поступку по шима, Правсжуђе бр. 6 из 1934 
године стр. 457).®)

Супротно схватање застулао је Др. Драгољуб Аранђелови'ћ. 
По њему прво 'Схватање смањује значај државЈШСке заштите и 
стога се «е може усвој1ИТИ. За сметање дјржавине доволло је да 
постоји објективко-иротивлравни упад у државину!, пошто заш- 
тита државине није условљена сеешћу о противлравности радње. 
Анимус турбанди није претпоставаса за ометање паседа. (Види: Др. 
Драгољуб Арао1ђалаБић. Грађансжо прсхцвсно право, Београд 1933 
година, ашзига II, стр. 261.). Ово схватагње дели и Др. Војислав

s) У ПРИ.10Г ‘Оаог схвата№а видн још: Др. П. Протић и Др. А. Јесенсзси. 
Прнватно враво у Војводини. Сомбф 1922 г. crp. 249; као и Ф.*“ Сарделић. 
Тужба за сметање поседа,. Правосз^е из r. ст. 13. ■ ,

11



Спајић, каји пише; „Сметан.е посгоји. иако оно лице којс сметв 
посед, нема намеру да то сметање врши, иити да зна да својом 
радн>ом смета чији посед. Довољан је об-јективни мсшенат сме- 
тања (пооеда за могућност подизања озе тужбе”. (Види: Др. Воји- 
слав Спајић. Сдварио право Сарајево 1949< година, стр. 45). У 
чланку Павла Павлов1ића лриказана је предратна одлука једног 
окружног cjvta -који је по peicypicy тјутжилачке стране поништио 
коначни закл>учак среског суда, дајући за овакав свој поступак 
следеће ображложење: „Не стоји разлог нападнутог зажључка да 
се за заштиту повреде паседа захтева да је та повреда извршена 
самовласно и да је код пов̂ ериоца у моменту узнемиравања посто- 
јао тако звани анимус турбанди, тј. свест о нападр на туђ лосед, 
a ово стога, што се ш  по једном закокском проиису из иистшту̂ - 
ције узнемиравања поседа, a која је предвиђена у §§ 548-554 ГРПП 
не тражи да код лов(редиоца постоје сви елементи . . (Види: Пав- 
ле Павловић. О шетању поседа, Бранич из 1936 гсдине стр. 224).

У овој подвојеностн у гледиштима мени се чини да је друго 
гледиште 11р1ихватл>квије. У 1Шоровима због (ометања паседа те- 
жишгге спора није у понашању учиниоца, као рецимо- у споровима 
због наканаде штете, већ је тежиште на утврђивању последњег 
стања поседа, одно1С!но на питашу да ли је тужени илји тужилац 
био у последњем фактичкам поседу ствари. Према томе, неза- 
вионо од питања да ли се овом тужбом ради о стварноЕравном 
овалашћењју или ие, суштина спора због сметања поседа ипак 
лежи у тежњи да се фактичка власт држаоца над извешом ствари 
и даље задржи и то без објективног чина узнемиравања од стране 
трећих лица, и за ту тежњу П10седника сасвим је равнодушно са 
каквим је унуттрашњи1м П1сихички1м садржајем тужшик иступао 
приликом iCMeraiba његовог паседа. Дрзтим речи.ма, у шоровима 
због ометања иоседа Jie ради .се ни о каквој одговорно1сти лицд 
које је 1сметање поседа извршило те да је потребна ту одговор- 
iKOCT претход.чо утврдити. Истина, «а  први логлед изгледало би 
да је нужно у спор|Овима због сметања поседа посматрати пона- 
шање туженика кроз пастојећа правила' о одговорноети, и то би̂  
ло по једном или м  др[мгом основу, пошто <су та правила једино 
мерило у оцени панашања особе која је дошла на овај или онај 
начеи у 'сукоб са 'позитивним правом!. Од тих правила одговор- 
ност по кривишр крије у 1себи реш^лост за палравл>ањем делик- 
вента као и тежЊ|у да свака особа сноси ■одговарност последице 
својих 'nacrynaiica које је хтела, односно којих је бута свесна или 
који 'су опет уследиле услед њане нешжње. Та тееденција, међу- 
лим, неможе доћи до изражаја код објективне одговориасти a 
која као да је прихваћена и у споровима због сметања поседа. 
Друтим речима, изгледало би да У споровима због сметаша no- 
седа осуђујемо и оне поступке који pv'! уследили независмо од 
вољеисвести лица које јечин с.метања поседа извршило, и као да 
тиме напуштамо велики принцип у лраву, који има сем тога и 
своју дубаку етичку позадину, да је олравдано осудити caiMO оне 
поступке којл потнчу .из зле воље или нелажње. Међутим, као 
што 'OMO већ рекли код.сметања поседа не ради ее о одговрностни
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лица које је сметање иоседа извршшо (ни о објективиој ни о суб- 
јективној) јер ми iv праву у крајн>ој линији повнајемо само две 
врсте одговорноЈСти и то: одговорност зз намнаду штете и кри- 
вичну одговорност али не и посебиу врсту одговориокши за сме- 
тан>е поседа. Постојање оба вида oatobophoicth не утврђује се у 
даступху 31бог 1смет.ања поседа, већ ПО' nocefiiHOM захтеву у посеб- 
HoiM лоступ1ку уколико је, разуме се, чином ометан>а поседа из- 
вр1шено кр,ивично дело, одаосно уколико је наиета штета држа- 

■ оцју :ствари. Исти је случај и код друге варијанте ових опорава 
насталних по тужби за повраћај одузетог 'поседа уколико је ту- 
женик истакао приговор да је тужилац дошао до поседа оду- 
зевши му ствар силам, потајно или преваром. Код ових случа- 
јева кема сметања поседа али не збаг тога што рецимо туженик 
није криЕ за настало сметања, већ због тога што тужилац после 
овако прибављеног поседа од тужшипса не ужива поседовану . 
заштиту. Стога ми се чини да је заобидажење послупка због сме- 
тања иоседа, уколико је акт сметања поседа извршен непажњом 
или потцуним отсуством свести трећег лица и упућивање стварн 
на 'својински спор напо^^ебно, пошто у крајњој линији резулт^т 
и овог другог спора није зависан од гштања да ли је то тр'Оћ£ 
лице криво или не за „задирање у туђу својину” .

У овим споровима осим наведених приговора, туженик би 
могао да истаине и приговор да није извршио чин ометања по- 
седа 1ПОШТО је тужилац претходно одобрио овахав његов посту- 
пак, Али, и у овим случајевима туженик ниј« извршио сметање 
поседа због тога што није крив, већ због тога што тужилац не- 
може тражити заштиту поседа xazsa је дао своју сагласкост да га 
ТЈТженик у поседу узнемирава.

Најзад, |Т1итње кривице за сметање поседа није одлјучно ни 
за дривнање парничшгх трошкова, пошто је о®о признан>е трош- 
кова тужиоцу везано за сасвитц други моменагг, као рецимо да је 
туженик одбијанвбм да успостави ггређашње стање, односно да 
прекине са сметањем неоправдано изазвао овај спор.

Стога сам мишљења да је тачније друго схватање да у спо- 
ровима због сметања |паседа не треба утврђивати кривицу на 
страли лица које је сметање туђег поседа иввршило.

Ш

Друго питање. Да лв је праеилна пракса појединих наших 
судова ио којој су коначна решења У споровима због смегаља 
поседа након истека париционог рока одмах извршна?

Сматрам да ова празоса није правилна. A ево из којих раз*
лога.

По правним правилима ГРПП-а против коначног решења у 
споровима због сметања поседа незадовољна старка имала је 
драво да уложи рекурс који није .задржавао извршење жоначног 
решења. Држећи се ових лравних правила пракса 1поједшшх нвг
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ших 1судова сматрала је ко-начно решење извршшм без обзира 
што је против коначног решења уложена жалба a не рекурс. 
Овакво схватање и примена правних гфавила ГРПП-а показује 
отсуство разумевања да наше савремено право познаје само је- 
дан лравни и to жалбу која у наиелу има суспензивно дејство 
тј. одлаже извршење бшио пресуде, било коиачног решења. (чл. 10 
бив.-Закана о уређењу народних судова, a csjia чл. 120 Закона о 
судовима). Према томе, пои1Стовећива(ше жалбе из нашег права 
са ракуроом из пра1вних лравила ГРПП-а је врло смело поступање. 
Истина, има слрнајева где је моментална извршност коначног ре- 
шења |Неопходна (нарочито ако претходно еије издејствована 
привремена наредба). У тим 1случајевима -CMaTpaM да се треба бсло- 
нити на 'прописе Нацрта закона о парничном поступку из 1955 г. 
којн- допуштају, ,али само као изузетак од 1пра!ви|Да да коначш; 
решења нису одмах извр|шаа, моменталну извршност каначног 
решења (члж 404 став 4 у вези члана 403 Нацрта закона о nâpi- 
иичном постугпку). Те случајеве, који доводе до озбиљ1не опасно- 
сти да тужчлац поступком тз^еиика претрпи ненакнадиву штету, 
с:̂ .д M'Opa предходно да утврди и да их наведе у образложењу ко- 
начног решења. ■

Према томе, lOMaipaai да је неправилна праиса оних судова 
који су сва коначна решења, без обзира на наведени изузетак, 
ематрали одмах |извршним.

ПУ

Треће питање. Да ли је рок за подношење тужбе због сме- 
таша ласеда материјалгао-правни или процесни рок?

Ве%ина 'П1иса!ца уџбеиика процвснот права и коментатора За- 
кона о Ларничиом поступку (Најман, Ара1нђеловић, Гаошић) кзо 
«  већина 1судија  ̂дакле практичара, са којима 'сам долазио у  жон- 
такт, сматрају рок за подношење тужбе због сметаша поседа ма- 
теријално-лравним роком.

• Од лознатих лроцвсуалаца једино је професхзр Цуља своје- 
Еремево у Коментфу закона о грађаноко судском потулк’л овај 
рок сматрао лроц«ским роком. („Пошто је овај рок одређен у 
Грађанском ларничиом паступку и иошто Грађаиски пар|Нични ло- 
ступак не садржи никаквих карочитих лролиса ни ограничења у 
погледу његовог рачунања, држимо да се тај рок има сматрати 
процешим роком и управљати по олштим лролисима за такве 
рокове” . Цитирано ло књизи: Др Драгољуб Аршђеловић. Гра- 
ђанско лроц«оно право, књига II Београд 1933 г. стр. 261, при- 
медба 93) Међутим, у својој каоније објављшој књизи ,,Грађан- 
ско лрацесио 'право” лрофесор Цуљ.а није заузео одређеи став iy 
вези са овим 'питањем. Смагграјући ra спориим он га је оставио 
отвореним.

Мени ice 'међутим чини, иако немам лодешке ни у тебрији 
лроцвоног !лрава,ни у схватањима већине ирактичара. да је овај 
рок од 30 дана за иодношење туркбе због сметања по1седа ипж 
лродеши a не материјално-Ефавнл рсж. Мате1ријални роко-ви, што
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je no себи разумљиво, за :разлику од 'процесних рокова одређени 
су прсписима материјалиог права. To произлази и из самих на- 
зива ОЕих рокова. Сем тога то је једини сигурзн критеријум за 
разликовање маторијалних од процвсних рокова. Тако, рок за 
подношење тужбе због пречег права 1ку!повиие no дравним npa- 
©илима Грађаноког законика, затим рок за подношење тужбе 
против др-жаве због накнаде шггете услед незаконитог рада др- 
жавног 10Л1ужбеника по прописима Замона О' државним слу1Ж1беии- 
цима, као и рокови за остварење права на наслеђе, односДо поби- 
јаше тестамента по Закону О' наслеђивању су рецимо рокови ма- 
теријалног драва. Међутим, рок од 30 дана за шодношење тужбе 
због 1сметан>а паседа предвиђен је лравним правилима ГРПП-а. 
Стога је овај рок процесни рок. t

Карактеристично' је да ни Најман, a ни профосор Аранђе- 
ловић као и Горшић не наводе ника(кве разлоге у прилог свог 
схватања да је рак за подношење тужбе због сметања поседа ма- 
теријално-правни рок. Они се задовољавају простом коистатаци- 
јом да је тај рок материјално-правни рок. Стога ми се чини да 
čy они заузимајући ово становиште пошли за ауторитетом пле- 
нар-не одлуке Аустриског Врхов)ног суда од 22 априла 1902 ro- 
дине ио iKojoj се одлуци рок за подношенуе тд̂ жбе због ометања 
поседа има 1сматрати материја|Л|но-праени1м роком. Кажа су међу- 
тим правна лравила ГРПП-а без мало верна копија Аустриског 
зако<на о грађанском судском посту|пк!у, то су вероватно профе- 
сор Аранђеловић, одн. др. Фрања Горшић сматрали да се овакво 
тумачење карактера рака за прдношење тужбе због сметања по- 
седа мора дати и 1апецијалним одредбама правних правила ГРПП-а 
о nocryni<:v\ абог .сметања прседа.

Међутим, као што сам већ рекао, (остављајући по страни 
одлуку Аустриског Врховног 'Суда) одредбе материјалног, одн. 
процесног права једиии icy сигуран критеријум за разликовање 
материјалних од процеших рокова. Ta«o-, npaBHa правила Срп- 
акаг грађанског законика, као и правна правила Општег грађан- 
ског законика не одређују рок за !П.одношење тужбе због сме- 
тања по1седа. Због тога рок за 'подеошење тужбе због сметања 
поседа не може бити рок материјалиог права. Истовремено, прав- 
на правила ГРПП-а шричито inponwcyjy рок за подаошење ове 
тужбе у одредбама опецијалиог 1поступка због сметања поседа. 
'Према томе овај рок од 30 дана је процесни ро>к. Закључак у 
овом 'правцу намеће ое сам по себи и то утолико пре што одред- 
бе материјалиог права у вези са овим питањем не долаз€ у коли- 
зију са одредбаЈта процесгаог права, Та привидна колизија једино 
је по1стојала на подручју примше правних правила Општег имо- 
BHPiCKor закандка. У чл. 21 ових дравних правила предвиђш је 
рок од 3 месеца-за лодношење тужбе вбог сметања поседа, Овај 
рок је материјално^правни рок јер је дредвиђен правним поави- 
лима материјалног права. Међутим, мени се чинн, иако нисам 
ближе упознагг са решењем овог проблема на подручју примене 
правних правила Општег имовинског законика, да су правна пра- 
вила ГРПП-а. као специјалне одредбе, делогирале ову одредбу иа-
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теријалног inipaBa. Према томе, рок за подмошење тјуисбе v споро- 
нима због 1сметан>а иооеда регулисан је искључиво правким пра- 
вилима ГРПП-а. Стога је овај рак од 30 дана рок процесеог пра^а, 

Шкакви ice озбилзни равлози немогу навести у прилог схва- 
тања да је овзј ipoK за подношење тужбе због сметаиБа поседа 
рок материјалног 1права. Сем тога ово нас схватање одводи и од 
jacHor !и недвоомисленог крлтеријума у раеликовању материјал- 
них од дроцесних рокава и тиме само уиоси непотребну забуну у 
решавању слорова због ометања поседа.

И «а  мрају, желео бих да се придружим дискусијд ако ди- 
тања да да .има места давошењју коначног решења по тужби за 
сметање поседа због изостанка тужшика, однасно, како то про̂  
фесор Цуља испиче, због нелорицања тужбеног захтева од стра- 
не туженика. (Дискусија је приказана у часопису: Наша закони- 
тост, бр. 6—7 из 1955 г. ка стр. 315—317).

У чл. 12 Закоиа о убрззњу парничног поступжа лодвучено 
је да ће суд уколико је туженик 1при1мио пшив за расправу a по- 
зиву се није одазвао, одн. уколико је на распр'ар\’' ‘пристЈ̂ пио, али 
је одбио да ice у расправу упусти или се удаљи са рочишта нео- 
спаривши ТЈушсбени захтев, донети лгго предлогу тужиоца пресуду 
на основу изостзика туженика. О доношењу и коначног решења ■ 
на основу изостшка туженика iy овом прооису нема ви једне речи. 
На први поглед из тога би требало извести закључак да Закон a 
убрзању парничиог поступка .не допушта доношење и контумаци- 
ционог коначног решен>а у слоравима због сметања паседа..Да 
је замонодавац сљгатрао да je у овим шоровима допуштено доко- 
шеше контумацианог коначног решења (остављајући по страни 
литаше целисходности овакваг решења) он би то изричито и про- 
писго. Овако, cynporiHo 'Схватање удаљило би. нас од залсанског 
текста дајући L\iy OMBcao «оји он ие може имати.

Ja међутим не делим' ово мишљење. Оно ми изгледа неуо>- 
бедљиво. Шта више, чими ми се да оно проти,вречи ,и осно'вној 
сврси која је диктовала потребу за давошењем Зако-на о убрзању 
парничног лоступка. Стога сам, мишљења да чисто граеиатичко 
тумачење, каје једино иде у п:ри1Л1ог схватања да суд не може до- 
нети по лредлогу тужиоца у апоровима због сметања лоседа кон- 
тумационо коначио решење, није најсрећиије изабран пут у ту- 
мачешу чл. 12 Закона о убрза!њ:у лартичког постјшка. Системат- 
ско тумачење к тумачење ло cspiCH донепих прописа (без обз1ира 
што им ггротивречи схватање које резултираиз граматичког тума- 
чења) 1били би ближи у лроналажењу праве унутрашње садржине 
дискутоваиог законског текста. И заиста, ако цело лостављено 
питање пасматрамо у његовој суштшги без икакве ортодоксно- 
сти, овда не можемо уочити разлику због чега би требалО' подва- 
јати :прасуди због изостанка од коначног решења због изостанка. 
Туженик је рецимо примио позлв За расправу због сметања по- 
седа 'али се лозиву не одазове, или ако се позиву одазвао неће
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: да .се ly спо,р упусти, или се са .рочишта S6or сметања поседа уда- 
љи a He ociroipH наводе из т̂ тжбе и у тим слјучајевнма било би вр- 
ло нелогично и чак нецрактично не донети по предлогу тужиоца 
коначно решење због изостанка тужшика. Природа ових спорова 
због сметања поседа није таква да се дијаметрално разликује од 
редовних петиторних cnoipoBa и да то наводдо разликовање оп- 
равдава схватање да у спаравима због сметања поседа. није лјо- 
пуштено доношење контумационих коначних решеша. Спорови 
због 10метањ:а шаседа регулисани су пасебким проии'сима због по- 
требе хитности у решавању ових спорова. Г^есуда на основу изо- 
станка из Закжа о убрзавању нарничног П01ступка исто је тако 
уследила због потребе хиткости у решавању редовних парница. 
Према томе, инден1ти1чне су геобуде које диктирају потребу за доно- 
шењем пресуде на основу ивостанка, односно коначних решен>а 
збаг изо.'Станка т&1женика и потребе за доношењем тих одлука се 
међусобно допуњују a никакО' иокључују.

Истин'а, 'пресуда на ошшу изостанка разликовала би се ад 
каначног решенЈа на основу ивостаика у погледу употребе права 
жалбе. Тако' је у  Нацрту Зажона о парннчном поступну из 1955 г. 
дато објашњен>е 'карактера жалбе на конутмадиану пресуду са 
напоменом да је жалба дозвољена само због погрешне пр^не о- 
цене 'ствари али не и због погрешног ил!и нвпотпуно утврђеног 
чишеничног стања.*). У сггоровима због сметања поседа, међ!у- 
тим, ради ice о чкњаницама 1последњег сташа по1седа, дакле баш у 
спару ако чињеиица a не и b icnopy о«о права, те би жалба про- 
тив контумационог коначног решења бшга сведена само на пов- 
реду пооебних nporPHica који нормирају 57Слове за Д|01ношење пре- 
суде абог изостанка (одаосно У овом случају коначног решења 
због изостанка) и на повреду правила поступка због сметања по- 
седа. Тиме би жалба поводом контумацисшог коначног решења 
била iMHora ужег садржаја од жалбе на контумациону пресуду. 
Али, ако зсвојимо 1схватање о дап&стивости доношења и конту- 
мационог коначног решења у споровима вбог сметања поседа, 

. онда треба напоменути да 'Шижавање домета жалбе на контума- 
ционо Koeai4Ho решење није од тако 'орвсудног значаја (чак се 
може рећи да је и од мањег значаја од жалбе на контумациону 
нресуду) пошто се коначним решењем, за разЛику од в̂ ресуде, 
оаор не решава дефинитивно већ 'Само привремено ради -cnpeHa-

4) Непосредно после доношењ« Закона о убрзању парвичвог поступка 
схватања о карактеру жалбе уложеае поводом контумацвоне пресуде била су 
опречна. Каа што је познато праваа праввла ГРПП-а вису контумадиову пре- 
суду изричнтим прописама вздвајала од осталвх пресуда у погледу обима упо- 
требе праввог лека, У  творији процесног права чешће су се чула схватања која 
ову разлику нису подвлачила- Међутим, сада ј* вацрт Закова о парвичном по- 
ступку у чл. 334 тач. 3 пружио објашн>вње и за вачвв ту/аачења чл. 13 Закона о 
убрзг1њу парничног поступка. Став усвојвв у Напрту весумњнво преставља и став 
заководавпа зау.зет приликом доношен.а 31акона о убрзању парничаог поступка 
без ббзира што у чл. 13 поменутог Закоаа тај став внје взрвчвто истакнут. Сем 
тога, ово се схватање в по себи намеће пошто пресуда на освову изоставха Koiy 

• прати неограничена . употреба орава жадбе. пр*ста»ЈМ в>еву сопствену негаввју
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бања ■евеитуалшх'самовласних иступаша дбк се коначно .Ие реши 
готтање 1права на-п-осед.

Прбма TiOMei моје је мктљење да 1суд не би требао да штлти 
несавесн1у| crpaiHKy која tce без икаквих разлога не одазива поаиву 
суда за раоправу и-која тим путем, у највећем броју случајева, 
жели да mnKSsmpz «  суд и тужилачку страну. Конггумациано ко- 
начно решење, бев обв.ира што га Закон убрза1њу парничког 
nacTyiraca није изричито преДЈвидео, -ефикасан је пут за 51нашење 
парничне дисциплине и у спарове ове врсте.

И на крају ако тужилац може да тражи више, иаиаге догао- 
шен>е контумационе дресуде која coop решава коначно, тужилад 
може да тражи и мање-доношеиуе конгумациоиог .коначног ре- 
шен>а које слор 1међу кггранкама не решава деф'Инитивно. Сем тога, 
ако не усвајимо ово гледиште намеће се оправдано питање: па 
чиме смо допринели убрзан>у парничнсог поступка ако овакве 
случајеве не сматрамс зрелим за доношен>е контумационих ко- 
начних решења?

У вези са овим питањем Др. Драгољуб АранђЈеловићјесво- 
јевременописао: ,,Акотужешис изостане са рочишта одређшог за 
расправу донеће се закл>учак због изостанка”. (Види: Грађанско 
процесно право. кшига П, Београд 1933 год стр. 268). Ово схва- 
тање Др. А|ранђеловић заступао је иако правна правила ГРПП-а, 
исто као и Закон о убрзању парничног поступка, не напо.мин>у 
изричито Да У случају законом испуњених услова поред
контумационе пресуде донети и контумационо коначно решење. 
Истог је схватања и Најман, (Вкди: Најман Комштар Грађаиског 
'парничиог ооступка. Књлга II, Бооград 1935 г. стр. 1226).

Михаило Митић

ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА

Ову 11роцес|ну устзнову послератна су̂ д̂ока irpaKica није при- 
' хватила, пре.чда су аргументи за оважво стаиовиште били неубед- 
ЉИВ1И (бив. Замоиик о судско-м ‘посвул-ку у грађанским парницама 
предвиђао је ту врсту пресуде у §§ 492 и 499). Та ано.малија укло- 
њена је доношењем Закона о убрзању парн̂ ичног поступка тфед 
редовшгм 1судовима (Одужбени лист ФНРЈ бр. 19/55). Иако се на- 
чело официоности све више пробија у грађансмо ороцесно npaBO, 
још увек доминира начело диспозиције (Странака, a постојање тог 
начела оправда1Ва и шостојање контумадије (нсглрати контума- 
цију значи негирати и свакју прсклузију). Зар није логичније, с 
гледишта материјалне истш€е, да су пре истинити наводи једне 
пресуде због изоста1нка него даводи једне :пресуде која се заснива 
на исказима сведока или иа_саслушању странака? УасталО!М, ако 
већ може да се донесе пресуда на ocHOipp лризнаша, зашто не бд 
могла да се доввсе и пресуда збор изтстанха кп.ја у највећем 
броју, ако се ригорозно пази на услове за доношеше такве пре- 
суде, у суштини лретставља такође Један облик пресуде на осноАу 
признања1 јер се не може. доугачије ни тумачити нсдошзак туже-
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ника који je у позиву опомеиут на контумацију, него његово при- 
анање тужбеиог захтева. Напо|Слетку наш правни систем поред 
осталог има аа циљ и развијање дисциплше код грађана> a толе- 
рисање једног тврдоглавог туженика није ништа друто него то- 
лернсање недисциплине.

Доношењем контумационе преруДе наступа закоиска прет- 
поставка да су чињенични наводи тачни. Међутим> дравни аснов 
ве сматра се доказаниЕм, a сем тога мора да се заонива на пози- 
тивнам мраву, јер у противном суд ће одбацити дредлог тужиоца 
да се донесе пресуда због изаста!нка.

Кошумациона 'првсуда доноси “се или на придремном рочи- 
шту или на првом рочишту за главну расправу. На припремно ро- 
4HBfTe 'суд позива icaMo стралке, док на прво рочиште за главну 
раопра^у пшива и астала лица (оведоке и вештаке) и прибавља 
астале доказе (иоправе, списе). Ако се на припремном рочишту 
или на ирвом рочишту за главну рашраву неки дсжази већ налазе 
пред 'еудсш (то ће редовно бити писмени дакази), чињенични на- 
води тужбе не смеју |бит!и у сулротнасти са tthm дсжазима и са чи- 
н»еницама ксуе су апштепоанате. Ако таквих доказа нема или зато 
што иису 'Ни тредложени (на пример, у ту!ж6и је предложено само 
салушање странака) или зато што лозвана лица (сведоци и ве- 
штаци) 1нису дошла a остали докази (исправе, списи) ни̂ су прибав- 
л>бни, 1суд ће доневи конт['лмациону пресуду ако чињенични на- 
Боди тужбе нису у 1супротнх)сти са чин>еницама које су општепо- 
зште (то су догађаји познати не само суду неговећем бројулица).

Суд ће изводити доказе предложене у тужби само онда ако 
се на ошову тих доказа утврђују чињееице супротне чињеницама 
на којима се заснива тужбени захтев.

II

Обично пар«чцу води један тужилад противу једног туже- 
ника. Међутим, ако ‘постоји 1су1парничарство и оио буде долуштеио 
код доношења 1контумациоие гервсуде треба 1правити разлику из- 
међу простог и јединствен1ог сјушарничарства.

Код прастог супарничарства 1супар(ничарису inoTnyuo само- 
сталки и радња једног нема никаквог процесног дејства на поло- 
жај другог, те ако се 1према једном сатуженику ш?пуне зако«ске 
претпоставке за докошење кон5тумационе пресуде суд ће је до- 
нети !П{>ема ње_му и то неће имати утицаја на даљи так парнице; 
црема асталим сатужаницљма,

Код једикственог супарничарства сви с̂ тпарштчари на једној 
crpaim претсвављају јединствену странку, као да су сви заједно 
једна странка, те се дснноси једна одлука исте садржине према 
свима, a то зиачи да је ксштумациона пресу̂ да код јединственог 
супарничарства могућа само у случају да сви супарнич^и не- 
оправдано изостану.
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Шта тужилац може мењапи првд чушом?
Тужбени захтев не маже се преиначити нити проширити, 

Међутим, сужав-ање (ограиичење) тужбшог захтева дрзвољено 
]е, јер за то гаије .потребан шристанак тужшика, a сем тога то нема 
утицаја ии на надлежност ни еа caicTasB 1суда. И поправљање ту- 
жбе до1пуштеио је али под условом да ошов тужбе астаре'непро- 
мешен. '

Ажо је у Т1ужби захтев паетављен алтернативно (предмет у 
натури или пзротив!у1вр1едност у новцу), тужилац mtokc одустати од 
једне алтернативе и суд ће у  том сд>1чају донети контумациону 
пресуду, јер то није дреиначење тужбе. У колико би тужилац 
одустао од тражења предмета у натури, 'суд ће конггу1мацио1Н|у) пре- 
суду ■донети прд уал!овом да је у тужби означена про-тивувредч 
ност спорних лредмета. У прамси се често дешава да противувред- 
ност icnopHHx П1редм'ета иије у тужби означена, ©ећ се етредлаже 
да се путем вештака устаиови, те ако тужилац не одустане од 
ове атлернативе суд неће моћи да доиесе контумац,ио1ну пресуду.

Тужба мора да буде лотпуиа и јаона, обј-г»шн>ена и предизна 
и на ’PO председник већа односмо судија (поједииац треШ да 
обрати дажњу н€ саимо у претходком поступку иопитивања тужбе, 
већ и на самом рочишгпу;: дре доношења, контумациоие пресуде, да 
се не 6ii десило да 'СЖ тек приликом обраде одлуке установи да 
на оскаву такве тужбе није могла дз уследи кошу^мациона кре- 
суда.

Ако је туженик правво a не фиаичко Лице, шатраће се да 
је изостао 'само онда ако је лице овлашћено> за заст^шзње јгог 
правиог лица уредгто поавано, Код законоког заступаља физичких 
лица законски заступник познат је по .именуи он се лично позива, 
док код застјупата ираЕНих лица закоиски закгтупншс по имену, 
по лравилу, није inosHar, те отуда засгупаше праших лица задаје 
тешкоће. Да ли је саранка (правилно заступаш. или није, то сл'Д 
претраса по службено.ј дужноРш, a у колико је упоступку једну 
1странку застулало неовлашћеио лице, то је разлог ништавности. 
Узмимо за пример заступање земљарадничких задруга. Задр|\те 
по чл. 31 Уредбе о земљорадничким задругама (Сл\^жбени лиот 
ФНРЈ 'бр. 5/54) застудају лица коЈа управни одбор одреди. Тужба 
се обавезно доставља у руке тужшику или његов'ом овлашћелом 
застуинику  ̂ што значи да за задругу Т1>тжбу Л1рима лице које је 
одређено да је застула. Према томе, задруга ће бити уредно по- 
звана ca'MO ако је то лице дозвано (или његов пукомоћник), те 
парницама у којима је зацфуга странка, доставницу адресирати «а
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заступника задруге (a не на земљ.ор.адничку задругју!) и оида he се 
ређе дешавати да 'позив црими неовлашћено лице.

Vr
Орема § 493 бив. ГРГШ ,,Пи10мена што их подеесе странка, 

која је шостала, неће се узимати у 'Обаир”, зато што је пиомени 
постуиак И1скљ'учен, Како је начело усменр1сти једно од осноаних 
начала и послератне судске 'процедуре, отост1авља се питање; да 
ли ће наступити контумадија акО' туженик изо1Стане са рочишта a 
поднесе одговар на тужбу у коме аспори т|у)жбе1ни захтев, управо 
kaiKo разумети чл. 12 ст. 1 тач. 4 3,акона о злбрзању парничног по- 
ступка пред редов,ним/|судоБ'има?̂ )

По чл; 2 Зассона убрзању парничног адступка Јиред редов- 
ним рудовима претседник већа одно1СИо судија иојединад припре- 
мај>1ћи главну распрајву могу доставити тужбу на одгов'ор туже-̂  
иику. Међутим, ако туженик не поддесе одговор на тужбу, не трпи* 
никакве последице прапуштања, јер чл. 4 ст. 4 наређује да се у 
том случају закаже раслрава, a л-о ст. 5 тужеиик може одговорити 
на туЈмбу и кад му оуд ие наложи (исто и у чл. 266 Нацрла). Према 
томе: неће наетушгти коитумација ако туженик изостане са при- 
рремног рочишта или са арвог рочишта одређеног за главну ра- 
справу a паднео је одгов10р’ на тужбу у коме је оапорио т^бш и 
захтев- Зар ово не омогућава несавеском тужениму да иги/канира, 
a 1сем тога оваква одредба није неки нарочити прилог т̂брзању 
парничног 1Т01ступка и најзад када се већ вређа пршшил усмено- 
сти требало је то ограничити и предаидети 'паодедице лропу- 
штања, али о томе другллут више.

VII

На крају нешто о каматној стопи. АкО' постоје прописи о 
каматној icrona^) суд ло службеној дужиости 'лази да ли је стопа 
у тужби у склад\': са тим' 'пролисима, ла у случају да је означена 
стола већа од прсшисане суд he је iCHHaHTiH на лрописаеу. Прали- 
саиа |СТ.ала у том !случају мора се лримеиити без обзира на спора- 
зум стракка. Међутлм, странке могу да уговоре мању столу од 
пролисане и v том слунају суд he бити везан отрразумам. А«о лак

Чла)н 3l4 Надрта Заиона о лајрчшчном постулку 1СКд 1955 год. који 

се одноаи на преоуду зб0(г :взаста1нка идантнчан је са чл. 12 Закона о у&р- 
зању ' париитаог грс(ст1у.пка редсеним' судовима.

2) Одлука 'О кама1тним стопама на средства уложеш. код банаЈса (Слу- 
жбени <тист ФНРЈ бр. 13/55) и Решење о стопама камдте иа средстаа улр- 
жена крд Народке баике ФНРЈ са откашим роком ■(Овунсбеии лист ФНРЈ 

бр .-16/55). -
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стопа ниЈе праписада* *) овдд важи ут̂ авОрена, али П0|Д условом да 
•та crema није већа од заканске јер суд не сме да са;н!К[Ционнше 
један 01ДН1ОС 'који 'Се лротиви основним npHiHaH'iiHMa социјалистич- 
ког морала и гарава.*) У том сш!учају суд је дужан да стошу шиви 
на висшгу зако(н1ске каматне icrone.®)

Логичво би било да ice сгранкама дозволи да жалбом" могу 
нападати одлуку о каматгаој стопи зато што је њека висина од- 
ређена абзирскм на позитршно гфаво. .

Овим iHHicy исцрпљена сва питааља везана за контумац'1{01Ј̂  
пресуду, али то није ни била намера аутора.

Борислав Р. Раванић

ТУМАЧЕЊЕ ЧЛ. 242 У В. ЧЛ. 247 ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ

Закон о наслеђи1ван>у објављее је у „Службшом лисгу 
ФНРЈ'' 11 маја 1955 годиве a ст5'пио је на 'Шагу исте годане, 11 
Јула.

По н>егавам објављивању одмах ее 'поставило ииташе: Шта 
ће бити, до 11 јула, са касц1е1>вма која су била отворена пре 11 
маја 1955 године и која нису до тога дана коначн10 5̂ еђша. Тако 
исто, наметало се питаше — кажо ће ее паступити са наслеђима, 
отБореним у лериоду од 11 маја до 11 јула 1955 уколико буду 
отворена у tolm равдобљу.

Гледишта су, наравно, била подељена a у ob'Om чланку задр- 
жаћу се на гледишту које ја заступам.

Чл. 242, yi3 примену чл. 247 Закона о наслеђиР^у, значи, 
па мени, да he се на наслеђа која нису правоснажио одлучена, од- 
нооно коначно уређена до 11 маја 1955 године — примешивати

' ») Законом 'О нациошиизацији np.HBafrifflx прнвредних пред>'зећа <Сду- 
жбани лист ФНРЈ бр. 98/46 и измеие и допуне у 'бр. 35/48) Јтрлватне шредитне 
vcraHiOBe су лодржављене.

'Питање камате за зацам «овца ш!змеђ|у чфвваЈгних лица ПЈ>авао( нијје 
регулисано, a то значн да је дозв1ољено и то само yi давиру каматне сгопв 
протисане за гфолЈет ва социјалистчком сектору.

Видети: Зајам са ламатом Између приватних лшца од Живомира Ђор- 
ђевића, Анали Правног факу.чтета у Београду, алрил—јуни 1955 год., CTp. 

^ 9 —213. -
*) Члан 263 Кривичног законика шифиминише заленаштдаа —  искорн- 

шћавање другог у 'сврху при}б£вљајн>а .несразмерне имлвивске корнрте. Ви- 
дети: Облигационо право Општи део, према 'белешказЈа са предавања проф. 
М. Кристаитшовића, издаље Научне .књиге 1952 год.ј ср. 55—59 (забраЈвени 
угоаори).

5> Видехи: ГрађвшсК|0-правки изблигациони уговлри од др. Борислава 
Благојееића, друго издање Научне кшиге 1952 грд. стр. 1®)—124 (о интересу).
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ддредбе Закона О нашеђлван>у и to бнда када тај Закбн буде сту- 
пио на снагу тј. почев од 11 јула 1955 год. Тим ‘шре ће аажити ово 
тумачење и на наслеђа која ое отворе у 'пероду од објављавања 
па до стЈТ1ања на снагу Закона.

Идући за овом ид€ј'01м, сматрам да се није смела донети, 
до« је трајао вакацио легис, кијвдна одлука која 6и била у суг 
протности са наређењима Закоиа о наслеђивању, например: да 
мушка деца искључују жеиску деду у на|слеђу сво-јих родителЈа, 
удовичко уживање итд., итд. ((Први законодавнИ' акт који је из̂  
једаачио мушка и женска лица у правима и дужнастима био је 
Закон о пов€л>и Уједињених нација од 1945 године). Одиосно, на 
отворена наслеђа до И маја 1955 године која нисју ковачно ре- 
шена (уређена) до тога дана, могла су се примививати .само ва- 
жећа правна правила из бивишх закона која нису била у опреци 
£а Законом о наслеђиван:{у,

До истог закључка д01Л1а8и >се и за наслеђа која су отворена 
за време трајан>а вакацио легиса.

Одлуке «оје би доносили надлежни органи по на(слеђима 
налтред наведеним биле 6и, како ми изгледа, углавном заштитног 
карактера.

Рекло би се да је вакацио wierHc огстављен у Закону о насле- 
ђиваи>у са два разлога:,

а) да би се |избегла примена застарелих, нехумаких пролвса 
одкосно Да 'би се иримеиили напредни, сав.р-емени и бољи закони 
иа наслеђа к.оја Ш'су расправљеиа, када већ имамо Закои о по- 
вељи Уједињених нација, Устав, заксмве из области породичног 
права, УниверзвЈшу декларацију о правнма човека па и. Закон о 
наслеђивању (11 маја 1955 године), «оја су нврмативна наређења 
на лрогресиван начин :регулисала однасе у друштву, нарачито од- 
носе у порадици, a ови се последњи видно манифестују код отва- 
рања иаслеђа.

Идејшо сличио објашњензе дато је Народној скупштини TipH 
подношењу Закона о наслеђивању.

б) с обзиром да Закон о наслеђивању претставља сложен 
правви 'систем и да је од 'велихбг значаја по мор1алне и матери- 
јалне инте,р€се грађана, a не припада подитичко-економској ка- 
тегорији, законодавцу наметао сам по себи вакадио легис, како 
би грађави л државни органи ушли у дух aasooHa и овладали, тех- 
нички, шеговим праггисима; другим речима, вакацио легис дошао 
је да би 'Се тај закои стварнлм ступзњем у живот још рд самога 
почетка 'хтравилко каристио и још правилније прИ1мењивао.

Са свих ових разлога, како би ice рекло, Закон о наслеђи- 
вању није сгуиио иа шагу дтст објављи>вања, иако је речено да 
ће се његове адредбе примењивата и на наслеђа раније отворена 
али још нерешена, под 01сталим законским условима.

Чл. 242 изазвао је извесно неразумеван>е код лравника сво- 
јом сгилизадиЈом, нарочито кад се доведе у везу са чл. 247 истога 
закона. Ипак је то могло доћи код извесног површног тумачења 
Tor скупа законских пролиса.
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- Иако je ова нешто леобична закбнодавва техника —̂ ке- 
спретно павезани -пропиои чл, 242 и 247 — ипак је далеко при- 
хватљивија него што је била употребљавана техншса у бившој 
ЈуЈ-ославији. V

Тако, завршно иаређење. бившег Законика о судском по- 
стЈшку у грађанаким пајрницама гласи: „Овај законшс... cnyina у 
живот када се обнародује у ..Службеним новинама” , a дш када 
he добити обавезну,снац'у, одаедиће се посебним законом” .

Тако исто, и бивши Закан о ванпариичном псотупку' им;а 
сличну завршну одредбу. • '

Најзад, и у даиашшој Југ(>.сла©1ији отостоји једна врло не- 
скбична завр|шна одредба и то у Зако1ну о иговељк 'Уједишених 
нација која гласи: „Ступа Ha шагу када се објани у ,;Сл1ужбеном 
листу Демократске Федеративне Југославије”, a «а  обавезну снагу 
дсбија када се иапуне услови из чл. 110 Повеље Уједињених на- 
ција”,

Као што се види, та су, у нрајњ10ј линији, правничке вирту- 
ознасти које се логички не .магу баш са успехом браиигги, али 
ипак одај^ мисао законодавчеву — на начин који илак 'оагогућава 
разумевање заководавца код грађана и државиих оргвна.

Колико М1И је познато, у бившој Југаславији кико није јавно 
иступао 'противу законских завршних одредаба, rope наведених.

Вакацио легис из чл. 242 Закоиа 'О наслеђ.ивању припада 
лрошласти с једне 1стране, ал|и, а«о ice узму паследице које су на- 
ступиле услед логреижог тумачења тога прописа — да су у том 
периоду доношене одл|у|ке у супротности са Зак-оиом о наслеђи- 
вању — 'оида шегов смисао (ва1кацио легиса) поново оживљава, 
■путем жалби или .подизањз захтеза за заштату законитости.

Зато је, ипак, коришо задржати се. на значењу вакацио ле- 
гиса у 1вези чл. 247 Закона о наслеђивашу.

'Други део чл. 242 који објапсњава на која се -васлеђа, отво- 
реда лре 11 маја 1955 'гбдине (исто тако и пре 11 јула 1955године) 
има примензквати Захо« о наолеђивању — далеко је ииггересан- 
тнији од првога дела који садржи еакацио легисикоја је одредба, 
на крају крајева, ипак пролазног карактера као 1проблем.

Закан о наслеђивању примењиваће ce, под осталим закон- 
ским условима на насЛеђа која ниоу коначво уређена: лравосна- 
жном оддрком, споразумом, деобом и ,^а друга начин”.

Прво што пада у очи — може бити конамво уређено насле- 
ђе, према законском тексту, ка два начииа a у одно.су на лица жоја 
уређују иаслеђа: од 'стране државнаг органа и приватио.

После тога, да би се боље разумео тај део чл. 242 треба 
ударити акценат на израз ,,кон.ачно уређеио” (нашеђе).

Коначн'0 уређено наслеђе заачи дефинитивно, правно уре- 
ђеио 1наслеђе a то може бити само између више лица (најмање две 
особе), приватиог лица и државе одноено између државних 
(друштвеких) органа. ;
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Овде не мислим на тестаменат, једностран ааст, који се може, 
истика, лтредити наслеђем на коначан начин, a то зато, што и код 
тестаменталног располагања имови«ом искрсавају често спорна 
пидања између тесгаменталног наследиика и трећих лица, и тиме 
се уређење наслеђа пребацује на терен државне одлуке односно на 
npKBaTHio (између више лица) уређење наодеђа.

У правоснажне одлуке долазе; распоредно решење; пресуда 
која регулише ласледне одно1се; пресуда којом се утврђује непо 
стојање имовкне умрлог лица. — Ако би се »стицао аеки морални 
интерес као наслеђе, у tom случаду не би се узело да је наслеђе 
коначно решеко, и поред дресуде којом .се установљава да умрли 
није сставио никадву (магернјалиу) имовину.

У П|равоснажне одлуке ушла би и решења о ексдрапијацији, 
нацисналкзацији и конфискацији (ако је казна о конфискацији 
постала 'праваснажна за жив.ота оставиоца), будући да се ти по- 
ступци вакрећу пр службеној дужнсисти у 'интересу друштва те, 
према томе, ако су и псжре!нути пре смрти остав,иоца-1сх)п!ствендка 
имања, 'Сама смрт оопственика, уколико се тл паступци доцније 
негативно заврше по интересе масе оставиоца — нема правног 
значаја.

Приватним вутем, према чл. 242, уређују се конач.но наслеђа 
на 3 начина; споразумом, деобом или ,уНа други начин”.

Будући да је овде по среди гаравно т̂ређење наслеђа без са- 
дејства држа1внаг opraHa, то-̂ се у сва три случаја неминовно про- 
влачи, као црвена нит, један психолошки, субјективни маменат; 
сагласност воља два или влше лица (ф.изичких или правних),

Иначе, не би се могло замислити да се нешто гтравно уреди 
приватним пЈтем, без сагласностл вол>а лица којих се тиче 'Прод- 
,\.ет регулисања.

ПређИхМО појединачно на све случајеве из области приватног 
регулиса«>а.

Код споразума се подразумева да су се заинтересована 
лица (најчешће наследници) сагласили о својим наследним пра-' 
еима, да су се споразумели у наследној јсвотл, иачи(цу' -KapiHmheHja 
заоставштине итд.

Други начин — деоба лретооставља, такође сагласност 
Боља, само се овим путем отишло даље. He само да залнтере- 
сована лица једно другом признала наследао 'Право, да су се до- 
говорили У наследној kboth итд. већ су (псхггавили Г2 .аиице својим 
правима, ступили у државину наслеђедих објеката- пачели да 
користе своја права — државину стварои —  не као сувлашици 'већ 
као 1Сопствениц,и.

Трећи начин коначног уређења наслеђа ,да. дроти начин” је 
'општи и зато је немо.гуће вредвидети све евентуалне случајеве.

Коиачно би била уређено наслеђе ако 6и један иасДедкик 
(ако завешталац није оставио тестамелат одношо није оставио 
више законских наследника) |ПОКлон1Ио зааставшт,ину или свсиј на- 
следни део (ако има (више законаких иаол1едш1ка однасно остави- 
лац има тестаменат) другим наследницима или трећем дицу
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(физичком и игравном). Ту би дошла и трампа коју je извршио 
наследеик са другим лицем, -под пр«тпоставкоЈИ да је ca>Mo о « на- 
следио оставину, односно ако је извршио замену iCEora наследног 
дела са трећим лицем, подразумева се да је било више наслед- 
ника односно да је деку|ус оставио тестаменат. .

Тажо исто, а«о је кћер оставиоца под владом старих про- 
писа примила спре^т и удомљена, које, по објективној оцени, 
одгова(ра вреднасти заоставштиие, и тада се има узети да је на- 
слеђе коначно уређено,

На!проти1в, аво је lAep маше примила, a ка тако регулисани 
однос кијје П1ри1стала, веће ое узимати да је наслеђе коначно peh 
шено.

Фак1'ичко стање тј. држањ-е зал(ставштине без горавног 
ошова, претвара се једино онда у npaBHo 1сган>е, ако др-жалац за- 
сставштине, у спору који иоВеде неко лице (таследник — чл. 144) 
истамне приговор застареласти тј; да др|НШ закзставштину најмање 
20 година — и онда'1Се има узети да је наслеђе коначно' peiu'eHOi 
— Код наслеђа која icy ртаорена upe 11 м̂аја 1955 године мара се 
водити рачуна и о чл. 245 За&она о наслеђивањ1у, и то при оцени 
приговора о застареласти.

Врло је могуће да постоје Још ашога случајеви каји потпа- 
дају под рјубрику ,,или на други начин коначно уређено”, али ја 
нисам у стању да их овде све шведем.

При тумачешу чл. 242 Закона о насЛеђивашу, појавило се 
питањ-е правошажних одлука, донетих до 11 маја 1955 године. 
односно гштање — да ли се на те одлуке може врименити чл. 234 
у вези паследњрг 'Става чл. 236 Закбна о наслеђивању.

Закон о наслеђивању садјржи процесуалне и материјалне 
одредбе и после његовог ступања на 1снагу (чл. 247) ие могу се 
више примењивати правна правила старих прописа па ни раиији 
§ 18 бившег напариичног поступка, која одредба одговара чл. 
234 Закоиа о на€ле1>ивањ|у.

Ранији § 18 је био иесумнЈИВо лропис процесуалнаг карак-
тера.

Погрешно је било схватавве да правоснажне одлуке по ма- 
сама «ису 1коначао уређивале наолеђз и да су се та питања могла 
наново покрегати у париици у 1сважбм случају т- без осврта на 
ограниче-ња из бившег § 18.

Када је то |Шггање ошко стајал£> ето' ранијим прапи1си.ма, 
онда правасважне одлуке донете до И маја 1965 године утолико 
пре се не ‘могу 'мењати, будући да их чл. 242 сматра за решеша 
којима icy ионачно јуређени -сви шследни односи.

Како- мени изгледа, законодавац је хтео да судбина право- 
он:ажних оддука, донетих до 11 маја 1955 годике, буде за иавек 
запечаћена, чак ако би ice и твста1менат појавио под владом За- 
кока о иаслеђивању.

Да закључим: чл. 242 Законр о наслеђивању треба тако ра- 
зумепи, да се. тај Ззкон неће примењлвати на наслеђа, отворена 
до 11 маја 1955 године ( иа каслеђа oTBOipeHa у лериоду од 11 маја 
1955 до 11 јула 1955 године није се смела донети наследна од;^ка),
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ako 'Се'докаже да by no ондашњим 1Пропи1Си,ма право1Снажно од- 
л ^ т а  (б т  'обвира на могућиост вођења ;пар«ице по тадашњим 
или данашљим гар|описима, да су стор1азумом заинтере1Сованих 
лица (Паследиика и трећих л1ица) уређена и ако се може истаћи 
дригОво,р 0 застарелости, заснованој на зако1ну.

Душан П. Мишић

РАД МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

Међународна унија адвокагга дздала је свој „Билтен” месеца 
децембра 1955 годике, У „Билтену” се доносе извештаји и вести 
о раду Уније. ___

У Унију id,v тражили пријем но,ви чланови: Адвокатска асоци- 
јација из Њујорка и Адвокатска комора Норвешке.

Претседник Уније г, Poiđep Мартен, дао је извештај о својим 
посетама адвокатима Западне Немачке, Грчке, Турске, УСА, Југо- 
‘славије и Швајцарске.

.Билтен” доноси приказ рада Бироа Уније у Штокхолму 
13 јуна 1955 године. На овом заседанЈу Биро се позабавио 

питањем рада комисија, конгреса Уније који ће се одржади у Па- 
ризу од 13 до 19 јула 1956 године, изабрао је по новим правилима
два нрва .пО:Шретседника У'К1ије.

3'атим „Билтен” ДОНО1СИ извештај о раду Консеја Уни̂ је, који 
ј€ одржао своје заседање између 12 и 14 септембра 1955 r. у Ма- 
дриду. На састанку Консеја било јс заступњело 9 земаља, чланица 
Уније. Расправљано је О' питању проучавања станбеног законо- 
даистава у ‘Сверу; о полреби да Унија оснује три секцијЈе: европску, 
америчку и азиску; о кокгресу у; Паризу; као једно од најважш- 
јих питања иоставлуено је питање диску1сије о професионалном 
формирању младих адвоката. Осим тога, расправљало се о из- 
мени правила Уније; о пздањима Уни.је („Адво-катура кроз свет” , 
Међународне трговачке арбитраже, Међународне јурисдикције). 
Донсиси ;,Билтен’ и нсве прописе који се односе на адвокатуру 
у Белгији, УСА, Луксенбуруу и Холандпји.

Има ,,Билтен” и швештаје о животу и раду адвокатуре у Ен- 
глеској, Швајцарској и Југославији (приказ боравка Р. Мзртена 
код нас).

Нови1на у „Бдлтену” је та, да ое један део материјала објав- 
љује и. на енглоском, са француским преводом.

У издан>у Међународде &и1ије адвоката објављена ј,е кљига 
0 XV Конгресу Уније, који је одржан у Бриселу од 6 ,до 13 сеп- 
тембра 1964 године.

Књига је штампана на 110 .сдрана великог формата, те обу- 
'хвата рад Коигреса у плечуму, као и у секцијама. Доноси изводе 
из реферата и говсра, те диокусије делегата на Конгресу и у Сек- 
цијама, a прама 'стенографским белешкама, тако да се има пџши- 
чан преглед рада самог Конгреса.
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Ha 6 'Страиа објављује се комуникација др. Иво Политеа, 
са Нацргом 1профе;сионалног Кодекса адвокајтуре. Осим тога, 
књига објављује и више говора и интервенција делегата наше 
адвакатуре у  дискусијама Севди|ја Конгреса,

Књига је в1рло укушо опремљена, штам1пша на најфилијој 
хајртијл, са неколико илустрација са Конгреса', тако да служи на 
част Међународној униЈи адвоката. К. X-

БЕЛЕШКЕ

ПОВИШЕЊЕ ОСНОВА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
АДВОКАТА

Са више страна су поставељна питања да ли /је правилан 
поступак Завода за сацијално осиг|урање који од адвоката уна- 
траг 'почев од 1 јула 1955 године траже уплату меоечно по 125 
динара, ва име даприноса за социјално осигурање.

Оза тражење је оправдано, јер је Уредбом Савезног из- 
вршног већа почев од 1 јула 1955 повишена плата службеника и 
основ за социјално осигурање свих осигураиика са 500 динара, 
на ове врсте осигурања. Према томе, у смислу чл. 14 Уговора о 
соц. осигурању ово се повишење аутоматоки односи и на адво- 
кате, тако да 'ОД 1 јула 1955 ооков пенз, асиг|}|ра|Ња и шцијалних 
давања није 12.000 него је 12.500 динара. Ово повлшеше износи 
500 дина|ра месечно, a како адвокати плаћају 25'’/о.од окжове оси- 
гураава иа и.ме доприваса, то имају да плаћају од 1 јула 1955 гот 
дине по 125 динз1ра више, a иначе сада месечно 3.125 динара, 
уместо 3.000 динара.

Пеизионери адв̂ окати — и лични и лородични —  примају 
од 1 јула 1955 овај додатак од 500 дииара на пешије.,

На основу тога основ за £оц. осигурање који не подлежи 
пО(резу на промет и доходак је за 1955 годину 147.000, a за 1956 
годшу 150.000 динара.

СЕМИНАР ЗА АДВОКАТСКЕ ПРИПРАВНИКЕ У НОВОМ САДУ

Краје.м јануара 1956 године поново је пачео рад сем.инара 
за адвокатске приправнике у Ново.м СаД}’.

Се.минар посећују сви адвокатсжи приправници обавезно, a 
има сл!Ј''шалаца и из других правних ,служ-би.

Семинаром .руководи претседништво Радног одбора адво- 
ката и адв. приправника у Навом Саду.

На семина,ру ice предају сви они предмети који icy обухваг 
ћени лрогра.\10.м ,о полагању адвокатских исплта, јер је с̂врха се- 
M'HHapa: припјремање адвокатских приправника за полагашг ад- 
вокатског ислита.

Предавачи су адвокати и судије из Новог Сада,
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ЧЕТВРТИ БРОЈ „ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АДВОКАТУРЕ’’

Ових дана изашао је из штампе четврти број часописа 
Савеза адвокатских .комора ФНРЈ „Ј|у!гослове!н1ака адвокатура” .

Цео број ‘посвећен је значајноЈ скупштини Савеза адв, ко- 
мора ФНРЈ, те објзјвљује Резолуцију скупштине; паздравни го- 
вор .дретставАиха Савездог извршног већа Николе Срзентића; ре- 
ферате: Православа Васиљевића, др. Владимира Шукљеа и др. Иве 
Политеа.

Према стеиографским белешкама, али са извесним потреб  ̂
ним скраћењима, овај број објавл>ује и дискусију по свим рефе- 
ратима на самој Скупштини. Уједно објављује и Извештај Из- 
вришог одбора Савеза |Скупштиви,

Четврти број „Југословен-ске адвокатуре” објављен је из 
објективних разлога са извесним закашњењем.

Цена фоЈУ је 100 динара, a може се добити код Савеза ад- 
вакаггских комора ФНРЈ, Београд, Дечанска 13/1, уплатам 100 
динара «а тек, рачјуи Садеза 102-T-132.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Неиа таквог прописа у Уредби 
ć управљању станбеним зградзма 
преиа којем би дужност суда била 
да у изврпшом хиоступку пази на то 
да ли је од стране нздлежне Станбе- 
управе добрсшољна замена стана о> 
добрена нди не. (Врх. суд АПВ бр. 
Гзз. 65/955).

Првост. суд је (ЗОЈ.ОМ пресудом 
обвезао тужетика да исдразни стан 
и да се усели у стда тужиоца, јер је 
нашар да међу схраикама постоји 
шоразум о за.мани craHa'. Окружни 
qyл ie ову пресуду потдрдио.

Тужилац ј«  TpaSKKo извршење о- 
влх првсуда путем деложадије, која 
je одређена.

Јавни тужилац АПВ је . ставио за- 
хтев за азштиту зджрниггрсти, .јер да 
Ј€ срески суд првкршиа закрн када 
је Д08ВРЛИО извршење на оснсву пре 
суда крје бааирапУ: на споразуму 
■стравака, мада тај шоразум надле- 
жна -craiHfieHa власт -није одрбрила.

Зактев за заштииу заковишрсти 
није основаи и рн је  одбијен. a из 
разлога:

Према ггрр1иису чл. 62 ст. 1 Уредбе 
о рвсоплагању са станбеним зграда- 
иа пршудно иселење кррисника ста- 
иа ж>же се извршита cawpi на основу 
извршне судске пресуде, поралнања 
закључеиог пред мироалнм већем

или рве?>ене исправе о добррврљнрм 
иселељу. У конкретиом случају суд 
је рдредин извршење на темел»у 
прааожажне .цудске пресуде, којрм 
је туженоме-извршеиику одређено 
ислражњење сгана у којем је дотада. 
стаиовар и предаја исггог станв тужи 
тељу-гражиоду швршења. Право 
снажна судска пресуда 'ни.је резул- 
тат пастулка пр приговорима крри- 
сника страна против отказа крјег ,ie 
исходмо власник куће у CMaaniy т. 
чл. W  Уредбе, већ р«зултат тужбе 
тужитеља. да је споразумдр између 
њга и туженог дошло, др размене 
стана. те да је и,схл>учиво тај спрра- 
зум меродаван за регуишгаЈве рдноеа 
измеђ' странака.

Нема такврг toponnca у Уредби о 
управљ. стан. зградама према којем 
&и д>-жност суда била да у изврш- 
ном лоступку пази на тр да ли је од 
стране надлежне стаибене уп1>аве 
дсбррврл>иа резмена ста:на 'Одрбрена 
илгг не. Према томе, тај тзедостатак 
се могао нстаћи само у трку парни- 
це, крја јеималаза резултат доношвр 
ње конкретнрг изврдшрг наслрва. 
1Међутим, поштр је тај поступак пра* 
вошажно сжанчан недосгатак одо» 
брења добркзвољле за.мене не мрж« 
се супротставита изврпгаом наслову 
у лзвршнрм поступку нити би се до» 
ззол>ено извршење пу,т€м принудде
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деложацнЈие могло због овог недс- 
статка 1С»гранинаватЈ1. како се то 
ггредлаже.

Застарни рок за накнаду штете на- 
сјтаде због (немогућности испуњења 
yrOBlopa. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
674/955).

Тушаиац је у ту|ЖОи навео да је 
1948 године пиомено Срезу предао на 
коршшћење елеватор и дреш маши- 
ну. са задржавањем пра;ва влвсни- 
штеа. Да је знао да је tomom 1949 
годше елеватор 1аднешен ка непр- 
знафр место, a дреш демаш1цра1н, да- 
кле да не nocroje. Он је тражио од 
С|реза вр'а|ћање тих М!ал1ина. па је од

• стране ту|же.ног 1954 године упућен 
на •1па'1>ницу. a он је тражио исплату 
200.000 динара.

Првост. суд је тужбу одбио, јер да 
је протекао застарни рсж од две го- 
дине дана.

Тужилац је обднео жалбу, ксја 
није ocHiOB'a'Ha, те је одбијена.

Прзвилно је утврђено да је тужи- 
лац већ 1949 године сазнао да ма̂  
шине не постоје. a правллно .ie и ту- 
жба одбијена, али из следећик ра- 
зло.га:

На KOfflcp. сл'учај не може доћи до 
.применв ■чл. 53 Закона о нар. одб.
• срезова, јер се у к.анкр. случају не 
ради <0 одрсшор!ности одборника за 
накнаду штете већ о одговорности 
саМ'Ог тужеиог среза за накнаду 
mtere услед неисулњења уговррне а- 
бввезе према тужитељу тј. да тужи- 
телуу врати дреш и елеватор, ко.је је 
био преузео на бесплатно коришће- 
ње у 1948 г. Према томе. не ради te 
овде о накнади штете коју су тужп- 
тељу причинила -службена лшца сво- 
јим незајкоиитим радом. већ се ради 
о накнади штете, која је настала^- 
след немогућносги иопуњења уго- 
ворне обавезе од страве туженика. 
услед чега се шиташе застарелости 
има решавати по начелима вдштег 
iKMOBHHCKpr приватног права >о заста- 
релости потраживања. На подручју 
где је коккр. штета нзстала в:ажило 
је као правао лравил1а да BotipaPKH- 
вање из накнаде штете застарева за 
3 године рачунајући од еремена ка-> 
да је оштећеник сазнао за штету и 
учишоца штете. Kajco је тужилац 
већ 1949 године сазнао за штеоу, a 
тужбу поднео тек 1954 године. .очи- 
гледно је да је потраживање заста- 
рело.

Кратак и привремени боравак У 
другом месту не може се сматрати 
боравиштем брачних странака. (Врх. 
суд АПВ бр. ГЖ. 916 955).

Тужилац је пвкрвнуо бракораввод-' 
ну туж:бу пред Окружним судом. у 3. 
наводећи да је аоследње. за.једничк1а 
боревиште брачних другова било ка 
лодручју Окр,- суда у  3.

Тужена је подигла' приговор месне 
'ненадлвж‘насти лзиосећн да је‘ м.есао 
ладлежан Окр. суд у Б.. јер. је ,'Пок. 
1следње место заједничкаг, борави- 
шта 1стр.анака било у Б. '

Првост. суд, расправљајући' одво- 
јено по 'приговору ; ненадлелсности 
суда, установио! је Да је тужидељ 
био залослен V Б. од 16 нов. 1954 до 
3 јан. 1955, да је тужта при|јавлзе- 
на' као становлик лрада ‘ Б;'22'дец. 
1954, и да је брачна заједкица пврн. 
странака лрекинута 4 јан- 19б5.. па .се 
на .основу овлга прогласио марно' не- 
Еадлежним у смиблу чл. 72 ОЗБ. a 
шје олровео доказни поступак који 
је тужитељ предл1ОЖ1И0 да се утврди 
да je последње заЈедкичЈоа борави-. 
ште парн, .страшака било ‘на олдручју 
Окр. суда V 3. и да је тужена само 
била у гостима у Б. ' ;

Туж^илац је уложио жалбу';- - 
Жалба је основаиа, па је првосгг'. 

решење, 'у 1Кинуто,а из разлог-а:. '
'По чл. 72 ОЗБ тужитељ има пра- 

во да бирЗ' »оме окружном суду ће 
поднети тужбу аз развод брака да 
ли окружнам суду ла чије.ч се по- 
дручју налазило лоследње заједнич- 
ко баравиште сулиужника илиГокр. 
суду на чијем подручју тужени има 
CBoie преблвалнште 10днбсно борави- 
ште. пад бр-равиштем подразумева вс 
масто где се странка настааила у на 
мери да та.мо стално пребива, Кра- 
так и привремени боравак на другом 
месту не може се сматрати борави- 
штем странке. ■

Како усдед предлог.а '. тужигг.еЉ|а 
кије на ‘неоумњив начин утврђенр да 
ли је боравак стрзнака у Б. био са- 
мо приаремен. то вал>а ову чињешЈ- 
цу V лоаом постушсу уст.аловити.

Само трајно тешка и трајно опасна 
душевна болест може^ити разлог за 
поништај брака. (Врх! суд АПВ бр. 
Гж. 570 955).

Тужилац је шредложир у тужби да 
се њепов брак са тужаном на. осло- 
Biy чл. 41 и 45 ст. 2 и 3 ОЗБ пони- 
шти, .‘наводећи да тужена, болује. од
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душввне болести »леатресви , која 
је болест постојада и пре закључе- 
н>,а брака. о чему 'Он није имао зва- 
н>а. па је тако брак- оклопљен у за- 
блуди 0 битним особинама тужене.

' Тужена је тражнла да се тужба 
одбије, јер je она радница у слу- 
жби, проглашена n ударницом, из 
чега се види да је њена здранствено 
стање добро.

Окр. суд ,је тужбу одбио. ла је ту- 
жилац уложно жал1бу.

Жалба ј« неоснована. a ш разлога:
Из «iGK0Sa вештака-психдјатра и 

извештаја Нервие кликике Мед. фа- 
култета у Бвограду П1>01иви1рааи да-је 
тужена стварно у три. маха и та 1946, 
1947 и 1952 године била ш лечењу 
на iHeypo-псих. клиш ш ји  о д  боласти 
под дијагноаом ,лелресио”, да -је 
она само аа време трајања ове бо- 
леста несаосабна аз расуђивање a и- 
наче је падпуно спаообла и одговор- 
ва за iHPajBHe 1по1слове. да се она са- 
мо 33 време трајан>а депрвсије сма- 
тра ДЈТпееним болесником. да се та 
болвст код ње у три мзјха појаДЛ>и- 
вала без манијакалвих комлонеиата. 
да та болест има код н>е привремени 
каразстер и да нвма карактер ни трај 
не ни тешке ни трајно оласне 6о- 
лести.

Паркица Je отпочета и предајом 
тужбе суду. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
848/955). I

Тужеиа страна је предлбжила да 
се поступак у парници прекине до 
окончања парнице коју је против 
тужитеља и тужене повео Ђ. И. ра- 
ди признавања права ллодоужиткз.

Тужитељ ое овом предлогу проти- 
вио, али је лрвост. суд решењеи iio- 
ступак прекивуо до окончања кле 
прве naipHHue.

ТужилаЦ је уложио жалбу. која 
кије основаиа, a из paaaorai:

Ако .одлучиван>е la правном спору 
зависи или делим'ично од постоЈања 
нлн непостојања извесног правног 
односа »опи је предмегг друге сећ от- 
п-очете парнице суд може поступак 
прекинутв све дотле док не иостане 
правоснажна одлука томе правном 
односу. Жалилац сматра да је пар- 
ница ■отпочета по извршеном- до- 
стављању тузмбе тужеиику.- Та- 
кео схватање није правилно. Па 
начелнма парн. поступка дастава ТУ- 
женику иш' за лравно двјств10' да тс- 
че парница. са одређшим правним 
последнцаиа.. Међуташ. пздгвида је

&гпочела и предајом тужбе суду, ма- 
да самим тим још не настаЈУ 'оне 
правне последице које парнични по- 
егупак везуј€ за извршено дастав- 
љање тужбе тужанику. Парн. лосту- 
лак за прекидање постулка у вези 
већ отлочете парнице не претставл>а 
и не захтева издршено достављање 
тужбе туженику.

Вишак издржале глав№ казпе ие 
може се осуђеном урачунати у казну 
која је претворвна због неплаћања 
новчане казне <Врх. суд АПВ 6р. Кж. 
1467/955).

Пресу-дом Врх. оуда АПВ бр. Кж. 
'745/54 осуђш је С. В. поред осталог 
и на вовчану казЈ^ У изнооу од 
300.000 динара, коју је своту дужан 
ллатигн у року од 15 дана накол пра- 
воснажно1Сти пресуде. Камо осуђени 
није ову казну до сада исплатио то 
је Окружзш суд у С. донео решење 
којим је ову новчаиу казну претво- 
рио у казну затвора v трајању од. 6 
меседл.

Жали се осуђенн да .ie прилжом 
издржава!Ња временске казне на коју 
је био осуђен издржао 98 дана вз®- 
ше, па тражи да се ових 98 дана У- 
рачунају у нову казну у трајању од 
6 меоеци. јер је он противзаконито 
задр|жан у КП дому 98 дана виш€. He
ro што је био :осуђен.
• Жалбенш; навод .оптужеиог да је 
иеко1м грепжо.м издржава.јући главну 
казну задржан у 1Ш дому 98 дааа 
Бице HHje од улицаја на законитост 
побијаног решења. Ако је 10птужени 
издрЖ|а10 заиста ешпе од бдређене 
главне жазне може према постојећим 
прописима остваривати своје првку у 
погледу сжшх .органа, коуи су евент. 
окрив'илм да је .осуђеник незаковигго 
•задржан поеле рока v ШП доиу. али 
овај вишак преко закоиите казне не 
•може .му се урачунаши у казну крја 
је доонла- као замана за новчану ка- 
злу, ко.ју осуђени није у одређеном 
року лсплаггло. a коиа се ни принуд- 
ним путем ни.је могла од њега на- 
платитн.

, Ако опуиомоћенику оштећеног и- 
ли прив. тужиоца није извршено у- 
ручење одлуке суда онда је уручен.е 
извршено неправилно. (Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 1071 955).

■ Окр. суд је уручио решење о обу- 
етави извиђаја .оштећенсш који је 
решење примио в четвртог дана уло-
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жио жалбу. Окр. суд је жаибу као 
закаснелу одбедао. •

Жалн се оштећеии да је достаза 
игвршена лрошивно заксшу. Jep је он 
имао апуномоћвшгка каме је достада 
имаиа да се изврши, те да рок жалбе 
тече 'Рд дана достз&е решења опу-! 
номо^ешису. . - .

Жадба је .основана̂  a из рааљогаг .
Устаиовљено Ј€ да је решење до- 

стављено ггриватном тужиоцу лшчно. 
Ова достава је према иаричипиа! од- 
редбама из чд. 116 от. 2 ЗКП ншра- 
вилно извршена поошт.о. прнв. тужик 
тељ у lOBOM поступжу је им.ао иока* 
заног опунамоћешжа. Према томе. 
Јшррешш је Окручкни суд у свом на- 
паднутом решешу ут.В1рдио да је рак 
за жалбу протекар те ije услед тога и 
наведено решење тогрешао.

Недостак поуке о праву жалбе у 
npBOcrenerioij пресуди није битва по- 
вреда одредаба ЗКП. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. i340/955).

|Побијен<им |решењем одбачена је 
жалба .а1гту!же»о(г као неблагсвреме- 
на јер ije улажена после рока -од 8 
дана.

Оптужени је уложио жалбу, са 
ггредлагом да се побијано рвшеше 
пр«иначи и његова жалба узме у раз 
машрање. јер 'он није анао за р р к  
жалбе, пошто npBoicT. суд у iracM&r 
ној .пресуди није став1ио поуку о 
ггравном леку.

Жалба је неоснована, a из разлога:
Према пррпису чл. 337 ЗКП пркугив 

пр«суде данете у првом степену мо- 
же се  изјавити жалба у року <зд 8 
даша од дала ■ достављања npennca 
пресуде. Нешорно је да је оптуже- 
ни жалбу поднва по истеку ppKa од 
8 дана. Недостатак поуке о праву 
на жалбу у првост. пресуди није бит 
на плвреда одоадаба крив. поступка 
*3 чл. 342 ЗМТ, те се оптужени не 
мож€ позивати иа пропусг првост. 
суда који је изоставио Јшуку о жал- 
би.

Оверена исправа о добровољво« 
исељењу јесте освов за губл>ен>е 
става. (Врх. суд АПВ у. бр. 2391/55).

Тужитељвда lie са лицем A и Б 
поднеаа заједннмки молбу стаабе- 
ншЈ 'органу тражеЈш да се довволи 
добровоЈБна замена станова. у којој 
би ое тужитељица усе.тила у  стан 
лжца А), лице А) у став дица Б). a 
лице Б) у сгав тужнтељаце. Л1олба

ie завадена у деловоднику cTaHeeHOf 
оргала л  иа истој дв(г,а је сагласност 
за замену сханова. Сеоба ннје одмах 
изв1ршена због болести сулруге ли- 
Ца А). У међјувремену у друтом лан- 
цу добравофних замена лице Б) пре« 
селило ое у сврју кућу, a тужител>и- 
«a У стан лвда Б). сее у цил>у. обез- 
беђења истог лица , А). Пасле ово- 
га лшде-А) није хтел1с> да се сели. 
Туиииггељаца је од гарво(степен(>г 
станбеног органа тражила посебно 
писмево решење договореној и, 
одобрекој замени. Станбеии орган 
издао је. тражано решење. Пр ж цп- 
бн л;ица А) даугосгелеаги орган по- 
НИ1ШТИО је решење са •образл̂ ожењем 
да нема места замеки, пошто је лице 
А) у међувремену кЈдустадо од заме* 
ие.

У уггразком спору ocnopeso реше- 
ње је псшиштено a шз следећих рар- 
злога;

У 'ЧЛ. 62 Уредбе .о уирављању 
статбеним зградама стан -се може из>- 
губити и изврпшти прину.дно исеље- 
н>е шмеђу ociiaaiojra и на основу о~  
ве{>ене нсправе о добрсдааљном лсег 
лењу. По схватању Суда, iy датом 
случаоу постоји овереша истрава о 
дабровољнам лселењу путем. замеде 
станоеа. Ову замену одобрио 
лежни орган. Сагласн1а овоме. заин- 
тареоавана лица у добррво1љнод за- 
мени мргу тражити' реалнзацнју сво- 
јих прааа> па и принудно ^селеше. 
Тужитељица је .чогла на основу ове 
овврене награве о  дрбровољно! за- 
мени тражити при1Н1удно иселење љи- 
ца А), a наведеиа .оверена исправа 
јвсте иззршки раслов за 'Швршење.

Упис права власништва у земљи* 
шне књиге по Закову о ликвидацијв 
аграрне реформе вршене до 6. IV- 
1941 годиве на великии лоседима у 
АП- Војводини не подлежи плаћању 
пореза 'вц ппвмет непокретности 
(Врх. суд АПВ У. бр. 4̂35/1955).

Тужетељ је поднер прврстепеном 
финаншккрм органу на увид кушо- 
iipPAatTHiH lysroBop Ip .откупу земље од 
града Кањиже од 30 IX. 1937 годане, 
крјнм је као аграрни интересент отг 
жупио 2 кј. и 1434 кв. хв. земље. са 
зектввРм да се на исти стави клау- 
зуда аслРбођеЈва наплате пореза на 
промет ншомрегаости у дшљу ушг-са 
лрааа влашшитва У земљшпним 
књигама. Финанснски орган јг извр  ̂
шир процену нитокретнрсти, тв: из̂ - 
вршш разрез пореза . на. пр|Омет у

32



смислу /поетојећих пр,оетиса, етавши 
на гледиште да се v датом случају 
ради о промету непо1ТретностЈша.

Тужитељ a'e у жалби навео да нема 
места оп01рез1иван.у обизрадм да му је  
земља додељена као апрариом инте- 
ресенту уз одређену 'Откупн1у цену. 
Кахо равије није извршен уггнс v зе- 
мљишне књиге на његово име, наме- 
рава Дз T'O 1УЧИКИ сада и сматра да 
по .пропису чл. 2 Зажона о ликвида- 
цији arpaip'He реформе вршене до 6 
1У. 1941 године у АП Војводшш в»- 
је обаввзан да плати mope зна про- 
мет HenoKiperrHioicmHMa.

У  управнам спору Т1у1жба је уваже- 
на, a из следећ.их разлога:

Суд је нашао да се у датом слу- 
чају не ра.ди о промету непокретно- 
стима. већ о убележаааЈЊ.у права вла- 
сн1иштва у земљишне књиге у смислу 
чл. 1. 2, 3 и 4 Замона a лижвидадији

агргрне реформе вршеие до 6. IV- 
1941 г.одине на великим .поседиЈм у 
АП Војводине. Међу странкама је не- 
raoipBo да 'гужшгељ има траво на на- 
ведено землжште као аграрни ште- 
ресент. Према то1ме имао је основа 
да предуЗме KopaiKe ради ynmca пра- 
ва власништва v земљжиним књига>« 
ма. По чл. 32 За|кона о аграрвој ре̂ . 
орми и колонизадији одређево Je да 
се сеи поднесци, мошбе и решеша о 
додељ1каан>у земље у вези -са о-вдш 
законом ослобађаиу од таксе. Ближе 
прстисе m овој .материји сал1Вжи На- 
ред-ба [Минисгарства Фииансија 
ФНРЈ о 'укидању TaiK'ce за упис у зе- 
мљишне књиге npasai свој.ине на зе- 
мљишттима и зградама додељеиим по 
Зжову о arpapHioj pettiopMm и коло- 
низацији <Сл. лист' ФКРЈ бр. 82 од 
11. X. 1946 године).

СЛУЖБЕНА САОГШ1ТЕЊА 

ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници ИО АК за АПВ која је одржана 24 јануара 1956 
гадиие донесена РУ следећа решења;

1. Узети иа знање извештаји 1прет1седншса и референта о 
раду АК између две-оедаице.

2. Узет је ка знање взвештај благајника о craniiy као и под- 
несвни закључни рачуни Адвокатске каморе, 6. Пенз. фонда и 
„Гласника” за 1955 годину, те >се исти рачуни уп[>фују Глзаној. 
скупштини иа усвајан>е, с тим да се посебно објавл>ују у „Гласни- 
ку” бр. 2 за 1956 годииу.

3. На молбу брише се кз Имшика адвоката Орестије Пут- 
ник, из Кикинде због преласка у државну служ!бу, a за преуз1ша- 
оца канцеларије одређује се Угорица Будишин, адвоасат ив Ки- 
кивде.

4. На молбу брише се из Именика адвоката Слободан Ни- 
колић, из Вршца због преласка у држ. служ!бу, a за перузимасца 
кавделарије одређује ое др. Никола Сингер, адвокат из Вршца.

5. На молбу брише се из Имеиика адвоката izup. -Мирко Ив- 
ковић-Иваидекић  ̂ из Суботице због пензионисања, па се за преу- 
зиматеља канцеларије одређује Алба Филиповић, адв. из Суботи- 
Це, a др. ИЕ9савић-Ивавдекић се позива да се изјасни да ли жели 
да задржи чланство у Фонду noiCMpTafflHe.

6. На 'молбу одобрава 'се лрвселање адвокатске каицеларије 
Мвдије Лакићевић^ из Шида у Кулу.

7. На молбу одО|брава се пресељење адвсисатске каншелари.је 
Сдавкл Срдановића из Вршца у Пландиште.
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8. Ha молбу одобрава се преселење аавшатске канцеда1рије 
Миодрага Милутиновића из Ст. Павове у Инђију.

9. Решавано је о такућнм дредметима удиса и брисан»а као 
и осталим предметима.

Извршни одбор АК за АПВ

УПИСИ И БРИСАН>А У ИМЕНИКУ АДВОКАТА 
И АДВ. ПРИПРАВНИКА

У Именик адвоката Адвокат1сие коморе за АГТВ ушисаии су:
1) Шмит др. Карло, са седиштем адв. канц. у Самбору на 

ошову решења АК за АПВ 'бр. 234/55, које је потврдио Д>ж. се- 
кретар за прав. управу НРС својици решењем i6p. 21828/1955;

2) Веоелов1ски др. Јосип, Са седиштем адв, канц. у Coi»«6opy
решењем АК за АПВ бр. 240/55, које је потврдио Држ. секретар 
за правасудну ynpai^ НРС 'својим решењем бр. 21785/55. ,

Бришу се из Именика адвоката АК за АПВ:
1) Орестије Путник, из Кикшаде, пошто је лрешао у држ. 

службу;
2) Николић Сло:бода1Н, из Вршца, .општо је прешао у држ. 

службу.
3. др. Ивко-вић-Ивандекић Мирко, из Суботице, услед пен- 

зионисаша.
Адвокатска комора за АПВ

(САОПШТЕЊЕ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА

Уређивачки одбор рГлашика” насгоја-ва да, без повишења 
препплате, повећава број странвда ,,Гласника”. Јануарски број за 
1956 објављен је на 36 стрзтшца, a овај. фебруарски, на 40 стра- 
ница, Уређивачки одбор ће се и даље трудити да с времена ка време 
повећа број страница,

Да би ее ове на.мере Уређивачког одбора могле у потпуности 
да остваре сигурно је средство повећање броја рретплатника.

Ми се обраћамо нашим п!рија1тел?има, сарандицима и прет- 
' платницима са .молбом да лро.лагирај;у| :претшлату на ,,Глашик” .

Годишња претплата стаје 600 динара, a уплаћује се на чек. 
рачун: Адвокатска Комора за АПВ — Нови Сад, ЗОО-Т-403.

На полеђини чек. уплатнице треба навести „за Гл!асник” и 
саопштити тачну адресу прет!платни1ка.

Уређивачки одбор
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Стање фондоба
Адвокатске коморе за АПВ у Н. Саду на дан 31 XII 1955 годиве

оо.

•t
Сч

НАЗИВ ФОНДА
С т a в> е

на почетку | на крају 

1955 r.

Повећан>в Смањење

1 Фонд за отпис неуте- 
риве чланарвне 758 814 739.814 20 000 двн. 

брисав дуг

2 Фонд за покрвће ма&> 
кова 988.816.10 979-lw6.87

9.659.23 д. 
брисав дуг 

расх. пот. м-

3 Фовд за вавредве 
помоћв 944.032 901.532

42,500 д. 
ред. помоћ 
и једвокр. п.

4 Фонд за помаган»е 
адвоката 1.800 2.088 283

прилог

5 GcaoBBB посмртнв 
фоад 432.916 560.411

127. 95 д. 
уписнина и 

ненспл. посм

Хон. кв>нгово})а Благлјник Секретар Претседник
Бошко Боројевић с. р. Др- Нмкола Пврваз с. р- Славко Мишић с- р .  Милорад БотаК с. р

Закључни рачун „Гласника“ за 1955 годину

ПРИМАЊЕ: ИЗДАВАЊЕ:
1. Прсвос из 1954 гвд. 57.966.— 1. Штампа в хартвја бб-^Јб!.—
2. Претплатввци 189.992,- 2. Трошковв уређвва&а 73.500__
3. Радви одборв адв. и 3. Ховорарв сараднвцвма 114-854.—

. адв. приправнвка 240.640.— 4. Поштарвва 10 400.—‘ž 4. Субвевција АК  за Л1Ш 300.000.- 5. Разви издацн 18.714,—
1 5. Огласн 4.1100. - 6. Превос за 1956 г. 14.369 —

Свега: 729.598.— 729.598.—

Нови Сад, 31 децембра 1955 године

Ховорарви кк>игово^а, Урелввк,
Бошко Боројеввћ Коста Хаџи с. р.

Горн>в рачун прегледалн в као сагласав са књигама нашлн 

Славко Мишвћ) Мвлорад Ботвћ>
секрвтар претседввк
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ГУБИТАК
Б И Л

Ддвокатске коморе за АПВ
Ред.
број

-Стр. 
гл, кн> Н а з и в  р а ч у в а

Пред&О'
лона

Главна
колова

1 325 Р-н Управвих трошкова:
Плате сталвих службевика 430.040
Ховорари 227,840
Допринос за соц. ос ва плате службев. 178.364

„ „ „ на хонор. ез.8 9
Огр‘В 62.631
Осветлење 6.886
Каввелариски материјал 59-338
Поштарава,-телеграф и телефоа 74-135
Трошкови вовч. и платног промета 26 241
Претплата ва служ. листове и часописе 11.700
Осигурање иввентара 3.177
Одржавање чистоће 7i)86
Члаварива Савезу Адв. комора ФНРЈ 174.64 '
Путни рач. за год. скуп. других Комора - 188.291

„ „  за члавове И о  и Дисц. веће 69.175
„ „ претс Рад. одб. за саст. у Н С. 3<>.5"0
„ „ за обилазак Радвих одбора 53 250

Трошкови одржавање год. скупш. уН- С 60-962
Субв часопису „Југословеа. адвокатура" 47.500

„ „ ,.Гласник“ Адв. ком. АПВ 300.001
Оправка инвевтара 1.952
За курсеве адвокатских приправвика 30.60,
За разве непредв. издатке (бдржавање

и уређ. биб, и арх.) 73-120 2,217.541

ВИШ АК ПРИХОДА: 453 223

2,670.563

АКТИВА
Р А Ч У Н  И М О  

Адвокатске коморе за АПВ
1 309 Р-в иавентара 1,074.709
2 304 м СИТНОГ инвентара 62.578
3 317 Библиотека 277,536
4 320 Благајве 149.233
5 321 ft Народае бавке тек. рачув ' 145.469
6 319 If „ „  фонд. посм. 445.946
7 261 Вредвосвих папвра 26.000
8 322 Адвоката 255602
■9 323 If Чланова посмрт. фонда ITOCO
10 318 Дужника 2,379.419.87
11 301 If Залвха потрошвог матервјала 65.008
12 258 •If Дубиозе J . 10.700
13 316 f) Порез ва доходак 3.633

4,912.833,87

Саставили;
Хон. ка>вгово^а, Благајвик,

Б. Боројевић с. р. Др. Н. Перваз с. р.

' У  Новом Саду

По- Надзорном одбору прегле- 
књнром и другим пом. књвгама 

Чланови;
др. Лазвћ Милав с- р- 

др- Стојшић Глиша с. р.
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A Н Č
у Нолом Саду за 1955 год. ДОБИТАк

Ред..
број

Стр, 
гл. књ. Н а з в в  р а ч у в а Предко-

лона

1 291 Р-н Члавариве
2 311 „ Уписвива и преселење кавцел. адвоката
3 312 » „ и промена праксв адв. приправ«
4 310 . ti. 1% Квморски допривос. 9
S 316 „ Камата
6 305 „. Огласа
7 292 „  Новчаве казве
8 291 „ Разва примања в вздава!^

, ■

Главва
колова

1,080.'50
31 ооо
9.500 

1,235.282 
■5.111 
2.2( 0 

26.500 
280.220

В Н Е  Б И Л А Н С Е  
у Новом Саду за 1955 год.

2,670.563

ПАСИВА
1 318 Р-в Вероввика 46.(0 J
2 313 „ „Гласввка А. К. за АПВ 14.369
3 259 „ Дубвозе 1! 10.700
4 289 „ Капвтала 1,206.541
5 268 ., Фовда за отпвсе неутервве чланариве 738.814
6 266 „ Рез. фовла за покрвће мањкова 979.156,87
7 324 ,, Фовда за вавредае помоћв 901.532
8 287 „ Фовда за помагање адвоката 2.088
9 306 „ Освоввв посм. фовда 590.411

ВИШ АК ПРИХОДА 453,222

10 јавуара 1956 годиве

дано, сравн>ево са главном Секретар,
и вађево исправво.

Славко Мишић с. р. 
Претседпвк Надзорног одбора,

Др. Ивавчевић Милан с. р.

Ввделв:

4,912.833,87

Претседник, 

Милорад Ботић с. р.
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ГУБИТАК E te J l
ПензиОног фонда биБше Адвокат

Ред
број

Стр. 
гл. кн>. Н a 3 и в р a ч у a a Предко-

лона
Главна
колона

1 les Р-в Управнвх трошкова :
2‘Л20riaate домара

Признаничва такса 2.067
Трошкови вовч. a платног промета 8.009
Осветлење 12 113
Чишћење оџака 7.526
Извос ђубр. в одржав! чистоће 26.478
Разлвка закупввве у фовд за опр- згр. 1,035.564

1,381.21725q/° лвч. в мат. издатии А. ком. 1955 264.740
3 tio Пензија в вомоћв; ^28.967

1,609967

АКТИ6А
РАЧУН ИМОВ 

Пензионог фонда бив, Адвокатске комо
1 76 Р-в Некретниаа 3,701.763
2 106 „ Благајве 30.692
3 82 „ Вредвосних папара 171,000
4 101 „ Дужвика 5 053
5 102 „ Део фонда за одржавав>е зграда 1. 111.791
6 77 ,1 Успеха од 1946— 1954 г. 1,943.580,55

Губитак у 1955 годиви 124.290

6,083.116,55

У  Новвх Саду

СасГаашлж
Хов. ккигово^а, 

Боројеваћ Бошко с. р.

БдагајнжХј

Др, Нвколв Перввз с- р

По Надворвом одбору 
е« главнон књнгом ж  осталим помоћ

Члавови:
Др. Мвлан Лазвћ с. р.

Др. Глвша Стојшвк с. р,
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A tt Ć ДОБИТАк

Рад.
бр

Стр- 
гл. књ. Н а з и в  р а ч у в а Предко-

лова
Главна
колона

1 105 Р-н Станариве 1;289.428
2 75 Камата 5.438
3 88 Развих примав>а н издиања 190 819

Губитак у 1955 годинв 124Л90

HE БИЛАНСЕ
pe y HoBOM Саду за 1955 г.

1,609.967

ПАСИВА
1 96 Р-в Народве бавке дугор. креднта 218.100
2 101 „ Вероввика 2,240 2 937
3 73 „ Капитала 3,430.116.68
4 104 „ Пореза на промет услуга 1.595
5 99 „ Фовда за одржавав>е зграда 86.297
6 103 „ Део фовда за одржав- аграда II. 111,791

6,083116.55

10-M956 r.

Вкд«лж;
С«кр«тар,

Славко Мнишк с. р.

Претседвшс, 

Мвлорад Ботаћ е, р.

прсгледано, сравњево
нвм књигама в ва1)ено всправво

Претседнвк 
Надзораог одбора

Др. Мнлан Иванчсвик с- р.
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ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИА1АЦИЈА ЗА ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ
ЗА 1956 ГОДИНУ

Позивају се сви Раднн одбори да до 15 марта 1956 даставе 
ашско1ве адвоката, адв. прилравника и чланова ‘породица ради ш- 
давања легитшлација за повлашћену вожшу. Радни одбори су ду- 
жни да доставе одједнам за све коришике податке, јер Железни- 
ца неће примати никаква- накнадна требовања, па ће према Тојме 
сва она (Лица за која се подаци не достазе остати без легитима- 
ције за повл, вожн>у.

Подаци icy следећи:
1. ) За адвокате: Презиме, очево име, име, број личне легити- 

мације и мвсто становања;
2. ) за адвокатаке приправнике као и isa адвокате;
3. ) за чланове породице;
а) за жену: гарезиме, очево име, име, i6poj легитима1ције;
б) за децу ишод 16 навршених година: презиме, очево име, 

име, дан, месец и гздина рођења;
в) за децу изнад 16 до 18 наврш^иих година: презиме, очево 

име, име, број легитимације, дан̂  месед и година рођења;
г) деца изнад 18 година жЈШОта немају права на легитима- 

цију по праву оца;
д) за лица која адвокат или адв. приправник издржава, a 

живе 'С fbiHM у 'кућној заједници (отац, мати, cecipa, усвојеник) 
исти подаци као за члано1ве лородице, са ознаком стелена фо;з1- 
ства̂

Слискови каји не садрже тачие лодатке неће се узимати у 
рад, него ће се вратита Радром одбору, ла је (зато потребгао да се 
сви •спишови доставе и пре крајљег рока, како 6и се на време мо- 
гли да И1сп1раве или допуне.

Умољавају се Радри одбари да 'гго горњем тачнр и «а време 
П0ступе, је ако ко од Ч1Л1анова астане без лелитимације Комора 
скида сважу дговорност са оебе.

Адвокатска комора за АПВ

'ГЛАСНИК* жжжааш смког м*с«ца. — Издавач в масшшж: Адаожатсв« жоторш
м  AilB, Нош Сад, Змј Јовшша 30. Ур«ђује Одбор Одгторвж урвдааж: Б*1^  

Иадорад, адвокат Uobi Сшм, Народнвх Хвроја бр. 6.
Шпмвв; Штвнварвја .Коста Шоквцв’  Hdbb Сад.

Тсхукж РШ.ЧТШ ш ож Ио.жудвк« бр. ЗОО-Т-493.
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