
Поштаривх плаћсва у готоку

ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА А. П ВОЈВОДИНУ
Година V Нови СаДг април 1956 Број 4

С A Д Р Ж A J ;

Косша Хаџи:

Ц. Бабић:

Др. Б. Матић:

Д. Mumufi'

Начић Тодор:

М. Muwuh:

В. Марић :

МДБ,:

Позив на годншњу скупштину АК 
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Ка побољшзЈву материјалне базе 
адвокатуре;
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Поверилачко право побијања;

Седница .Извршног одбора Савеза 
адвокатских комора;

Конферевција Р^дног одбора адво- 
ката и адв. приправника у Панчеву;

Из судске праксе;

Службена саопштења.
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На основу чл. 46 Закона о адв.сжа1|',ри и чл. 18 Правила Адво- 
катске коморе за АПВ, Извршни одбор АК за АПВ у Новом Саду 
сазива

Р Е Д О В Н У  Г О Д И Ш Њ У  С К У П Ш Т И Н У

Адвакатске KOiMpipe за АПВ у Новом Саду која ће се одржати у 
у недељу 20 маја 1956 године у 8.30 часова у сали Радаичког дома 
„Светозар Марковић” (Булевар Мфшала Тита), са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:
п
V.1- Отварање 'скупштике;
/ 2. Утврђивање броја присутнн.к;
'?^7,Избор Радног нретседаиштва;

KoiCTa Хаџи: Јован Стерија По.чорић као адвокат;
Читање запи1сника скупштине од 8 маја 1955 године;

СБ!.. Милорад Ботић: Друштвено упраељање у адвокатури и 
друг.ч актуелни проблеми адЕОка'15ре;

, 7. Читање извештаја Извршног одбора о раду;
8. Читање завршних рачуна Адв. ко.море и б. Пенз. фонда 

за 1955 год№1у;
. 9- Читање извештаја Надзорног одбора;

/10. Дис.чусија о реферату и извешта]и.ма и давање разре- 
шнице Одборима за рад у 1955 години;

ГГ. Одабрење прорачуиа Адвокат.ске коморе и б. Пенз. 
фанда за 1956 годину;

12. Разн‘0.
Скупштина !пуноважно решава у присуству најмање шоло- 

вине чланова, па се сжреће пажња чланови.\1а да овој скупштини 
без1условно етрисуствују.

Сва техничка обавештења у вези са скупштином биће об- 
јавл>ена у мајском броју „Гласиика” .

Из 'Седнице Изв:ршног одбора Адвокаггске ко.чоре за АПВ, 
која је одржана дана 23 марта 1956 године.

Секретар,
Славко Мишић, с. р.

Претседник, 
Милорад Ботић, с. р.



KA ПОБОЉШАЊУ МАТЕРИЈАЛНЕ БАЗЕ АДВОКАТУРЕ

,,Гла!СНи'к” је 'Од почетка iCEora излажеша, у више члшака, 
истнцао тешко материјално crafte адвС1катуре. На скупштинама 
Адвокатских комора, као и Савеза адаокатских KOiMopa ФНРЈ ука- 
зивано је на овај врло важан проблем, усвајане су резоЈруције и 
подношенп конкрегни предлози на к-ојн начин да се овај проблем 
реши.

Међу^нм, све до подношења познатог меморандума Савеза 
адвокатсккх комс-ра ФНРЈ Савезном извршном већу, није се ово 
питање 'Кретало са мртве тачке. Шта више нижи органи, који су 
примењивали на ггример пореске прописе заузимали су све чешће! 
rio нашем схват£|њу, неправилна становишта код питања примене 
пореских лрописа, 'код урачуиавања режије, доприноса за соци- 
јално осигј.рање итд. О овоме смо ми у !,Глзснику” износили че- 
сто и коккретне npHiiepê  које није потребно понављати.

Савезво извршно веће узело је у разматраље све предлоге 
адЕОкатуре које је-поднао у мемораидуму Извршни одбор Савеза 
адвокатсхих комора ФНРЈ и већ је приступило решавању тих 
питања.

Ова су питања у првом реду: питање опорезивања адво- 
ката, питање социјалног осигурања адвоката и питање награде 
адвоката за рад.

У области питЕња опорезивања адвоката до-нете су већ 
прве коикретне одлуке које јзсно 'указују- на то, да ће се цела ова 
проблематика наше адвохатуре решити.

Измеиом и допуном Уредбе о порезу на доходак решена 
су нека питања која су била спорна ивмеђу адвсжатур.е и поре,- 
ских органа, Тачно је изражено 'становиште да се долринос адзо- 
ката за 'Соријално осигурање адвоката има сматраги као режија 
тј да се износ доприноса има одб«ти од дохотка, Ми icmo стално 
тердили да је то таво, да ово извире из смисла лролиса, na је сада 
становиште адвохатуре добило са најмеронавнијег места пуно 
оправдање. Осим тога, у будуће је онемору|ћено да ice обрачунава 
попотак режије за остваривање O'CHOBa за социјално осигурање 
и тај износ прибије дохотку адроката, како се у последње време 
код неких пореских ограна почело то да примешује, иако је ад- 
вокатура указивала на неправилнаст оваквог схватања. Како је 
и ‘Сама порасха стола за порез на доходак за 1955. годину изме- 
њена, одношо смањена, већ за 1955 годину ће адв)01кати имати 
знатно олакшање услед ових лрописа.

Међутим, у Уредби о изменама и допунама Уредбе о по- 
резу на доходак шето је овлашћење Савезном извршиом већу да 
за поједине категорије и групе може да пропише посебле поре- 
ске стопе, чак и П1ропор.ционалне, па се наша адвокатура лада1 да 
ће Савезно извршно веће за 195-6 лореску годину адвокатуру обу- 
хват-ити овим овлашћењем, јер ће če само на овај начин заиста 
ефикасно м-01ћи да реши питање 'Очвршћења материјалне базе ад- 
вокатуре.

Значајна је одлука Савезног извршиог већа -у Уредби о из- 
мени и допуни пореза на доходак (чл. 4/П. Уредбе о изменама и



допунама) према Kojoj се на награду за рад адвоката не може 
у(тврђивати, раврезивати и наплаћивати порез на промет, Овом 
одлуком је коначно решен једгн од важних захтева наше адво- 
катуре. Ми смо,' адвокати, увек тврдили да иаш рад не може под- 
лежати порезу на промет услуга, јер наш рад није заиатски, нити 
механички, него првенствено интелектуалаи и да је награда за 
интелектуалан рад неспојива са обавезом плаћања пореза на про- 
мет услуга. Никакве услуге ми не вршимо на које би се могао плаг 
ћати порез на промет, ништа ми не продуцирамо у материјалиим 
добрима да би био олравдан овај порез. Ми вршимо само оне no- 
сл1ове на чије нас вршење yn)\'Jiyje Закон о адвокатури, a та врста 
послова не може бити подложка плаћаљу лореза на промет.

Већ ови прописи које је донело Савезно ипвршно веће 
олакшавају иначе тешку матери'јалн'у ситг»'ацију наше адвокатуре. 
Сви ми адвокати смо захвалии Савезном извршном већу што ’e 
овим првим мерама олакшало тежак материјални лоложај нас 
адвоката.

Питање сО|Цијал.ног осигурања је сада на проучавашу. Пре- 
говори шмеђу Савеза адвокаиоких комора ФНРЈ и Савезног за- 
вода за ооцијално осигурање су у току. Мбжда ћемо већ имати 
нов Уговор о социјалном осигурању када овај број „Гласника ’ 
буде изашао из штампе. Преговори су у завршиој фази, али сам 
уговор ће важити само до даношења новог Закона о соц. осигу- 
рању, јер се предвића да адвокати буду социјално осигурани као 
и 'Овч 'остали осигураници, законским a не [уговорним осигурање.м.

По новам 1нацрту адвохати би били соц. осигурани, већ пре- 
ма радном 'стажу, као судије среских, одно'сно ожружних судова. 
Осим тога, тај нацрт предвиђа и неке олакшице код пензиониса- 
ња ‘Старијих адвоката.

И литање измене Тарифе за награду за рад адвоката је у 
завршној фазн. Савез адвокатских комора ФНРЈ је лредао Комиси- 
ји за редахцију новог предлога Закона о адвокатури коју је образо 
вало Савезно извршно веће, a у чију је надлежност и ово. питање 
упућево', 'Свој предлог новвг Правклника за награду за рад адво- 
ката као и нове Тарифе.

A када буду решена сва ова питања биће решено у целости 
и питање лобољтања материјалне базе наше адвокатуре, те he 
она моћи са још већим пол1етом, са још већом вол>ом да врши 
оне задатке чије вршење су ј,ој поверени пролисима Закона о ад- 
вокатури. Материјалло обезбеђена адвокатура моћи ће још си- 
гурније, још постојаније да се уздиже и палитички, и стручно и 
морално, дајући максимум квалитетног рада у заступаљу интере- 
са који су ioj ловерени.

Коста Хаџи

АДВОКАТИ У ПОСТУПКУ ПРЕД ВОЈНИМ СУДОВИМА
Право странака да се пред судовима и другим органима 

народне власти служе стручним заступницима није ничим ofpa- 
ничено. To право нарочито долази до пушог свог лзражаја у кри- 
Бичном постулку пред војним судовима, где је окррвљени овлаш-



ћен да узима себи стр|учаог бра1НИ0|ца у току целог.криви1чног по- 
ступка и то TaiKBor браниоца у кога има пуно поверезња и кога по 
правилу сам одређује.

У 'Кривичном поступку пред редо-вним грађаиским судовима 
брзнилац по правил}  ̂може бити само адвокат. Само изузетио и у 
случају када се ради о обавезној одбрани и кзда у седишту суда 
«ема довољно адвоката, за браниоца окривљеном може бити од- 
ређено и друго лице са правном спремом, али и тада не свако ли- 
це са правв10м спремом, већ само оно које је способно да окрив- 
љеном пружи сгручну ломоћ у одбрани.

Када се ради о кривичнол! псступку пред вајним судовима, 
адвокати иајчешће не желе да учестују у њему|, јер смагграју да 
је то восебан поступак у коме треба да се авгажују војни правни- 
ци. Овак'0 схватање датира и,з времена када закоиским прописима 
није било регули1саздо питање одбране пред војним судовима, дак- 
ле, из оног времена када је због иепосиојања сигурног критерију- 
ма могло долавити до погрешних и иеправилних ставова према 
стручној одбрани. Међутим, после доношења Закона о војним су- 
довима, 'Који је пгупио на снатру̂  23 децембра 1954 године овакво 
схеатање мора отпасти као потауно' неадрживо, јер доводи до за- 
постаБљања једне важке гране нашег једи1№Стве»ог правосуђа.

Према одредби чл. 56 поменутог Залсона бранилац окривл>е- 
ног пред војним судовима може бити адвокат, a може бити и о- 
фицир 'или војни службеник официрскаг ранга, но они ino могућ- 
ству Tipeea Да имају правну спрему. Став други цити,раног гхрописа 
одређује када браиилац окривљеног пред војкжм судом мора бити 
официр или војни службенш официроког ранга. To ће бити .слу- 
чај када се ради о кривичном дел1,! које се одвоси на повреду уну- 
трашњег поретка Југословеноке народне армије или када у току 
кривичног П01ступка воводам утуженог кривичног дела може до: 
ћи до отаривања војне таЈне.

Шта he се све сматрати -као повреда унутрашњег поретка 
ЈугословеЈНСке народне армије и када све може доћи до открква- 
ња војне тајне, то је фа.ктичко питање на које даје одговор онај 
оргаи војног пр'авосуђа пред кога се то питање конкретно пастави. 
При давању 'одговора на то .питан>е овај >се орган не може служи- 
ти слободом личног оцењивања, еећ мора потражити основе за 
одговор у прописима које важе у Ју1'осло<венокој народној армији.

Који је судски орган овлашћен на давање одговора yi пред- 
њем емислу, завишо  ̂је од фазе у којој се кривични поступак на- 
лази код В;Ојног суда, Ако се ради о фази тзв. претх1одног поступ- 
ка, одговор на означеио питање даје војни истражни судија. У 
фази пригаремног поступка за главни претрес одговор ће дати 
претседник већа 'КОиме је предмет BOBepe« у рад, a на главном пре- 
тресу тај одловор даје веће пред којим ее главни претрес држи.

О томе да је пред војним судом искључвна одбрана 'по бра- 
ниоцу' адвокату због напред означених ометњи мора се донети 
одлука суда ivi форгчи решења. Ако је решеше донео војни истраж- 
ни судија, против тога решења није дозв-ољена жалба. Решење 
претсгдника већа, као и решење самога већа, може ее побијати, 
али не самосталигом жалбом, већ у жалби против пресуде.



Ето TO су те нове одредбе, на’ основу којих нује тешко из- 
вест.и закључак да је пред војним судовима омогућено учешће 
адвокатима увек када томе не стоје на путу сметње о којима је 
реч 'иапред. A тих сметњи у пракси не Miopa бити тако много, jcrp 
војна лица, као и друга лица која долазе под подс,удност војних 
судова, ке одговарају само за кривична дела којима се вређа 
унутрашњи ‘ПОредак југословенске народне армије одношо за кри- 
вична дела чије би извиђа1ње могло довести до откривање војне 
тајне.

Када им се поиуди одбрана и заступање пред BojHHiM с>'до- 
Бима, адвокати са овом чињеницом треба да рачунају. Но, одбра- 
ну и заступање пред војним судовима они не би смели одбијати 
ни због тога што је њихова дужкост да се боре за заштиту пра- 
ва и ивтерес свих грађана без обзира пред којим се државним ор- 
ганом расправља о тим правима и инт^есима. Са тих разл1ога на 
адвокатима лежи и дмжност да се изборе за пуну и ггравилну при- 
мену одредбе чл, 56 Закона о војним судовима, јер је та.ј npoinm: 
И-доиег зато што се је хтело да адвокати као с̂тручни браниоци 
и заступници странака наступају и пред војним судовима.

Псуптуковник 
ДобривоЈе Бабић

'судија Врховног војнрг суда

У ЧЕМУ ЈЕ СУШТИНА ПРОПИСА ЧЛ. 243 СТ. 1 ЗАКОНА О
НАСЛЕЂИВАЊУ

I.

Према пропису чл. 242 Закона о наслеђивању тај закон ће 
се примењивати на сва наслеђа по којима до дана његовог об- 
јављивања није донета правоснажна одлука о наслеђу или насле- 
ђе није споразумвм, деобом или на други начин коначно уређено. 
Из оваквог законског тексга је видљиво да' Закон о наслеђиван.у 
у вези своје примене начелно стоји на npHHpHniv ретроактивног 
деЈ1Ства у погледу раније отворених нзслеђа, која из мало час на- 
ведених разлога нису била окончана иа дан објављивања поме- 
кутог Закоиа. Није лотребно доказивати, да се и она «аслеђа, која 
су отварена досле објављиврња Закона, имају расправити од об- 
јављивања Закона по томе закону a не тек од онога даиа, када 
је тај Закон студио на снагу тј. тек по протеку 60 дана од објав- 
љивања тога Зажона,-Дакле, иако је Закон ступио на свагу тек 10 
јула 1955 године (чл. 274), прчмене истега Закона протеже се у- 
назад од дана објављивања не само на раније отворена наслеђа, 
која у моментјх" објављивања Закона још нису била довршена, већ 
и на oiKa наслеђа, која су отв>орена после објављивања Захона a 
пре ступања на снагу Зажона. Било би нелогично да се отворена 
наслеђа између објављивања Закона и ступање »стог на шагу 
рааправе по правним праеилима наследног права сходно' чл. 4 
Закона о неважности вравних прописа и т. д. тако да и за та на-



слеђа важи оио што важи за раније отворена наслеђа, која у мо- 
менту објавл>ивања Закона нису још била окоичана.

Међутим, од изложеног принципијелног става у вези примене 
Закона о ласлеђивању постоји изузета1К, који почива на сасвим 
супротном правлом схватању. Наиме, ради се о прИ1Мвни лринци- 
па временске важно‘Сти прав«их прописа, који је потпуио cymTHH- 
ски супротан принципу ретроактлвног дејства закона.

Поменути изузетак је дошао до изражаја у пропису чл. 243 
ст. 1 Закона. Овде имамо у виду тестамент, који је 'Сачињен npe 
ступања на снагу Закона. Наи-ме, тестамент, који је сачињен пре 
ступања на снагу Зажона у таквом облику, који је онда био доз- 
вољен a који «ије састављен ни у једном обдику, који qy предви- 
ђени Законом о наслеђивању, — важиће caiMO под тим условом, 
ако је завешталац умро до ступања Закона о наслеђивању на 'сна- 
гу. У складу је са лринципом времеиске важности да се нови За- 
кон има примењивати од дана сту.пања на снагу истог, што је 
јаоно и дошло до изражаја 'у ■пpoп»cз̂  чл. 243 сл. 1 Закона.

И баш услед принципијелне разлике између примене новог 
закана по начелу ретроактивног дејства и лримене новог закона 
по начелг временске важности — a 'која су сулротна начеда дошла 
до изражаја у Закону о 1наслеђивању и то у односу лравила и изу- 
зетка од лравила, — лојављује се проблем у томе, како треба лра- 
вилно ‘Схвалити лримену чл. 243 icr. 1 Закона. Наиме, у кажвом 
међуообном односу стоје облик тестам'ента по ранијим лравним 
пра1вилима .наследкбг права са обликом теста-мента ло Закон̂  ̂ о 
наслеђива1њу. Претлоставља се, да је тестамент сачињен пре сту- 
пан>а на снагу закона о наслеђивању, као и да је завешталац умро 
такође пре стулања на снагу Закона о наслеђивању.

Поменути међусобнги .однос зависи од тога, у чему је су- 
штина пој.ма ,,обли'к тестамента” ?

П.

Да би се могао дати правилан одговар на литање у чему 
ј-е сулЈТина појма „облик тестамвнта”, претходно ћемо навести 
извеслг ,,облике” тестамента пл правним правилима мађарско- 
приватног лрава, моје је важило на делу подрочја АПВ као и из- 
весне ,,облике” тестамбнта ло Закону о Н1аслеђи1вак>у.
'  Према лравним правиллхма мађарског лриватног права по- 
стојали су лоред осталог следећи ,,облици” тестамента:

1 — писмени приватни тестамелт.
Код овога се захтевало два сведока, ако је завешталац сам 

написао и лотписао теста.мент. Међутим, у свим осталим случа- 
јевима било је лот|ребно 4 сведока. И у једвом и У Другом случају 
тражило се jouj то, да завешталац у истодобном присуству свих 
сведака изјави, да исправа •садржи његову лоследњ!}-' вољу као и 
да ту исправу у лрисуству сведока лотпише и̂ли лак да изјави, да 
је исту раније iCBojepy4HO потлисао. Исто тако је било потребно 
у оба случаја 0|3нач'ити време и место тестирања,

2.— ус.мвни приватни тестамеит.



Taj тестамент није око редовна фсф-ма тестамента. Непедов- 
ност те опоркке огледала се је у томе, што је тај тестамент ва- 
жио безуслов«о само у томе сл1.|чају, ако би завешталац умро у 
року од 3 месеца, рачу-најући од дака када је тестгмеит сачињен. 
Међутим, ако би завешталац умро'по протеку 3 месеца од сачи- 
њења тестаменга, тада би тај тестамент важио само у томе слу- 
чају, ако би тестаментарни наследник дохазао, да је завешталац 
након истека П"01менутог рока па до своје смрти био у таквом 
стању да није могао да сачини нову onopt.jcy.

Међутим, по Закону о наслеђивању торвд осталог предви- 
ћени су 'следећи „облици” тестамента:

1. — својеручан тестамент (чл. 68).
Код овог тестамента није потребно да присуствују сведоци, 

већ је довољно да ra је завешталац својеручно написао и потли- 
сао. Шта више, није потребно да код овог облика тестамента буде 
означен датум тести(рања, већ се само предвиђа, да је та ознака 
кориона.'

2. — пис-мен тесдаменг пред сведоцима.
Код овог тестамента се тражи, да га завешталац, који 

није лично саставио исти, у присуствг,- два сведока својеручно 
потпише, изјављујући истоврембно у apwcyiCTBy сведока да та 
исправа сачињава његов тестамент (чл. 69 Закона).

3. —■ усмени тестамент (чл. 78),
Овај тестамент није редовна већ изванредна форма теста- 

.мента. До н>егов'ог сзстављања долази само тада ако завешталац 
услед изузетних прилика није био у могућности да сачини пи- 
С-мени тестамент.

Усмени тестамент прбстаје важити када протекне 30 дана 
од мсмента престанка изузетних лрилика,

Из предњег излагања је видљиво да је како по правним 
правилима мађарског привадиог права тако и по Зако:ну о насле- 
ђивању предвиђен „аблик” писменог приватног тестамента и то 
CBiojepivHHo написан и потплсан или пак само својеручно потписан.

Исто тако, из предњих излаган>а је видљиво, да је према 
оба извора права био преддиђен и усмени приватни тестамент, 
који је и у једвом и у другом случају био извавредна форма те- 
стамента.

Што -се тиче приватног пжменог тестамента у погледу из- 
весних потрвпштина постојала је разллка између пропи-са једког 
кзвора права и прописа другог извора права. Својеручно напи- 
сан и потписан пис.мени приватни т&стамент по правким прави- 
лима мађарског приватиог права био јв путковажан само у томе 
случају, ако је био сачињек пред два сведока, ако је завешталац 
V присуству два сведока потписао овојеручно тестамент или пак 
изја1Еио да гц је већ раније својеручно потписао и ако је имао 
ознаку' Е|ремена и .места завешта1ња. Међутим, за такав исти те- 
ста.мент по Закону о н£1слеђивању довољно је да је својеручно на- 
писан и подписан. Чак «ије ни нужно да H.\ia озиаку времена те- 
стдрања. Међути.м, код пвс-меног приватног теста.мента, који за- 
вешталац није нзписао, потребно је да завешталац пред два све- 
дока својеручно потпише исти. Насупрот тому, по правним пра-



вклнма мађарског права |било је 1П'0требн'0 четири 'Сведока, с тим 
да завешталац није морао иужно својеручно потписати « icth у 
npHcycTEiv’, сва четири сведока већ је било доваллЈа да се позове, 
да је раније тестамент 1Своје|ручно потлисао,

Што се тиче усм1ен«зг тестамента> иако је и један и други 
изванредна форма тестамента, ипак према појединачкиад потреп- 
штинама, a с обзиром на ирописе помевута два извсра права, по- 
казују се извесна одвајања. Према правним правилима мађарског 
приватног права за тај тестамент се не тражи, да је под изузет- 
ним ириликама сачињен, Напротив, самим тим што тестамент 
има усмену форму, всти се 'Сматра изван)редни1М ' тестаментом и 
ограничен је на одређено време, кжо је то већ rope изложено. 
Иначе захтева се приоуство 4 сведака. Међутим, према проЈшсу 
чл. 78 Заа<она о наслеђиваадт усмени тестамент, како је већ rope 
изложено, прет1поста)Вља из)^ветне прилике, које су спречиле за- 
Есштаоца да сачини писмени теста)мент, с тим да и.сти губи ва- 
жносг ако протекве 30 дана од престанка поменутих изузетниз? 
пи'лк'ка. Додуше, и овде је тестамет- ограничен на одређено 
време али под сасвим другим ок1олмо'стима.

Према томе, у основи на врви поглед не би било суштинске. 
разлике између писменог приватног тестамента и усменог при- 
ватког тестзмента ирема прописима поменута два извора права 
обзиром да се и у једном и У другам случају ради о писменој од- 
носно усманој форми тестам1ента. Раздика се појављ|у:је еамо у 
појединим потрепштинама, које се лредвиђају ‘у пропиеима по- 
менута Два извора права.

Међутим, да ли се може сматрати довољним код одређи- 
вања садржине појма „облик” тестамента само она спољна ознака 
форме те1стамента, шрема којој ice тестамент класифицира на пи- 
смени или усмени тестамент, иди се пак мора узети у  'Обзир збир 
свих ‘потрепштина за извесну форму тестзмента и према томе 
збиру као целини ценит« да ли између писменог тестамента и 
усменог тестамента према правним правилима мађарског приват- 
H or права и тих форми тестамеита по Закону о наслеђивању по- 
стоји 'Суштински идентитет или пах ие.

;По нашем мишљењ|у; није довољно имати у виду само 
спољко основно обелкжје тестамента, према ко‘ем 'Се- исти кла- 
сифицира на пиемени и усмени тестамент, већ ]е неопходно имати 
у виду све остале по'Г|р'епштине које се према одговарајућим про- 
писима предвиђају. Појам ,,облик” тестамента има у себи да обу- 
хвати не само оно евоје основио спољно обележје већ такође и 
све астале потрепштине, које се за то ооновво спољно обележје 
према лстојећим прописи!ма везују. Само у томе случају се може 
на несумњив начин утврдити у чему је права .садржива „облика” 
тестамента према прописима једвог извора права a hK чему према 
прописима другог извора 'права. У крајњој линији тиме се исто- 
дабно омогућава да се изведе правилан закључак о томе да ли 
постоји идентитет између „облика” тестамента по правним пра- 
вилима мађарског приватног лрава и „аблика” тестамента по 
прописима Закона о наслеђивању. To значи, да се тиме истовре- 
меко решава и питаше у каквом су међусобном односу ломенути

S



,,сб.жци”, a према прописима поменута два извора права. У крај- 
њој .линији тиме се решава и питање у чему је прави смисао про- 
писа чл. 243 ст. L, у којем ]е изузетно за пуноважност тестамента 
дошло до примене начело временске важности правиих прописа.

in

Ако се постављени проблем решава са становишта мало 
час изложеаог, тада је очигледно да измеђ(/ писмене форме те- 
стамента по правним правилима мађарског приватног права и пи- 
смене форме тестамента по Закоиу о наслеђивању не постоји 
идентитет. Осим основног спољњег облика тим тестад1ентима ни- 
шта друго није заједн1ИЧКо. Код својеручно написаног и потпи- 
саног тестаме!гга по Закоиу о 'каслеђивању, дов10љно је самото да 
је тестамент по завештаацу својеручно написан и потписан. Ни- 
шта друго се више не тражи. Међутим, по правним правилима 
мађарског приватног права. потребна су два сведока као и све 
остале формалности које се у вези сведока траже, a како је то 
взћ раније изложено. Исто тжо, постоји у вези осталих потреп- 
штана сем основног спољњег облика разлика између писменог 
тестамента само својеручно потписаног по правним правилима 
маћарског приватног права и оног по Закону о на1слеђивањ1у  To 
је већ псближе rope изложено.

Најпосле, и код усменог тестамента с обзиром на остале 
потрепшткне, сем опољњег облиха, постоји у битности разлика 
између усменог тестамента по правним шравилима мађарског 
приватног права и усменог тестамента по Закону о насдеђивању, 
a како је то већ rope изложева.

Према томе, ако је тестамент сачињен лре ступаи>а на снагу 
Закона о на1слеђивању у било којој писмедој фо̂ рми према прав- 
ним правили.ма мађароког npiiBaTiHor права, тада се може саовим 
'Слободно рећи, да такав тестзмект није са;стављен ни iv: једном од 
обликг предвиђених Законо>м о нзслеђивању. Ово што је речено 
за лисмеии тестамент то исто важи и за усмени твстамент, Као 
што је већ речено, овакво становиште је резг. лтат оног схватања, 
дз између писменог односно усменог облика тестамента ПО' прав- 
ним правидима мађароког права и аисмеког одвооно усменО'Г те- 
стамента по Закону о васлеђ.ивању ке постоји суштински иден- 
титет.

Крајња ковсеквеција оваквог схватања је та, да ће се на 
писмене односно усмене тестаменте, сачињене према вравнвм 
правилима мађарског приватног права, a лре ступања на снагу За- 
к>на о наслеђивашу, под претпоставком да је завешталац умро 
до ступања на GHariv’ поменутог Закона, примењивати привцип 
вре\?енске важно-сти правних прописа, тј. такви тестаменти, под 
малочас наведеним околлостима) сматраће се пуноважним, ако у 
потпуности од1 оварају оним облицима, који су према помену- 
тим правним правилима били дозвољени.

Др. Богдан Матић



СМИСАО ЧЛ. 13 ОСНОВНОГ ЗАКОНА О БРАКУ

Ста:ри1ца од 70 година живота, болешљива и неспособна за 
привређивање, напустила је свога мужа због злостављања, и 
прешла је да живи код свлга сина из првог брака који је, иначе, 
оптерећеи П'Ород!И1ц6м и врло сиромашнога стања.

Оиа је тужбом тражила кздржавање од мужа, a ии један 
ни друти бражи друг HHcyi повели бракоразводну парницу.

Првостепени суд је нашао да је т}лжиља испунила услове 
из чл. 13 OcHOSHOr закона о браку и са тога разлога усвојио је 
тужбено тражење.

Тужени је изјавио жалбу, наводећи, п-оред осталога, да је 
тужиља CB'ojoM кривицом иаггустила брачну заједницу, који је 
лриговор тужени нав-одио и ;v првостепшом поступ1ку.

Врховни суд је оснажио првсуду npEOicreneiHor 'Суда па је у 
својим разлозигма навео и ово: ,,без обзира да ли је кривицам ту- 
жиље или иије прекинута брачна за|едница, тужени је дужан, као 
брачни друт, да издржава тужиљу, Евоју брачну жеау, пошто q,” се 
стекли сви услови из чл. 13 Осноаног закона о браку a на страчи 
тужиљиној”.

Иако је тужиља, у ковхретнО'М случају, заиста била исву- 
нила услове за примену гарњега зап<онскага прслиса |>л своју ко- 
рист, поставља се питање — Да ли заиста брачни друг (најчешће 
долази у питање брачна же«а) има лраво на 1И13држава;н>е ако је 
чак његовом (женинам) кривицам дош.л1о до расгЈрања брачне 
заједнице, како би се ивј.аснио републички врхоени суд?.

Мени изгледа, да се тахо не може тумачити наведеш! про- 
пис и локушаћу да дам разлоге за то.

У уводном делу Основног заасана о браку стоји да је брак 
заједница живота мушкарца и жене, и то заједница уређена за-
'КО.НОМ.

Иначе, та се заједница људи различитога пола — брак — 
■,зима као основа породице и тај социјалии фактор из моралних 
к разлЈОва сугоника 1С'тављен јв под заштиту државе.

Одредбе прве главе тота Закона посвећена су правима и 
дужН|0!-сти;ма брдчвих другова.

По!ред многих права и дужности брачника, навешћу само 
о«е који ће паслужити За 1Пр1авил1Но разумевање члача 13.

Така, у првим чланоеима налаже се брачни друговима ме- 
собна верност и узајамно помагање. Даље, њима се намеће^дуж- 
ност заједдагчког старања о дечијем издржавању и васпитању. 
Обавеза издржаван>а породице пада и на једног и на другог брач- 
ног дрпга., у граиицама одговарајућих могућности.

Најз&д, 'првај глави припада и чл. 13 као претпоследњи за- 
KOHiCKH пропис те главе, коЈи текстуално гласи: ,,бјрачни друг који 
нема средства за жшот a неопоиобан је за рад, или је незалослен, 
и.ма празо на издржавање од 6pai4iH'ior друга, уколико је овај у 
стању да то учини”.

Дакле, да би дошло до уживања 'овога права однооно до 
испуњења ове обавезе; Л10Т!ребно је да се велики број услова испу- 
ни: да постоји заједница, законом уређена, између брачних дру-
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гова; да 'Између брачника постоји безусдоша брачна BepHOiCT и 
да се ови [>|зајамно помажу, да брачни другов.и заједнички под- 
носе терет издржавања и васпитања Â eiue, наравно уколико их 
кмају; да сразмерио овојим могућностима доприносе издржава- 
н>у лородице 'којој је браж — брачиа заједница — основ a приори.

Другвм речима, да би дошло до .примене чл. 13, потреб.но 
је поред посебиих услова из тога npon».ca, да се ишуне и остали 
услови, који неминовно прате законом уређену заједвицу — брак., 
будући да се та заједница, по лрироди ствари, ствара преко чистог 
теретног, алеаторног уговора, већ код склапања тога уговора глав- 
ну улогу имају (абично) интимни, емотивни моменти. Идући даље 
овом идејом — чл. 13 OiCHOBHOr закона о 6paiKy треба тако разу- 
мети да брачии друг који није раскинуо брачну заједницу (она 
још иостоји), «оји је сачувао брачну верност и помаже, макар и 
морално, свога 1брачног друга!, који је неспособан за рад и нема 
могућности да доприкоси 1Ивдржавању породице па и себе самог 
— има право на издржавање ад свога брачног друга. Шта више, 
OB'O му прав'0 припада и онда £ixo је спо!собан за једну врсту по- 
сла коЈ!и не претставља посао yi домаћинатву, али је остао незапо- 
сл1ен, иако се јавио надлежном биро-у за посредовање рада.

Наравио, и у овом.другом случају подразумева се да тај 
брачни друг (незапослев) нема могућно1сти да доприн1С1Си издрж.а- 
вању фачие заједнице, кити има средства да себе издржава, a то 
све, природно, не искључује могућно1Сти да у кући својим трудом 
у нечем1у| привређује.

Али; тта бива ако дође до раскида брачне заједаице, без 
раввода брака, узимајући у обзир само жену, чији је случај, као 
кезаштићенијег бића од човека, интересантнији у оваквој ситу- 
ацији.

Ако је, сада муж својим постувком спречио жену да ужива 
заксиске благодетн које јој закон признаје (чл. 13) док она испу- 
њава опште и посебне услове за коришћење тога права (издржа- 
вање .мужа), онда ће муж бити прим1оран р.дом (ако тужба посто* 
ји) да обезбеди н>ено издржавање.

Околност да је жена остала под кстим кровом (што је да- 
нас чест 'СЛ}'вај услед несташице станова (са мужем oabocho да је 
напустила мужевљев стан — »ема значаја. Главио је да жена, ис- 
ггравна у сваком погледу према Основном закону о браку, нема 
средстава за живот и да је «есл’0.оабна за рад, односво да је оста- 
ла незапослена без св.оје кривице, a муж се оглушује о своју за- 
конску сбав'ез))1 да је издржава у таквој њенЈОј оитуацији.

Као што сам рекао, уколико жена залражи npiereo суда ост- 
варење 1Својих И1нтере!са који проистичу из права на издржавање 
(чл. 13), наравно под строго заковским условима, муж ће бити, 
преко судоке одлуке, натеран да ишуни своју законску обавезу,

Узмимо, сада, обрнут случај — да жена неће да прими из- 
државање из чл. 13, које јој муж етружа, a које издржавање од- 
говара :сит1уаци|и брачких другова као и материјалној ;могућности 
мужа и да због тога дође до раскида брачне заједнице.
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Замишљам да је жена до овог стања дошла из неозбиљних 
или неморалних разлога, чисто из 'кагарица. не жели да остане са 
мужем у заједаици однооно жели да пређе код свога пријатеља.

Ако би, сада, и била без средстава за жив10т односнонеспо'- 
собна за привређизање, ил|и, најзад, незапослеиа a без своје крв- 
вице, она ие би могла да полаже право на издржавање из чл. 13 
Основнога зак'0на о браку a са ових разлога: она је -сва|о'м кри- 
вицом раскикуда брачиу заједницу; thlm 'Ставом престала је да по- 
маже, макар и марално, свога мужа, 0|ДНО'Сно повредила је брачну 
верност; ако је још било и деце, престала је да се стара о њихо- 
Еом издржавању и васпитању. Дакле, опште брачне дужвости ова 
је жена прене1брегла, које су хаб̂  основа права на издржавање из 
чл. 13 тј. предуслов за коришћенле тога права,

Неки poiBope да муж у оваквој :ситр|ац.ији треба да поведе 
бракоразводну парницу. Такво гл|едиште, начелно, не решава 
проблем.

Ако се ЗЈТОматски жени (раније сам рекао да ћу гоВ'Орити 
сам'0 о том брачном другу у В'ез1И права на издржаван>е у вези чл. 
13) призшје npaiBO на издржавање из чл. 13, без обзира да ли има 
кривице до ње или — нема за раокид брачие зајед|НИ|це оида би 
муж имао да плаћа издржавање жени за време вођења сп'Ора, a 
ти ice спороЕи ипак не решавају такО‘ брзо. И за те спорове по- 
требан је доста дуг лериод времена,

Узимају1ји, даље, да кр1ивица жене за напуштање брачне за- 
једнице нема никаквог утицаја ш њено право вздржавања из чл. 
13 OcHOBH'Or закона о брак1,!, брани01ци тога гледишта позивају се 
на чл. 81 Основнога закоиа о браку, који говори о  пр'иврел1еним 
мерама, донетим у току вођења браксразводне парнице.

Али, заступници тога гледишта заборављају да у првам 
ставу чл. 81, и то у воследњој реченици, стоји ,, као »  'за станова- 
ње и издржавање необезбеђеног брачног др|Јта” . Значи, да се у 
корист брачног друга могу данеги npHBpejteHe ,мере само окда 
ако је брачни друг не'Обезбеђен. A да л1и је необезбеђен онај брач- 
ни друг који неозбиљво, безразложно. из обести, из иемооалних 
разлога, дакле, једном речју својом 'Кривицом иапустио брачку 
кућу односно сдбија, иако је у стану мужа, издржавање мужев- 
љево., 'у обиму и виду који одговарају фактичној ситуацији брач- 
нша и мужевљевим материјалним могућмостима?

Према томе, ни за време трајања бракоразводне парнице 
не доносе се аутоматски привремеве мере због издржавања жене 
тј. испит|у!је се да ли је жеиа ‘остала кеобезбеђена, док се води 
парница» услед своје кривице.

Пастоји још једак прсдаис ,из другога закона који иде у 
лрилог гледишта — да се приликом одлучивања о заштити жени- 
них HiHT'epeca који проистичу из чл. 13 Осиовког закона о браку 
мора водити рачуна о оправданости ситуације у којо.ј се налази 
Tj'-жиља (женин је случај најчешћи).

Овде мислим «а чл. 38 Осиовнога закона о односима роди- 
теља и деце, који је ступио на снагу п-осле ступања на снагу Ос- 
новнага закона q браку.
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Hy ce каже да лице коде је дужво давати издржавање дру- 
гом лицу — овде не улазе у обзир родитељи и малолетна деца, 
могу по свом избору или:

а) плаћати 'Одређене износе На име издржавања; или
б) тражити код себе то лице на издржавање; или
в) обезбедити му издржавање на други начш.
Најзад, у другом ставу тога npoinHca се каже да лице које 

има лраво на издржгваље, може из оправданих разлога тужбом 
тражити да му се издржавање плаћа у  новчаним износима.

Као uir.o се види, у овом се пропису гоВ'Ори о лвцима која 
су ду1жна давави издржавање односно о лицима која имају право 
ка издржавање.

Када се, сада, од лвца које има право на кздржавање тра- 
жи да изнесе оттравдане разлоге за !плаћање издржавања у новча- 
ним износима онда лице, под пр1етпоставком да истуњава услове 
за стицање права на издржавање — на 'прИ|Мер жеирино право из 
чл, 13 Осковног закона о браку — -не може имати право на издр- 
жаваше v виду ковца, ако је из неопрар.да-них разлога навустила 
брачну заједииду однооно а«о је безршложно 'Одбила онај вид 
издржавања који обвезкику, њенам мужу, 'стој« законом на ра- 
сположењу.

Право је решење, начин, на кој|и људи уређ|ују oamoice у 
друштву.

Интербс појединца који взвире из неког лрава, законом 
признатаг, ужива државну заштиту, ако корисник вспуњава за- 
KQBoice услове. Деси ли се, пак, да се око коришика на стекну̂  за- 
коноки услови за извлачење користи из права законом уређеногЈ 
односно да их је корисник својим поступком уклонио, себи има 
да прИЕишв. што се њевов внтерес, објективно ослоњен на закон- 
око право, не 1МОже остварити, услед корисникове личне, коикрет- 
не ситуа1ције.

Да закљ|\1чим: брачии друг има пр.аво на издржавање (на- 
пример у новчаном износу) по чл. 13 Основнога закана о браку 
само онда ако до раскидања брачне заједнице није дошло њего- 
Бом кривицом одно1СН1о ако није безразЈвожно одбио онај вид из- 
држа1вања који другом, обавезном брачном другу на издржавање, 
стоји на избору по закову.

Пошто раггублички врховни судови затчтају и једно и дру- 
ro гледиште, требало би донети аутентич^ад тл̂ т̂ачеше чл. 13 Ос- 
новнога закона о браму., будући да позитивни праписи из области 
П'Ородичнаг права пружају могућно.сти за то.

Душан П. Мишић

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ПРОТИВ ПЛАТНИХ 
НАЛОГА КОД ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

Постоји неједнака пражса вод привредних судова у погле- 
ду одређивање рока за подношбње приговора против платних на- 
лога. Судови. обично одређују рО'К од 8 дана, али има случајева 
да одређују и дужи рок (15 или 20, па и 30 дана).
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C обзиром Ha такву праксу, потребво је видети како је за- 
KOHO'M регули1сан:о"‘Ш1тан>е овог рока.

Члан 98 Закона о прнвредним судовима предвиђа да до до- 
ношеша закона о парничном постуш<Ју|, за посту1пак у 'Споровима 
пред привредгшм судовима важе правила париичног постушка и 
npoHHiCH који 'Су у том члану наведеии Према правном травилу 
парничког поступка, садржаном у. § 643 бив. Грпп, пригов1ори 
против плаиног налога подносе ice у ‘строгам ро-ку од 15 дана по 
доста1ВИ., И Зако« о убрзању парничног поступка код редовни1Х 
судова (чл. 17), који се сматра као део парничног постуЈткз, тако- 
ђе предвиђа рок од 15 дана за подношење приговора. Сматрамо 
да се из овога види Да рок за подношење приговора износи 15 
дана и да ]е то зашнски рок, који 'Се не може :скратити a ни про- 
дужити. Изузетак од тогз предвиђен је само у меничиим и чеков- 
ним споровима, у којима рок за подношење приговора износи 
3 дана. Ови рок10ви важе како за шорове којн се ио мандатном 
поступку воде код редовних, тако и код привредних судова.

Одлука 0 маидат«о.\1 поступку, коју је у овоје Ереме била 
донела Главна државна арбитража у пленуму (Сл, лист бр. 46/50) 
предвиђа да рок за исп'ун>ење радњи односно за подизање приго- 
вора износи S дана, ако налогом није дружчије одређеко. На^осно- 
ву те Одлуке Арбитража је могла да одреЈ̂ уге дужи или краћи 
pOiK. од 8 дана. Међутим, та Одлука је престала да важи, јер је 
престао да важи и Закон о државној арбитражи на основу вога 
је ана донета. Погрешно би било узети да је Одлука остала на 
снази на основу чл. 5 .ст. 2 Закона, по коме нривредни судови 
примењују и друге npon»ce који су Лонесени у складу са закоиом, 
јер је OiHa у ау|протности са чл. 98, a оснм тога Врховни привредни 
суд је ОЕлашћен да ка проширеној седници доноси само опште 
узансе, a не и прописе о поступку, па не би било основа примењи- 
вати и даље провисе о nocTynKy које је донела бивша Главна ар- 
битража.

У једном KOHKpieTHOM 'Случају Оиружни привредни суд је 
одбацио као неблаговремене приповоре које је туженж поднео 
9-тог дан.а по пријему налога. Виш« привред1Н1И суд у Београду 
решењем Сл, 34/56 од 18 јан|,13|ра 1956 није уважио жалбу 'гуже- 
ннка, дај\,;ћи следеће образложење: ,,притовори против платног 
налога издатих од стране привредних судова оодносе се у пре- 
клузиввом р01ку од 8 дана од дана пријема. Тај рок је довољан 
за подношење приговора у цилг̂ у заштите права приговорача, a 
одговара потребама брзог решавања привредних спорова. Сем 
тога, тај рок је у схладу са рбком за изјаву прав!них лекова про- 
тив одлука привредних су̂ дова, који такође изиоси 8 дзна, док су 
по одредбама Гпп, на каје се ревизија нозива, рокови за пади- 
зање приговора у мандатном постутаку и за подношење правннх 
лекова против рудеких одлука износили 15 дана”. Даље, суд исти- 
че да се Закон о убрзању односи »окључиво на поступак код ре- 
довних судова. Да ли је Одлука о мандатном nocTyincy на снази, 
није iCe изрично изјаснио, али из образложења се може закључити 
да суд 'сматра да је рок од 8 дана строги рок, који је одређен за- 
коном, те да пом. Одлука не еажи.
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Претседник Врховног привредног 'Суда није нашао основа 
да изјави ванред.ну ревизију гаротив решења Врховног суда.

Сматрамо да гледиште које је заузео Виши привредни суд 
у погледу дужине рока за по.дношење лриговора није основано. 
Да лм је pO'K од 8 дзна довољак у циљу заштите права и да ли он 
одговзјра потрвба!ма €ip30r решавања привреднлх спорова не мо- 
же 'бити предмет оцене приликом примењивања прописа односно 
правних прзвила, већ само приликом доаошења прописа. Суд 
може 0'цееили да ли је рок довољан за предузимање парничне 
радње односно према околностима случаја може одредити дуоки 
или 'К,раћи рок само ако је у питању судски рок. Чињеница да је 
рок од 8 даиа у складу Са р<жом предвиђеним за подношење ре- 
визије вема значаја, јер је д\̂ жи,на рока за подношење приговсра 
одређ|бна правилом париичног nocB.inKa одаосно заковом, па при- 
мени аналогије нема места. Осим тога, приговори не могу се сма- 
врати 'као правни лек. П|равна природа приговора, у теорвји је 
спррна, али преовлзђује гледиште по коме се приговори сматрају 
као одгоЕср на тужбу. Правни л!ек и одговор на тужбу нису слич- 
ни правни инструментв, ла је примеиа аналогије овде искљЈ^ена. 
Рок за подношење inpnroBOpa не мора се подударати са роком за 
жалзбу (ревизију). Нацрт Закона о пгрничном поступху баш пред- 
виђа равличите рокове за приговсре и жалбр’.

За издавзње платних налога од стране привредних судова 
не постоје 1по'себни прописи. Ово под лретпоставком ако св при.ми 
као тачно наше мишљење да је Одлука о мандатном постушку, 
коју је дсеела бив. Главна арбитража, престала да важи. Према 
томе, 11гривр1едни судови су у том погледу упућени да примењују 
правила Псрничног поступка односно одговарајуће прсшисе За- 
кона о убрзавањЈл поступка, па 'самим тим да примењују и рок 
који је тим пропвсима предвиђен.

Пракса према којој извесни лрнвредни су̂ дови према окло- 
ностима ллучаја одређују рок за приговоре није правилна, јер она 
указује да они стоје на гледишту да је то судски рок. У налогу 
суд је дужан да да лоуку о року за подношење приговора, али та 
поука мора бити |vi складу са законом. Било би потребно да се 
Врховни суд изјасни о овом питању како би прлвредни судови 
СБОЈу праксу ускладили са законским пролисима одно̂ сно са лра- 
вилима поступка која на снази.

Тодор Начић
саветник ЈаЕНог правобраниоштва 

НРС, Београд

О ПРОТИВТУЖБИ ИЗ ЧЛ. 52 СТАВ 2 ЗКП

Доношењем Законика о кривичном постул'ку уклоњена је 
једна осетна празнина која је посто|ала у  Закону о кривлчном 
поступку из 1948 подине и учења је беспредметним сва.ка диску- 
сија ксја се пре рата одвијала у тумачењу члана 51 Закона о кри- 
вичном поступку. У чл. 52 став 2 Законлка о кривичном поступку 
најзад је изричито и јзсно подвучено да окрчвљеки коме је при-
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ватни тужилаш поврагио увреду може против лриватног тужиоца 
поднети противтужбу и пО'Сле истека рока од три месеца одређе- 
Hor за подаошење приваине тужбе.

Према томе, ако је лице A !у1вредило лице Б, a л!иде Б му је 
аакон тога повратило увреду вређањем и лице Б тужи лице А, 
лице A је овлашћено у сл1ислу члаиа 52 став 2 ЗКП да поднесе 
противтужбу против лица Б које му је увреду повратило. To је 
јасно.

• Ал.и шта ће бити ако је лице А, које је првО' почел|о да вре- 
ђа, тужило лице Б за з̂ -вреду, да ли се и у том слз^ају лице Б, 
које је |у iCTBapiH увреду поератило, може кори1Стити чланом 53 
став 2 ЗКП.?.

На гтрви поглед као да се ради о истим ситуацијама. У пи- 
тању icy Me ŷco6iiie увреде између лица A и Б. Према томе, уколи- 
ко једно од тих лица није хтело да благовремено користа своје 
право на подношење тужбе мислећи да је боље да пређе преко 
тот неп1ријат.ног догађаја очекујући да и друго лице неће подноси- 
ти тужбу, било 5и напраЈВИчно ускратити том лицу право да под- 
несе противтуж1б(р у смислу чл. 52 сл. 2 ЗКП због истих или слич- 
них увреда, које потичу из истог догађаја, када се касније у сво- 
јим очекивањима преварило,

Својевремено билр је схватања која >су овој противтужби у 
кривичном поступку придавала исти карактер као и противтужби 
у отариичном поступку. Када се ради о имоеинскоправним споро- 
вима из И1СТОГ основа, одвооно када ice ради о међу1Собним кри- 
В.ИЧНИМ делима увреде из истог догађаја, треба допустити у|лагање 
противтужбе и после ис:ека рока за подн!ошење тл̂ жбе без обзира 
диа ли се ради о лицу A које је прво нанело увреду или о лидз̂  
Б које је увреду поЕр.атило.

3a'KOiH»K 0 кривичном поступку, лЈеђутим, јасан је у погледу 
одређивања круга лица која рч ■овлашћена на подизање оротив- 
тужбе из чл, 52 став 2 ЗКП. To лраво припада »окључиво лицу 
коме је 3'вреда 'повраћена. У другом примеру лице Б је лице које 
је увреду повратило, хоје је дакле прво увреду претрпело, те je 
лице Б овлашћено icemo на подизање редовне кривинне тужбе за 
чије је подизање одређен рок у смислу чл. 52 ст. 1 ЗКП од 3 ме- 
сеца, a који рок тене од дана када је лице Б сазнало за кривично 
дело и \'чиниоца. Према томе, лице Б није овл!ашћено на подиза- 
ње противт|,|жбе из чл. 52 ст. 2 ЗКП. Кривична тз'жба је средство 
заштите за сну оообу којој је увреда нзнета, a противтужба из 
чл. 52 став 2 ЗКП оретство за заштиту особе која је \'вређена по- 
враћеном увредом од стране лица које је оно претходно з в̂редкло. 
Наравио, лице коме је увреда нанета М'Оже против лица комг је 
увреду повратило водићи противтужбу, \жол1ико је није подигло 
као самостЕлку тужб(>1, али само по условом из чл. 52 став 1 ЗКП. 
Уколико, међутим, рок од три месеца од када је то лице сазнало 
да га је тужилац по самостално подигн\ т̂ој тужби (она неможе 
имахи карактер противтужбе 'када тужбе нема) узредио, том лицу 
преостаје само могућност да користи одредбе члана 170 став 3 
КЗ. По тим одредбама Кривичног зако:ника ако је нека оооба сво- 
јим непрчстоЈним држањем или кривичним делом неп10оредно
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дала лОЕОда другој особи да је увреди, та особа, која је извршила 
кривично дбл)0 увреде из чл. 170, може битц ослобођена од казне. 
Лице А, 'Које је повратило увреду т1у1Жиоцу Б, свакако је кривично 
дело ув,реде извршило поводом увреде које му је тужилац Б 
претходно наиео. Према томе лице A v овом случају може се ко- 
ристити праписом члана 170 став 3 КЗ.

Р1з овог излагања резултира (да 'Се послужимо изравима 
којима 'су ice некада Солужили учесници у ди1скусији сжо овог пи- 
тања) да лиц|71 'хоје је окривљено за кривично дело увреде из чл, 
170 по Законжу о кривичиом поступку и Кривичном зак'0«ику 
стоје на расположењу два внда одбране: а) офанзивни и б) де- 
фанзиБНИ. Уколико је окр1Ивљеном приватни тужилац увреду по- 
вратио 0!кри:вљени ј.е у могућности да користи офашивни начин 
одбране иодрошењем против приватног тужиоца прот^ивтужбе и 
то било редовне, било у смислу чл, 52 став 2 ЗКП. У том случају 
суд ће, ако наводе из тужбе и из противтужбе утврди као тачн.е, 
поступити у смислу члака 170 став 4 КЗ и казнити било обе особе, 
било само једну или их ослободити од казне. Ук.олико је пак при- 
ватни тужилац дретходно вређа-о. окривљеног он може корвстити 
тужбу из чл. 52 ,ст. 1 ЗКП или, ако је рок од три месеца! протекао, 
дефанзиван начин одбране позивањем на чл. 170 став 3 КЗ. И у 
овом случају суд може окривљевог ослободита од казне.

ri

У ,пракси 'су Moryii'H слу̂ чајеви да је на повраћену увреду 
лице коме је увреда повраћена одговорила вовом увредо̂ м. Да ли 
се у ОЕим случајевима ава уЕреда може сжарактерисати као вид 
узвраћања на повраћену увреду и да је то лице, које је навова 
увређено, овлашћеко на подизање противтужбе jvi сми1длу члала 
52 став 2 ЗКП ужолихо је пропустило рок за подизање редовне 
тужбе ?

Мислим да не би имало 'Сметњи да се у овом случају тај 
део увреда, који су уследили као узвраћање на повраћену увреду, 
обухвати противлужбом у смислу чл. 52 ст. 2 ЗКП. Ако су увреде 
падале у напрекидном низу једна за другом, a како то обично 
бива, онда је улога лица «оје увреду повраћа прелазил1а са једне 
личзасти на Д|ругу. Иако чл, 52 став 2 ЗКП шосматра један дога- 
ђај вређаша у ста':1ичиам просеку (одломак; шнета ув,реда са уз- 
враћањем и ту је ток збивања заустављен) мислим да се љевове 
одредбе на овакав случгЈЈ р.кцесивног међусобног вређања могу 
применити. Наравно суд у том слл'чају треба да обави класирање 
увреда и то на: а) нанете увреде, б) ловраћене увреде и г) увреде 
на повраћене увреде. Од-ових >1вреда друта и трећа група увреда 
могу бити предмет противтужбе из чл. 52 став 2 ЗКП, јер су сле- 
довале као нове увреде после већ нанетих увреда. Повраћена 
увреда MopaJiia би се у овом случају третирати као самостална 
увреда у однасу на наредне \’вреде које су следовале од страве 
лкца коме је увреда повраћена.

Иако сам дао позитиван одговор на посгављено питање 
чини ми се да, ако би у оваквој примени члана 52 став 2 ЗКП оти-
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шл-и у крајност, да би се то противило оововној сврси која је и 
налагала aoTipeOvi за у)НОшен>ем игаститута противтужбе у Законик 
о кривлчном nocTyra<tv’‘ када су у питању криви-ч1На дела увреде из 
чл. 170 iK3.

Кривични законик .не ирави разлику између увреде која је 
навега и увреде која је нанета узвраћа.њем. Једна и друга В1рста 
увреде (по врстама их познаје само Законик о крнвичном по- 
ступку) једнако се третирају ,v кривичвом закони1ку као кривична 
дела из члана 170. Према томе, када је једно лице које је увреду 
накељо увређ'ено од стране лица које је претходно увредило и то 
лице подигне приватну тужбу поводом догађаја у коме је и само 
учестврвало као извр1швлац кривичног дела из чл. 170 КЗ, ip.a6a 
TOM другом лицу, које је увреду нанело, омог;\ћити да поводом 
исгог догађаја и лосле рока од 3 месеца подигне приватну тужбу 
.против тужиоцаЈ који му је уЕреду воЕратио. Има случајева да 
поједини грађани прелазе преко претрпл>>ених увреда у уверењу 
да је њихов партнер r.i вређању такође прешао п1>еко увреда које 
су они претрпели и билО' би сада неправинно, уколико је грађанин, 
К'Оји није подаео тужбу, изгубио рок од три мерсеца јер се пре- 
варио у сБојим очекивањима Због тога је Закони« о кривичном 
|ПОСтупку и сислободио протиБтужбу из чл|. 5-2 став 2 рока који 
иначе тражи sa подизање редовне кривичне тужбе. Према томе, 
уколико се ради о читавом низу увреда које су сукцесивно падале 
са обе cTpiaaie a обг q, с".ране подигле тужбу, одно̂ сно противту- 
жбу проширење већ по€т'ојеће тужбе, однсшо противтужбе с&- 
држајем иових увреда којв нису до сада обухваћене и то на те- 
мел>у овлашћења из чл. 52 ст. 2 ЗКП, противило би се сврси ове 
противтужбе. Када су тужба, однО'Сно противтужба подигнуте 
онда испуштање осталих увреда претставља свестан посгупак 
овлашћеног лица који крије у себи жел^у да се о thm увредама не 
рао1равл>а пред судом. За те увреде не постоји претпоставка од 
које је ЗакО(НИ'К о кривичном по̂ ступку п«шао кад ' је увео про- 
тивтужбу својим чланом 52 став 2 a на вме да је овлашћено лице 
имало намеру да поднесе туж|5у за све претрпљене увреде уопште 
али да то иије учинило у уверевду' да и оно неће бити тужено. Ме- 
међутим, кад је то лице тужбу односно противтужбу подитло оно 
не може п,роширивати тужбу пративтужбом из чл. 52 ст. 2 ЗКП 
КИТИ подигнуту !ПрОТИВТужбу П‘0 ТОМ законском OCHiOBiy прошири- 
вати HOiEOM прртвв:р1жбо1м, За та прошврења важила би правила 
садржана у члану 52 ст. 1 ЗКП.

Ш

У !Пракси се поставило иитање да ли суд може донети ос>̂ - 
ђујућу ;пресуду П'0 противтужби окривљенога ако је након про- 
Беденог поступка утврдио да у радњи окривљенога, који је про- 
тивтужбу ггоднео, не.ма елемената кривичког дела увреде из чл 
170 cr. 1 КЗ.

По једном схватањ|\' у овом случају кад нема изворног кри- 
вичног дела увреде из чл. 170 КЗ. не може опстдти ,ни противту- 
жба за кривично дело повраћене увреде јер она губи карактер
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„повраћене" увреде када није утврђено да је кривично дело на- 
нете ув:реде извр1шено. У том случају за приватну тужбу која је 
прднета з5ог такве увреде из чл, 170 став 1 КЗ, пошто она нема 
самосталан карактер, важио би рок за њено водаошење означен у 
члану 52 crae 1 ЗМП, те ако је поднета ,по.сле истека тога рока, 
суд би заједно са ослобађај ih«M делом пресуде морао да донесе 
у СМИ1СЛУ члана 328 тачка 4 ЗКП и одбијајући део који 6и се од- 
HOiCHO 1ва противтужбу окривљенога каме је увр€да повраћена.

■ По другом схватању. међутим, одредбе члана 52 став 2 ЗКП 
које roBQpe о противтужби поводом извршеног кривичног дела 
увреде из чл. 170 КЗ, су превасходно одредбе працесног карак- 
■nepa. Maтepиjaлнo-iпpaЂiнa страна питања, тј. да ли у радн>и окрив- 
љенога има влемената кривичиог двла увреде из члана 170 ст. 1 
КЗ или тих елемеата нема. ie питаље »оје излази изван оквира 
одредаба члана 52 став 2 ЗКП. Да би се лротивтужба v. смислу 

■- чл. 52 ст. 2 ЗКП ‘могла подчети з€ог повраћ-ен̂  увреде довољно је 
да је против лица које је уроеду нанело поднета тужба због кри- 
вичног дела увреде из чл, 170 КЗ у року' одређеном у члат/ 52 
ст. 1 ЗКП и то од стране лица моје је увреду повратило. To је бе- 
вефиција коју Закомик о кривичном 1Поступку одређује за про- 
тивт\1жбу која се поднс.си због noEpalieHe увреде и она има само 
за циљ да ту противтужбу у̂ чиии процесно подобном за покре- 
тање кривичног пссгупка према лицу хоје «а увреду противту- 
жиоца одговорило 'увредом. Да ли, ’међутим, у радњи противту- 
жиоца има или нема влемената кривичког дела увреде из чл. 170 
КЗ је питање које излази изван ових процесних одредаба о праву 
На подношење ■противп-жбе. To уосталом јасно редултира из по- 
чеше реченице става 2 чл. 52 ЗКП где се гов'ори само о томе да је 
услов за подношењо оротивтужбе да је ,.подигнута приватна ту- 
жба због кривичног дела увредо” против подносиоца против-. 
тужбе.

У сукобу ових слФротних гледишта мени се чини да је 
друго гледиште ,прихЕатљивије. У целом овом питању није тежи- 
ште на ггојму ,,лограћена уврода” која више није повоаћена ако 
нанете увреде нема, већ је тежиште питања на процесним одред- 
бама хоје говоре о противт\-жби која је поднета на подигнуту ту- 
жбу због кривичког дела увреде. Противт>'жба на увреду је сред- 
ство за парирање привапној туж-би због 'Мривичног дела увреде 
из чл. 170 КЗ a не са.мом кризичиом делу увреде као таквом. Када 
је протиЕТл̂ жба због кривичног дела увреде поднета онда она у 
односу на поднету д жбу има само.сталан карактер и лражтично 
третира се као редовна ту̂ жба због кривичног дела увреде из чл. 
170 КЗ, a којој је само допуштено да буде лоднета због повраћене 
увреде и нахон истека рока од три месеца.

Михаило Митић
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ПОВЕРИЛАЧКО ПРАВО ПОБИЈАЊА

До crynaHja у живот новог њривредног- свстема, у соција- 
листичком сектору привреде, 'П1оверилачко право -побијања прав- 
них №01Слов£| дужника [Дије долазило до практичне примше.

Међутим, TO'KOM привредног живота у новом привредном 
лериоду, првменом постојећих npanmca о оснивању иривредних 
организацкја.1 јавл>ају се олучајеви који П10вериоце доводе у по- 
ложај да се са својим лражбинама не могу на1мир.ити услед Ke
en оообности дужника за шлаћаше.

Наи’ме, поједине приБредне организације деле ее или оса- 
М01стаљавају своје погоиске или пословне јединице, нгн које пре- 
нссе 1ПОједина основна и стална обртна !федства и средства фон- 
дова, дакле лрактично деле имовииу.

Мада, ло постојећим лролиеима издвјојене пословне једи- 
нице у самзстална предузећа или подељена лредузећа, лреузимају 
на,‘Себе део обавеза сразмерно вредноста имовиие ко|у| лреузи- 
мају, ипак истим пралисима иије забрањеко или »скљјујчено да 
сва пр-ава ил1и обавезе или већи део лрава и обавеза матичино пре- 
дузеће ’од'ио1шо једно од подељених пр1едузећа, одлуком раднич- 
ког савета или уговором задржи за себе.

Ово је чак редоваи -случад код уло:стител>ских малолродај-* 
них предузећа, где се пословие јединице тј, бивше ра1дње у са- 
ставу предузећа издвајају у самосталне радње и лредузећа, a ма- 
хом и 'случај код дру|гих предузећа.

Овакве случајеве бројно имамо у времену тзв. реошгани- 
зације предузећа косле ступања у живот вових привредних про- 
писа, где су махом све радње у саставу предузећа госамостаљене, 
a матично лредузеће лримивши на себе сва права и обавезе, лрет- 
ворило 'Се у гросисгичко лредузеће или је примивши сва лрава и 
абавезе већ тада намеравало да ликвидкра и «а тај начин нестане 
из приаредног живота.

Матично лредузеће претворено у грО|Систичко живи изве- 
оно време, али већ од поч;етка неапасоЉо за вршење привредних 
и др|.|штвених абавеза, и за кратко време пада под удар принудае 
Ликвидације.

Осамостаљене пасловне јединице или једно од лодељених 
предузећа са здравим основима ‘Од почетка, успевају да у даљем 
животу 0‘Дговоре задатку и послују са успехом.

Тако предузећа неспосоЉа за даљи живот рађају здрзва 
предузећа, a сама матица се гаои, повлачећи са собом све дугове 
односно потраживања поверилаца — других пр1ивредних орга- 
низација. Другим речима, оваква предузећа се санирају на терел 
поверилаца, који сада долазе у немогућност да се са својим тра- 
жбинама намире.

Треба додати Да матично предузеће осим тога за себе 
задржи !сву некурентну рабу, чија је 'Књиговодствена вредвост да- 
леко испод тржишне, a да су потраживања према својим дужни- 
цима у главном ако ие нелаллатива оно |увек сумњиве наплати- 
вости.
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Дакле, имоввна од вредности подељша на једној страни; 
a некурентна роба iMaiHe вредности и нбнаплативе тражбине и ,ду- 
гови задржана као им10вина матичног предузећа на другој 
страни,

Шта сада да предуз,му повериоци да би 0'СТва1риЈШ своје 
тражбине.

Код подел1е лредузећа, по постојећим прописима, постоји 
могућност у колико су повериоци 1незадовољни расподелом права 
и обавеза да тужбом гаред привредним судом ставе захтев за во- 

’ новну :рас.поделу у року од 15 дана, рачунајући од дака доношења 
одлуке радничког савета. Почетак рока истина прописима није 
одређен, али се то из смисла ове одредбе може заклНу!чити. Me-, 
ђутим, 1КОД вздвајања пословних једини|Ц.а изгледа да повериаци 
у опште немају могућности да стављају такав захтев и да евен- 
туа-љно траже поделу имовине хоја неби ишла на уштрб интереса 
поверилаца. Но, практично повериоци не користе нити су у стању 
да користе ово своје право јер незшју нити имају 'могућности да 
знају, када је и кахо рашодела имовине извршена.

Све 0'перације — издвајање по1Слов!них јединица, подела 
предузећа — мада qvl лостоЈећим прописима предвиђене, све су 
то правки вослбви 'КоЈи зависе од В'Ол>е самих привредких орга- 
низација, a која се манифестује у одлукамг) радничких савегга, што 
је у осталом у складу са положајем привредиих организација кога 
ове у привредном оистему имају тј. са самосталношћу иствх која 
произлази из права управљања радничких колектива привредним 
организацијама.

Када привредне орггнизације предузимају правне послове, 
који иду на штет]л (Поверилаца, повериоци заштиту могу наћи 
само у праву побијања таквих послова. Према томе, сада већ irpa- 
во побијањг1 правних послова и у социјалистичком сектору лри- 
вреде треба да дође до изражаја. Наиме, сада је то једини начин 
да повериоци заштите своја права тј. дођу у могућност напла-те 
својих тражбина од таквих привредних организација, које деобом 
или издвајањам деле имовину и на тад начин је преносе на Друге 
привредне организације, односно да та друга предузећа одгона- 
рају до висине предузете имавине за дуговања матичног преду- 
зећа, без обзира дали је та имовина преузета са или без плаћања 
проту®редно|Сти. Дешава се, наиме, да поједина матична преду- 
зећа фактуришу робу издвојеним предузећима и то у већини слу- 
чајева испод набавне цене.

Према таме, поверилац у колико ве може да се намири са 
својом тражбином од д\жиика матичног предузећа, с којим је 
у ствари у правном односу̂ , a ово је део своје имовине пренело на 

' издвојено или подељено дредузеће, има гераво тражити да се тај 
пренос према њему прогласи без дејства уколико је потребно да 
се за своју тражбину према дужнику намири.

Међутим, поверилачко драво побијања неби се ошивало 
само на чињеници да је матично .предузеће 1поделило своју имо- 
вину и тиме у већој илв мањој мери онеспособило своју матери- 
јажу могућност за покриће својих обавеза. За успешно оствари-
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вање поверилачког права побијања потребно би било да се стекну 
и св.и остали услови за то.

Св!рха поверилачког права побијања јесте да обеснажи 
правни 'П0сту1пак закл>учен између дужника и трећег ли1Ј,а у мери 
која је лотребна за успешно намирење тражбине повериоца.

Истина, када привредна организација дође у такво стање 
да пО'Стане неопособна за Вјршење привредних и друштвеких оба- 
веза и обавеза према повериоцњма', има месга поступку принудне 
ликвидације и Ivi томе паступ'Ку ликвидациоии управник може по- 
бијати исте те правне послове дужника, али овај поступак је спор' 
и скуп, a осим тога таква имовжа се уаоси у ликвидациоиу масу, 
где долази до равномерког на1\1ирен>а свих поверилаца. Док у 
■случају да доцније дужник падне под прн1нудну ликвидацијуу ако је 
мирује ica својом траж|бином до висине иренесене им'0вине, a у 
случају да доцвије дужник падне под при.'>;|,|дну леквидацију, ако је 
пов^рилац стекао и извршно заложно право a самим тим и раз- 
лучно право на тој имовини намИ|рује се одвојено из тога дела 
имовине дужника и то до висине свога полраживања одно̂ сно до 
висине вредности тога дела имовиие дужника

Олшти су услави за 'Остварење поверилачког права поби- 
ја«>е тј. за тужбу За побијаиве лравних лослова изван поступака 
п,ринудне ликв.идације, да поверилац има изЕршни .наслов (пре- 
суду, плаггни налог или други извршии наслов) и да извршење на 
лостојећој имовини дуживка није довело до потпрвог ‘HaMBpeiBa 
траж̂ бине или се мора узети да до тога неби довело, јер извршеље 
које је неки други повериоц «а имовини дужникз лредузео.није 
имало успеха. При томе, није олучно да ли ј.е тражбина настала 
лре или л 01сле од када је дужник пабијани лосао склолио.

Посебии услови који се иначе предвиђају као битне прет- 
лоставке за успешно остваривање ловерилачког праеа лобијања и 
то, намвра дужника да сштети своје ловериоце a другој страни 
та намера била је позЈШТа (долозна, лобојна т\'жба) или је др|у.га 
страна за «Г!меру морала ЗаЧати (к -̂лпозна побојка ТЈ̂ жба) у ова- 
квим 'Случајевима увек се .стичу.

Наиме, било код издвајања послосних јединица, било код 
деобе предузећа одлуку о lOMe доноси раднички савет, где се на- 
лазе као претставници и чланови матичног аредузећа и лословне 
јединице тј. оба лодељена лредузећзЈ па ста1ње дужни-кове имови- 
не тј. финансијско-привредно €тан>е матичног предузећа, не само 
да је морало бити, него је и било познато и то како посло1Вној 
јединици хоја се издваја тако и матичном предузећу. Када пре- 
дузеће знајући за своје финавсиусмо стање по коме није у мопућ- 
нсстн да сво]и,м обавеза:ма удовољава, преноси лоред тога део 
имовине на издвоуено лредузеће, коме је исто стање такођер ло- 
знато, разуме се, да се у таквим случајевима стичј  ̂услови за успе- 
шно остваривање поверилачког права лобијања.

Као рок за лобојну тужбу аребало би прихватити рок који 
је за лобојне тужбе лредвиђен |у лоступку лринудне ликвидације, 
a TO је рок од једне годже рачунајући од дана склопљеног лосла 
тј. уписивања издвојене пославне једикице као самосгалног пре- 
дузећа у  регистар лривредних 'Организација па до дана предаје



тужбе. Овако кратак рок требало би П1редвидети да би 'Се нзбегла 
дужа несиг̂ -рност у финак1сијско-.привредном стању издвојене по- 
1СЛОВН0 јединице у 1Самостал1.чо предузеће тј. новог предузећа на- 
■сталог поделом.

Када би повериоци — привредне организације — користиле 
ово право побијања, свакако иеби се дешавало да поједине при- 
вредне 'организације издвајају своје посло!Вне јединице или да се 
деле, и то на такав начин да доводе своје повериоце /yi положај 
да не мбгу да се са својим тражбинама намирују и тиме да трпе 
кенакнадиву штету.

Војислав Р. Марић

СЕДИНЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

Извршни одбор Савеза адвокатских комора одржао је ре- 
довну седницу у Загребу 11 марта 1956 године.

Адвокаток,у комору у Загр1ебу претстављали су: Др. Вјекск 
слав Фраически, заменик претседаика Коморе, и др. Аурел Крсту- 
ловић, секрет&р Коморе.

Адвокавску комору у Београду: Првослав Васиљевић, прет- 
седник, Слободан Суботић, секретар и др, Саво Стругзр, уреднчк 
„Југословенске адвокатуре” .

Адвокатску комору у ЈБубљани:. др. Владимир Гросман, 
претседник, Др. Владимир Шкуље, заменик претседника, Др. Иво 
Хорват, секретар и Кнрн Карел, чл!ан Н.‘ О.

AABOiKanrcKy комору у Сарајеву: Др. Фрањо Ники.ћ, прет- 
седник.

Адвокатску комору у СкО|Пљу; Бсад Дока, члан И. О.
Адвокавску комору за АПВ у Новом Саду: Ботић Мвлорад, 

претседник и Перић Бранко, замшик претседника.
Продискутован је Надрт нове тар'ифе о наградама адвоката, 

и Правилник о награђивању адвоката, те је стављен коиачан пред- 
лог Комисији за израду Нацрта закона о адв01катури коју је во- 
ставило Саввзио извршно веће. Тарифа је специфицирана у де- 
таље по свим гранад1а заступања пословања адвоката5 a повише- 
ње у односу на досадашњу тарифу у просеку иде на 30%. Нацрт 
је водио рачуна о томе, да се исправе раније очигледне грешке 
као што су преииске ставке у ванпарничном шоступку, улравном 
поступку и код састављања уговора. Исто тако, код кривичш1х 
предмета предвиђена су знатнија повишења награде. Правилник 
о награђивању искључује сважи вид влободног уговарања, Мимо- 
илаз« се претходно установљење трошкова од стране поступају- 
ћег суда и сбавезно вођење књига.

Раз.мотрен је Нацрт новог Уговора о социјалном осигурању 
адвоката. По ово.м нацрту адвокати ће се изједначити у погледу 
висине пензије са судијама среског и окружног суда, a премз 
своме фактичком стажу. Овај Уговор би био привременог карак- 
тера пошто је .стављен предлог да се прописи о пензио- 
ком осигурању адвоката уврсте у нови Закои о пензијама. чији
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ce нацрт већ израђује. Код израде овог Нацрта ишло се затим 
да се адвокати ставе tv исти положај са судијама обзиром на зна- 
чај њихове фуикције, a и тарироду посла

Разматрено је питање међународних веза Савеза a кон- 
кјретно учешће Савеза на претстојећем конгресу Међународне 
уније адвоката у Паризу. Ради учвршћења веза Савеза са. Међу- 
народниом унијом адвоката изабран је Православ Васиљевић, 
пот1претседни1к Савеза за 1Сталног дописника Савеза за публика- 
ције Међународле уиије адвоката.

Решавана су текјућа питања Савеза, па је између осталог 
одлуч е̂но да се предложи свим KoiMopaMa да н;а наредним годиш- 
њим скупштинама ставе п-редлог за повишење чланарине Савезу 
на !00 динара месечно по члаиу Каморе, Ово стога, што је чла- 
нарина једиии извор прихода Савеза/a са досздашнЈИм износом 
Савез није могзо да покрива своје потребе.

Одлучено је да наредии број ,,Југословенске адвокатуре'’ 
донесе у целости штампан текст Нацрта закона о адвокадури 
чим се овај објави, камо би се мацрт могао. .ставити на иајширу 
ди1скусију чланства.

Донет је читав низ др|у'гих одлука мањег значаја.
Седвици је претседавао др. Вледимир Гросман, претседник 

Савеза, a запишик је водио Др. Аурел Кр1Ст|шовић секретар Саве- 
за.

М. Б.

КОНФЕРЕНЦИЈА РАДНОГ ОДБОРА АДВОКАТА И АДВ.
ПРИПРАВНИКА У ПАНЧЕВУ

На иннцијативу Радног одбора у Паичеву одржаиа је кон- 
ферендија дана 24 марта 1956 године у простсријама Окружксг 
суда V Панчеву, уз пуно учешће чланства. На конференцији је 
одржао реферат о ак1уелним питањима адвокатуре и израде на- 
црта BaiKOHa о адво!ка'г(Дри Ваоилз1евић Православ, потпретседник 
Савеза адвокатских комора. Од стране АдЕокатоке коморе за 
АПВ ■састанку су присуствавади Ботић Милорад, претседник и 
Перић BpaHiKO, заменик претседника.

Учешици су поздравили реформе «оје су заведене у опо- 
резивању адвоката и прихватиди Нацрт уговсра о социјалном 
осигурању адвсжата као повољан по адвсжат|,ру.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Малолетницима без обаира какво 
крив. дело почине суди увек специ- 
јално веће из чл. 415 ЗКП. —  (Врх. 
суд АПВ бр. Кж. 1626/55).

Јавни тужилад је улсжко жалбу 
против пр€1суде првост. суда којом 
је макнлетник проглашен крлаим за 
више крив. дела и зато шдо је суди- 
ло специјзлно веће, a не веће пето

рице, 01бвир|дм на тежину крив. дела, 
те iy таме налази битну поареду ЗКП.

Жалба је iHeocHOBaiHa. a из разлога:
Прв,01ст. суд кдда је cyaHO у специ- 

јанол1 већу за малолетвике образоваи 
у .слшслу чл. 415 ЗКП — ишо1 је у 
питању кркв. дедо за ко.је је пропи- 
■сана казна агрогог затвора иајмање 
5 година ил/И' шртна казна није по- 
вредио одредбе крив. поступка, ка-
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ко се Tia истиче v жалби јавног ту- 
жиоца. Истина да се п.осебним одред- 
бама за вођеше поступка против ма- 
лолетника, не релулише поступак 
против 'маталет.иика у  целини, па је 
због тога у чл. 435 ЗКП и предви- 
ђено да се iy овоме посебиом поступ- 
ку талго где нема специјалних одре- 
даба прим€н>иваД1И остале одредбе 
ирвдвиђене за редован гксступак. во 
■кахо је 'баш &ва материја око саста- 
ва прв-одт. суда за малолетнике у 
ЗКП-у до краја разрађена и њоме 
регулисана сва пиггања v погл-еау са- 
става већа за малолетнике, то npBio- 
•ствпени суд када де судио за> дел!0 
из чл. 253 КЗ. у већу за ма.110летнике 
састављеном од 1 оудкје и 2 порот- 
кнка нлје повредио правила проце- 
дуре. Маи(сиетн.ицима без обзира 
каква дела почине (1зд .најлакших до 
најте1жих) не суди веће петорице из 
чл. 20. ст. 1 3IOT, поштр се у смислу 
чл. 72. ст. 2 КЗ малолетлику Биукам 
случа,ј'у 'Не може мзрећи строжа каз- 
на од 15 година crpioror затвора. ни- 
ти Miy пак за дела из 18. ст, 2 ЗКП 
суди судија појединад, него увек 
опецијално веће из чл. 415 ЗКП. a 
TO све због трга што код малолетних 
учинилаца крив. дела у први план 
долази његгво преваспитавање. че- 
Mv треба дв' долррнесе и специја.ано 
веће у току самог поступка.

Такса У кривичном поступку плаћа 
се само по делима која се гоне по 
приватној тужби. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 1454/55).

У крив. предмету ■браниоци су тра- 
ж,'или да добију препис расправног 
загБИСника. Пошто је расправа била 
ок1зн'чана суд их је обгвезао на пла- 
ћањ€ таксе за ова.ј препис зап-ис.чи- 
ка.

Браниоци су ул.ожил1и жалбу про- 
тив овог решења суда.

Жалба .ie основана, a из разл,ога::
Решавај>41и no жалбж браниоца 

1:1птужених Bipx. суд налази да реше- 
ње ггрвост. суда ради плаћања таксе 
нема ‘основе у одредбама Закона о 
судсхим таксама из којих суд црпи 
своае овлашћење по решавању так- 
сених пвтања. По ■аггшти.м (одредба- 
ма csor ЗзЈсона такза iy крив. nocr.v'u- 
ку плаћв' се само гто делима која ое 
гоне по npMBa'THioi тужби и 1ову так- 
■су је дувкан да предујми rrpiHB. ту- 
житељ. У овом лтучају не могу се 
•ггриа1ењивати ни одредое истог За- 
кона 0 наплати таксе v ванпар. по-

ступку пошпо ,ie очигледно да је 
рздња извршена у току главиог пре- 
треса да би се олаЈсшао рад бранио- ■ 
ца 'У прашре.ми и изн:ошењу ^одбрале 
те се ова.ј део поступка не .чоже од- 
'војити од крив. 'поступка нлти се 
може посебно третирати.

За случај смрти осуђеног захтев за 
судску рехабилитацнју не могу под- 
носити Сстала лица. (Врх. суд АПВ, 
бр. Кж. 17/56).

.Првост. оуд .ie одбш .молбу жене 
пок. осуђеног да се .по.сле његове 
смрти он судски рехабилитује, i«p 
је нашао jvse аудску рехабилиатцију 
мОже тражири само осуђени,

Пр)зтив оног решења лоднесена је 
жалба, крја није основана. a ш  раз- 
лога;

По шролиаима ЗКП странке .могу 
лодносити захтеве илл лично или ny 
тем 'сиојих опун1змоћеника. Уколико 
одређено лраво прелгзи на наслед- 
нихе, ово отступање од прааила је 
V закоиу изричито предвлђено кз1о 
нпр. у 'Чл". 380 ст. 1. ЗКП. Зикон не 
предвиђа да би у .случају с.м|рти о- 
суђеног лица .могла захтев за судску 
рехабилитацију ■ставити друга лица. 
па преме томе првост. суд је лра- 
вижо тумачио пропис ст. 3 чл. 87 
КЗ.

О праву на оштету неоправдано о- 
сућеног лица. (Врх. суд АПВ бр. Кр.
63/55).

Оптужени је тражио да му се до- 
суди отштета у износу од 56.000 ди- 
нара, јер је без темељите су.чње ли- 
шен слободе. у истражлом затвору 
био, в' после је ослобођен.

Захтев је нбС1снова1н, a 'из разлога;
Престоскм Окр. суда оптужени је 

био проглашен кривим и осуђеи. 
Врх. суд АПВ је ту лресуду укилуо, 
па .ie нсеом пг>еаудом оптужени о- 
слобРђел.

Право на накнаду и.м01вилске ште- 
те имвју лица иоја су иезак-шшто 
лишена слободе задржавањем у при- 
TBopv или истражном затвору или 
која су нвзправдано ооуђена лра- 
воанажно.м лресудо.м, пе је доцније 
ПОВОДОЛ1 лонављања крив. лоступка 
преоуда преиначена и поступа1к обу- 
■стављен јгли иРивсена ослобаЈјајућа 
преоуаг.. У конкрегном случају оп- 
т\ркена није незаконито •стављен у 
истражни затвор већ на ochobv сум- 
ње да је 'извршио одређеш крив.
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дела. због којих је ггрвом пресудом 
и проглашен крнвмм. Исто тако вије 
>у 'питању неаправдана осуда. јер ни- 
је био лравоснажно iacyt>eH, пошто је 
првост. pcyij'yjiyiha 'просуда била укд- 
нута рд страие жалбеног суда, те 
>01ггт\1жени праваснажн10 ослаб(з|ђен 
без прн:.вљања каивичиог .поступка,

Важност тестамента по чл. 69 у 
вези чл. 243 Закона о наслеђивању. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 758/55).

Туж бу тужител>пце да се  теста- 
мент оца П‘Оништ1ж и да наступи за- 
ковско взслеђивање ■ npBicicT'. суд, је 
одбир.

Тужитељица је  лоднела жалбу.
Жгл!ба' је неосврвана. a из ових 

Разлога:
По 'чл. 243 Закона о наслеђивању 

теста.мент наггрављен пре ступања 
на снагу тога вакоиа у  об.тику који 
је о.нда био дРзвољен a »оји није 
сестављен ни у једнам од облика 
предвиђених ноеим законом за тестз 
манат, важиће само у  там)з наведе- 
-сим роковима о,дво1сно у|Словима. Из 
гога пронзлази да тестамвнт ла- 
трЈ^ВЉМ 'НТ)е~сту1пања на бндјгу" ново? 
jaicpHa~bi наслеђ.ива1Њу у  оодику ко».. 

[ш .16" првдвкћ^Ц V 'Н1Ш16.У1 закон1у'
Гжв бВЈЈ •665a'6a'*jja liilDiUlllh'CaH оодик те- 
СТЗЖИта" У ћреме ■сачињења истог. 
Пр 'ЧЈ.-б9 бак. о HUčji::— з2ВОТтШ5 
који зна да чита :и пише лшже на- 
правити театаменат 'иа та.ј на,чин што 
ће исправу коју му је неко други 
саставио ватписати л- присуству два 
свелака, изјављујући :пред њнма да 
,је његов теста.менат, 'С тим што ће се 
сведац|ц потцисат1и на сама.\1 теста- 
менту. Прогаису чл. 69 цитираног за- 
кона удовољено у »онкр. ;случају. Те 
стгмент је саставио Б. У. a своје- 
р,учнр га је потпвсао завешталац, 
потврђујући' врел четири сведока да 
,ie TO његсва последњ-а вољв — те- 
■стаменат. Сведоци су се вотписади 
на с-а.мом тестг.менту., па жалбени на- 
вод'и у погледу теста.мента нису о- 
сновани'.

Ако је настала штета услед једног 
управног акта оштета се може ipa- 
жити само кад? је управни акт по- 
ништен. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1012/55).

Тужилац .ie нааео да .ie - неоправ- 
дано спроведена к.о;д њега пленидба 
за napecKH дуг, те  д а  су вродате не- 
ке његове покретности и тражио је 
отштету.

Првост. суд ,је тужбу одбио, аа је 
туж1итељ уложи.о жалбу.

Жалба ,је не1осн.ована. a из разлога:
Првост. суд је ycTa«oB»o да је  ту- - 

жЈитељ био задЈшен са ворезом, да 
на оио.меву није порез исплатио. па 
.ie због тога против њега спроведена 
плеиидба и заплењене ствари су про- 
дате на дражби. Из csora  произлазл 
да тужитељу нигу ствари одузете 
незаконито.

Дгље, тужитељ у жа1би цстлче да 
је он хтео да исплати на благајни 
сав свој пбресмн дуг, али да cv ту- 
жеии фу,.чкциачер(и апштине то спрв- 
чили. .изја|Вом да им није потребан 
његоз новац, него покретности (ка- 
зан за печење итд). чи.ме да су по- 
вредили првлис У|редбе о принуд- 
ној наплат.и пореза преиа коме се 
дражба има обуставити када порески 
сбвезник исплати сво.ј дуг. Жалбени 
'Суд допушта могућнрст ,да су туже- 
ни, функци!онери НОО. направжш1о 
при.меквли пагтојеће npomce, али 
како 'се • радн р  удравном акту, јер 
су друго и треће реднн тушеви по- 
ступали 'у 'CB'ojcTBv- вретоедника н се- 
кретара НОО у  сводој надлежнсисти 
негграаилност тога акта може ое це- 
нити 'Само у  управном поступку. 
Накнгду штете лизже тужитељ да 
тражи кад управни акт буде пони- 
штен.

Потомци завештаоца имају право 
з^хтевати да се из заоставштине из- 
двоји део који одговара њих|С1Вом до- 
приносу у- повећању вредности оста- 
виочеве имовине. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 1044/55).

Тужнлад је навео у  тужби да је са 
својил оце.м радио и њвпову ,и своју 
земљу дужи нш годиЈна. да је ‘И.мо- 
вина очева његови.м трудом повећа- 
на, да о.ставину ‘сачињанају и ‘ неке 
покре.тнине, те ја тражио да му се 
издвода из оставине виша« имрвине. 
као и досуде неке друге некретнине, 
те noKpeTiBocTH.

Првост. 1суд .је ,cB'0.io.M пресудо-м у- 
стансаио да оставину сачињавају и 
покретиости, али га .ie v  вотладу не- 
кр€.тнл1на са тужбом одбио.

Т|уж'итељ је уложио жалбу.
Жа)лба ie делјимично осн(31В:ана, па 

је првост. пресуда умии^да у делу 
глвде неких некретнина. упуФвн пр- 
вост. суд да извршж установљења. и 
затн.м доласе нову одлуку (о укину- 
To.\i делу. a из разлага:

Ж алба ,ie осиова1на v  погледу не- 
кретиина л од  топ. бр. 727 и 728 к. q
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Д. обзиром на 'OKO-IBOCT што је ту- 
жилад заисга радао 'у домаћинству 
свсга оца, a no природи ствари као 
млађи човек и физички за рад спо- 
собнпји од свога оца обављао ie те- 
же гЈОљопргореднерадове, то тужбени 
захтев у том погледл' има извесног 
основа. Чл. 37 Закона о насл. про- 
п'иоује да покзмци 'Остсвиоч€в.и који 
су живелд у заједници са oicraBHO- 
цем и својим трудом, зарадом или 
.иначе помагали у привређивању, и- 
маЈу право згхтевати да им -се из за- 
оставштане издзоји део који одго- 
вара њиховом доприносу у повећа- 
њу ередиости оставвочеве имовине. 
Там:-. iHsaBojeHB део не слада у за- 
оставшЋину. Кг:ко тужилац у жалби 
наводи сведоке на obv аколност, ва- 
љало .ie првост. пресуду v том делу 
укинути. Ћ упутати првсст. 'С5’д да 
спроведе доказе, и дон«се нову од- 
луку.

Ако су за судаР крива сба возача 
возила штета се сразмерно сноси. 
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 1154/55).

Тужвлац Град. саобр. предузећв 
паднело је тужбу npiCTKS туженог 
ради всплате штете нанесене у суда- 
ру ирамва.ја са колима туженика у 
виаини ‘од Г35.265'данара. Тужени је 
ПОДН60 противтужбу за штету од 
12.200 динара.

Првост. суд је доиео лреоуду ко- 
јом ,ie тужбу одбио, a продивтужбу 
уважио. те обвезао тужите.Ђа на nz- 
плгту 9.800 динара.

Тужште.Ђ је поднео жаабу.
Жалба је основана. те .ie првост 

пресуда укинута, a из разлсга:
Полрешно .ie утврдио прврст. суд 

кео чињеницу да ,ie конкретна штета 
наста-ла аск.Ћучиво кр1и,вии1;'м кочни- 
чара тужилачкаг прелузећа, мада .ie 
ценио обра!3-’1ожење кривн.чне пресу- 
де .бр. К. 139/54 да  ни оштећани није 
поступао по С01обраћгјн'им пр'0писи- 
ма, јер није c.\ieo да се задржава са 
к м Е м а између пр.уге и Kylie ни кре- 
нути када је  видео трамвај. Из из- 
ложене околности праизла1зи да 'из- 
вбстан дeiO кривице сноои и туженик 
—  прсгтивтужилац јвр је поступао 
ловредом 'Cac^pfhaiHHx пропмса. 06 - 
зиром на околчаст да се v коикр. 
случају ради р  делимичној к р ти ц и  
туженика-противтужиоца то је  пр- 
всст. суд логрешио извео правни за- 
кл>учак да 'Обавеза накнаде штете те- 
рети иск.Ђлчвво туж1ИОца. У новом 
пост\'пку првост. суд има да ^дврдл 
сразмерни однос кривице парн. стра-

нака за оштећење трамззј€К.их кола 
и туженикових колц и да онда доне- 
се нову одлуку.

Купац Bepat  ̂уговору, који је саоп- 
штио задоцнелом продавцу да ће га 
тужити ради извршења ув|овора. мо- 
же ипак да га тужи за накнаду ште- 
те због неизвршења, ако се чинидба 
не може извршити кривицом продав- 
га (Врх. привр. суд бр. Сл. 22/56).

Уговором од 29 ма.ја 1955 г. оба- 
веза1б се тужених као прод1вац да 
зкпоручи тужиоцу као кулц|у 600 
■ком. половнлх букових банава одмах 
no закључењу угсшора. Тужилац је 
допиоом -од 10 јуна прихватио туже- 
ников пр«дл.о-г да му продажи рак 
испоруке за неколико дана проду- 
живши га до 15 јуна. Како туженик 
'ћије бачве испоручио! ни у томе року 
тужилац .му је дописом од 18 јуна 
сарпштио да ће гв: тужити ргди из- 
вршења уговора. ако банве не испо- 
ручи до 22 јуна. Тужилац је чекао 
Д13 28 јуна, али туженик ндје извр- 
'ши-о испоруку нл др тога дана, по- 
сл€ чега су странке заједнички са- 
гласно утврдиле да туженик нијг у 
мргућности да изврши угозорену 
чинидбу. Туженик је то потврдио 
пис.\1&м бд 28 јуна.

Тужилац је 19 августа п-однео ту- 
жбу у којо-ј је изјавио да је, обзи- 
poii ла утврђено чињеничнб' стање, 
одусгао од yroiBopa и затражир да се 
■гужек1ик осудл на накнаду штете у 
изнасу од 6,000.000.—  длн. Навео је 
да је бачве кулио! ради тога да би у 
њила спремио пулпу од вишаља, к о  
,iy би затил! извезао и њеном прода- 
,io.M V nHOCTpaH'CTBiy остварио добит 
у лаведеном изЈЈосу.

Туженик је 'оспорло тужио.чев за- 
хтео сматрајући да је тужллац допи- 
СО.М од 18 јуна изабрар право које 
му је припадал1д по апштој узанси за 
промет робом opoij 209, извршење 
уговора. па да није могао у тужби 
одустатл 'Од извршеног избора.

Виши привредни суд »дбио је ту- 
жиода оа тужбеним захтевом сма- 
тра'јЛи да ,ie тужилац као странка 
верна уговору, пропустио да саоп- 
шти тужелику које 'Од својих права 
жели да остварује, па да је з&сг то- 
га не&снозан његов захтев. за нскна- 
ду штете.

Врховни привредни суд укинуо је 
првостепену од.туку и п|ред.мет вра- 
тио на тоисвто.' пресуђивање a из 
разлога:
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Погрешан је  закључак првостепе- 
ног' 'Суда Да ту|ЖИ1лац ниј« у праву да 
тражн нак.наду 'Штете ол туженика 
збаг treiHBapmetta уговира, јер да 
нвде :ггретхО|Дно изврШио жзбор јед- 
ног 1од лрава к оја  му прЈшадају као 
странци верн&ј уговору, односно 
што није тај избор саопштио туж е- 
кику. Тулжилац ,је no безу1Спешн10|М 
протеку рока испорукв допис-ом од 
18 јуна запретио тутженжку да ће га 
TyaamTH ради кзвршења уговора. ак-о 
му бзјчве не ксгеор^учи д/з 22 јуна. 
Тиме је тузкилац icariacHo ошитој у- 
заисж 209 ст. 1. не само извршио из- 
бор једног од права, већ је  тај 'из- 
бор јасно и одређеио с а а п ш т о  ту- 
женику. Из TOira бж наизглед произ- 
лазило да ,ie тужилац по безусле- 
шном протеку крајњег рока испо- 
руке Morsia тужвгги само ради извр- 
ш,ења уговора. a  ne на накнаду ште- 
те зблг неизвршења уговора, обзи- 
ром «.а став I V  наведене узансе, 
према коме довечзшгац не може оду’- 
■ стати 10јд 'извхкшеног ИЗбора.

Будући да је утврђеио да су стран 
ке 28 јуна заједничкш сегласно утвр- 
ди<1е да туженик иије у могућности 
да изв1рши уговорену чинидбу. тј. да 
и-сларучи тужиацу одређену коли- 
чину бзмгва yiroBopeuor квалитета, 
тужилад је био у праву да уместо 
извршења уговора тражи накнаду 
штете због неизвршења уговора. 
Предмет купгопродаје биле су  одре- 
Нене тсиговне букове бачве за пудпу 
које ,ie тужаник у в р̂еме згкључења 
yroeopa имао на сво ј̂им стоваришти- 
ма, аши 'ква се лакжадно лосле ис- 
пражњеша бачавЈа̂  устаиовило —  a 
TO су  странке заједнички сагла-сно 
утврдиле ■—  Д0' оу б а те  у  тама рђа- 
вом стању да уошпте нв одговарају 
уговореном квалигету и тужиочевој 
потреби, онда је тиме нвсумњиво 
утврђен1о да је извршење угозора 
постало HeMoryiie кривицом тужени- 
ка. Због тоЈ-а је туж1илац био у  лра-. 
ву да постави v тужби захтев за' 
какнаду штете.

.Заштита фирме предузећа по чл. 
48 уредбе о оснивању предузећа и 
радн>и није ограничена на подручје 
истог регистарског суда. Одредбе 
чл. 11 Уредбе 10 спољнотроговинсксми 
пословању не искључују прав|з заин- 
тересованог предузећа да и без упу- 
ћивања на парницу од стране управе 
за спол>ну трговину тражи заштигу 
фирме у емислу чл. 48 Уредбе о о-

снивању предузећа и радњи. (Врх. 
прив. суд Сл. 199/56).

Пресудом Вишег привредног суда 
одбијен је тужбени захтев хојим је 
ту1жит€л>иц;а „ЛаЛ^зраториа’?, лреду- 
зеће за промет лабораториским no- 
требштннама у  Загребу затражила 
да се фирма туженог Предузећа за 
снабдевање лабораторисшм матери- 
јалом „Лабореторнја” у Бес»г;раду 
поништи у смлслу 4.1. 48 Уредбе о 
оснивању предузећа и радн>и.

Врховди прлвредди оуд уважио је 
ревизију тужитељ’ице и укииуо пр- 
востепелу пресуду са следећим об- 
разложењем;
, |Првостетени суд утврдро ,ie да је 
тувкитељица уписана П|ОД .cboiVo-m фир 
МО.М V регистар држввних привред- 
нлх предузећа код тадашњег Мики- 
старства финансија HP Хрватске 13 
априла 1948 г. (у ствјзри 12 априлв 
1948 г. како то произлави из ажта 
помеиутог М1илнстарст1ва ко.ји је про- 
члтан ради доказиваи.а). м}јк је ту- 
жена уписан.а под своуом фирмом у 
регЈгстајр Министарства финансија 
HP Србије даиа 15 априла 1M8 г. По- 
ред тога првостелени ;суд ограничио 
се на то да утврди дд је тужитељи- 
ца добила свлашћење за обављање 
извозн'0 увозне делаЈгности дана 1 
августа 1952 г., да је тужеиа такао 
овлашћш>е добила 12 марта 1952 г., 
a да ниједна од свраника липе упи- 
санд у сполЈ-ло-трговински регистаР 
Управе за спсл>н1у тргсеин|у.

'Позивајући 'Се на loea чињенлчна 
утврђења; првастшени 'Суд одбио је 
захтев тужитељице за лонцштење 
фирме туженог цредузећа лре свега 
зато што ,је заузео становлште да 
околност шро је фирма тужитељиц-е 
репистррвана код 1Мини;сггаротва фи- 
наншја њен€ Народне Републике пре 
него што ,ie код Минисгарство фи- 
нанси.ја сврје Нзродне Репуб.тике 
регистрована <t«piMa тутжене, не даје 
гужитељици праао да гводнбсе тужбу 
на ocHCi3iy чл. 48 Уредбе о 'оснив.гњу 
предузећа и радши (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 51/53), јер да се овим пррппсо.м 
признаје само зажтев за поништење 
друге фирме која је региЈСтрована 
код H'CTior регистараоог суда;. шт.о 
овде није случај.

Ревизи.ја с превом истиче да је пр- 
вортепени суд оваквим тумачењем 
чл. 48 Уредбе о осниваљу лредагзе- 
ha и радњи повредио .материјални 
закон.

(Наставвће се)
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ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Извршног одбора АК за АПВ која је одржана 
23 марта 1956 године донесеиа су следећа решења:

1. Узет је на знан>е извештај претседника и рефереиата о 
раду из1међу две седнице.

2. Сазвана је скупштина Адвокатске коморе за АПВ за 20 
мај 1956, с тим да се лозив за скупштин̂  ̂ рб^ављује посебно у 
броју 4 ,,Гла1Шика” .

3. Додесеиа је одлука о издавању стипендија, која се об- 
јављуЈе посебно у 4 броју „ГЈгајСшжа”,

4. Раописа« је конкурс за 2 стипендије, који се посебно 
објављује у броју 4 ,,Гласника”

5. На молбу Мијајев Луке, адвоката из Зрењанина, дозво- 
љава се премештај адвсжат1ске канцелар ј̂е из Зрењанина у Ковин.

6. На молбу др. ВиЈИичић Владислава, адв. пртравника из 
Суботице, брише св из Именика адв. цриправника због прелаза у 
државну :службу.

7. На основу чл. 49 Закона о адвокатури кажњава се о!поме- 
ном Козодеровић Ђррђе адвокат и.з Сомбора, због мање неуред-

Извршни одбор АК за АПВ

чл
На основу чл. 11 и 18 Осиовног зажона о стипендијама, те 

24 тач. 23 Правила Адвокатске коморе за АГТВ, Извршни одбор 
Адвокатске коморе за АПВ на ■седници од 23 марта 1956 године 
донео је

О Д Д У К У

о додељивању стипендија Адвокатске коморе за АПВ у Н. Саду

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Чл. 1

Адвокатока комора за АПВ у Новам Саду у циљу омогућа- 
ван>а јачег придива млађих кадрова у адвокатуру̂  додељиваће сгу- 
дентима права за студије на Правном фа1култетима стилендије a 
према прописима ове Одл̂ же.

Чл. 2

Средства, број и висина стипендија које ће се додељивати 
у TOW једне године, утврдиће Адвокатска комора за АПВ кроз 
свој редовни годишнјИ б\̂ џет.
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' Чл. 3 ■
Средствима за додељивање стипендија управља Извршни 

одбор Адвокатске коморе за АПВ на основу Правила Адвокатске 
коморе за АПВ a у границама 'Ове Одлуке, a одлуке доноси на сво- 
јим седницама, већином гласова присутних чланова.

Чл. 4
Извршни 'Одбор Адвокатске коморе за АПВ у вези са доде- 

љивањем стипендија врши ово пасловање;
— ДО.НОСИ Одлуку <0 дрдељивањл^ и условима за стицаше 

стипендије;
— расписује конк:>рсе за давање стипбндија;
— склапа >товаре о давању стипендија са студентима;
— Еоди 6ip«riv\ 0 правилком изЕршавашу закључених уго- 

вара 0 'CT'HineHAHpaHay.
УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ СТИПЕНДИЈА

Чл. 5
Стипендије се дају путем коикурза. 'који расписује Извршни

одбор.
Услове конкурса Извршни одбор одређује на основу оп- 

штих законских прописа, те одређује и друге услове лрема потре- 
бама за стручним кадровима v адвокатури.

'Чл. 6
Извршни 'ОдбС|р Адвокатске коморе на основу услова кон- 

Kijjpca и важећих пропаса врши избор кандидата који најбоље 
испуњаЕа услове, водећи ври томе рачуна да предност уживају 
деца палих бораца Н. О. рата, жртава фашистичког терора као и 
деца умрлих адвоката,

. Чл. 7
По извршеном избору Извршни одбор Адвокатске коморе 

за АПВ закључује са стипеидистима писмени уговор о стипендији.
Уговор о стипендији .потписује изагбрани стипендиста a У 

им€ Адвокатске коморе за̂ А̂ПВ претседник И. О. или члан кога 
одреди претседник. Угов̂ ар о стипендирању може се мењати и до- 
пуњавати само у 'писмбно_м облику.

Чл. 8
Уговором о сти'пе;ндирањ|у утврђују се права и сбавезе сти- 

пендиста и Адвохатске комаре који су приликом расписивања 
конкурса прописани.

Чл. 9
Уговором 'О стипендији стипендиста ће примити обавезу, да 

ће по завршеном школовању адвакатско-приправничку праксу у 
својству адвокатског приправиика вршити на територији Адвокат- 
ске коморе за АПВ, под условом и трајашу које праписује Закок о 
адвакатури.

Чл. 10
Месечни hbhoic стипендија одређује се буџетом Адвокатске 

коморе за текућу годич л, и то за 12 месеци.
Начин исплате стипендије регулише се уговором.
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Стипендије ое исплаћују у месечним износима за све време 
одређене угово,ром и дак за ово лостоје потребни услови.

Чл. 11
Адвокатска комора за АПВ, као давалац стипендије, има 

право да В|рши кантролу над школовањем египендиста, a овр ће 
вршити путем Факултета на коме је стипендиста 1>|пи'Сзн.

Претседник Извршног одбора или члан И. О. којег за то 
претседник одреди одржаће најмање једаилут годишње састанак 
са 'Стипендистима да са њима inpeTpece сва питања од заједничког 
интереса за даваоца стипендије и стапшдиста.

Чл. 12
Адвокатсха комора за АПВ као давалац стипендије обустави- 

ће исплату^типендије у случају да стипендиста зане.мари студије и 
услед тога лропусти да на време полаже испите, односно на испи- 
тима покаже слаб успех.

Давалац сти1пендије ће укинути давање стипендије ако на- 
ступе околносди предвиђене у чл. 41 Ошовног зак'0на о стипенди- 
јама лли други услови из уговора о 'стипецдији, чија 'наступања 
условљавају укидање стипендије.

Чл. 13
У случај/ ужидања стилендије на основу чл. 12 ове Одлуке 

стипендиста је дужан да у року предвиђеном уговором о стипен- 
дији арати примљене износе на име стипендије Адв1окатској ко- 
мори за АПВ у Н. Саду.

Чл. 14
Административне послове у вези са давањем стипендије вр- 

ши секретар И. О. Адвојкатске коморе.
6|влашћени наредбовавац за извршење расхода буџетске 

позиције за даван>е стшендије јесу, за ово овлаштени чланови 
Извршног одбора Адвокатске KOMOipe за АПВ.

Из оедкице' Извршвог одбора Адвокатске коморе за АПВ 
која је 'Одржана у Новом Саду 23 марта 1956 године.

Секретар, Претседник,
Славко Мишић, с. р. Милорад Ботић, с. р.

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА
АК ЗА АПВ

1. У Именик адвоката АК за АПВ уписани су:
а) Фабо Тивадар, са 'седиштем адв. канцел. у Суботици,‘ ре- 

шењем АК за АПВ i6p. 344/55, које је потврдио Држ. секретар за 
прав, управу НРС решењем бр. 3782/56;

б) Дражић Исзк, са седиштем адв. канцел. у Кикинди, ре- 
шењем АК за АПВ бр. 387/55, које јв лотврдио Држ. секретар за 
прав. управу НРС своји/м решен>ем бр. 3785/56;

г) Будишин Иван, са сед. адв. канцел. у Новом Саду, реше- 
њем АК за АПВ бр. 59/55, које је потврдио Држ. секр, за прав. 
управу НРС свајим решешем бр. 3783/56;

д) Конопка др. Људевит, са седиштем адв. канцел. у Ст. Па- 
зови решењем бр. 400/54, које је потврдио Држ. секр. за прав. 
управу НРС својим решењем бр. 6324/56;

- _ 31



ђ).Калембе|р Стеван, са седиштвм адв. канц. у Инђији, ре- 
шен>ем АК за АПВ 6р. 364/55, које је потврдио Држ. секрет. за 
прав. управ-у НРС својим решењем бр. 3808/56.-,

2. У HaieiHUK адв. приправника уписан је:
а) Вучшшћ Владимир, код адвоката Борјановић Мирка у 

Оџацима, решењем АК За АПВ бр. 226/55, које је потврдио Држ. 
секретар за прав. уцраву НРС својим решењ0.м бр. 2265/1956.

3. Бришу се из Именика адв, при1П|рав1Ника:
а) Фа|бо Тивадар, из Суботице због отварања адв. канце- 

ларије;
в) Будишин Иван, из Нозог Сада, због отварања адв. кан- 

. целарије;
г) Грковић Душав, .чз Новог Сада, због отвараањ адв. кан- 

целарије;
д) Мид.ковИ'ћ Живојин, из Ковина због ггрелаза у службу;
ђ) Видичић др. Владислав из Сјрботице, због прелаза у држ.

службу. ' _________
Адвокатска комора за АПВ

КОНКУРС
На основу одЈПже Извршног одбора АК за АПВ о издавању 

стипендија студентима Правних факулдета од 23 марта 1956 го- 
диве, №врл1ни одбор paicn»cyje конкурс за издавање две стипен- 
дије,

Стипендије износе 6.000 динара месечно.
Услови за издаваше стипендија као и обавезе стилендиста 

могу се лодробније видети у канцеларији Адвокатске коморе за 
АПВ, о одређени Су у самој Одлуци од 23 марта 1956 године.

Рок подношења 'писмене inpnjaiBe за канкур|с истиче 20 
априла 1956 године у 12 часова, a предаје се .Адвокатској комори 
за АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20, писмено ил!и лич>но или пак у 
препоруч&ном писму.

Уз молбу треба приложити уверење да је молилац уписан 
на Правном факултету, као и крттку биографију молиоца.

Извршни одбор АК за АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
Скреће се пажња члановима .Лдв. ко.море за АПВ да је 1 

априла 1956 године доспела друга рато чланарине за 1956 годину 
у износу 'Од 750 дин. na се умољавају сви члаиови да изврше 
уплату.

Позивају се сви адвокати да од.мах поднесу извештаје за 
nocTHFHVFH промет у 1955 години, као и за 1. лро-месечје 1956 ro- 
дине и да изврше уплату 1 %  коморског доприноса.

Уллате за Адвокатск1\- 'ко.мору (чланарина, 1% допринос, 
какне) врше се на тек. рач. Адвокатске «о.море за АПВ код фил. 
Нар. банке ЗОО-Т-403.

Из књиговодства Коморе
,,ГЛАСНИК“ излази сваког месеца. — Издавач и влс.гг .ик: Адвокатска комора 
за АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина SO. Ype^fJe Одбор Одговорнн ур>едник: Ботић

Милорад, адвокат Нови Сад, Александра Ранковића бјз. б.
Текући рачун код Народне банке бр. ЗОО-Т-403.

Штампа: штампарија „Коста Шокица ' Нови Сад.
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