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БУДУЋИ ЗАДАЦИ АДВОКАТУРЕ

Прошла, 1956, година била је значајна прекретница у животу наше 
адвокатуре.

У њој су решени неки од мзтеријалних услова адвокатуре, али што 
је од већег значаја, у њој су потпуно пречишћени погледи на нову ор- 
ганизациону форму адвокатуре, на њене будуће задатке.

Укидање пореза на прнзмет услуге за рад адвоката решило је питање 
савајања адвокатуре од једног третирања које није било у складу са 
положајем и самим смислом адвокатуре. Адвокатура није занат, оРа не 
продуцира нека материјална добра да би се плаћао порез на услуге. Она 
није услуга, него је  пружање правне помоћи и правне заштите устако- 
вама, предузећи.ма и грађанима који су на њу упућени. Према томе, са-„ 
свим је оправдана била одлука Савезног извршног већа када је укинула 
примену прбписа о порезу на промет на рад адвоката. Овај је успех 
много важнији са свога моралног, него материјалког дејЛва.

Снижавање пореских стопа пореза на доходак нешто је поправило 
1чатеријалну базу адвокатуре, зли је још није коначно решило. To ко- 
начно решење је  у уској вези са доношењем новог Закона о адвокатури.

Као што је познато Скупштина Савеза адвокатских комора Југо- 
славије која јв одржана октобра 1955 године истакла је једногласно 
као један од основних принципа будуће организације наше адвокатуре: 
друштвено уирављање. Ова бдлука била је начелне природе без да су 
били фиксирани услови самог друштвеног управљања. Скупштине Ад- 
Бокатских комора које су одржане током 1956 године, чланци публико- 
вани у нашим часописима ,,Југославенска адвокатура”, „Одвјетник” и 
„Гласник Адвокатске коморе за АПВ”, дискусија на седницама Извр- 
шних одбора Комора, на радним састаниима адвоката и адвокатских при- 
правника, a нарочито, проучавање овог питања на седницама Извршног 
одбора Савеза адвокатских комора, допринели су да се потпуно искри- 
сталисало мишљење о формв, начину и садржини друштвеног управљања 
у адвокатури, тако да је последњи нацрт новог Закона о адвокатури ово 
питање конкретно решио у духу оправданих захтева и друштава и адво- 
катуре.

При Адвокатским коморама, и Савезу адвокатских ко.мора, формира 
се нов орган, Савет. Чланови* овог Савета су по положају свагдашњи 
претседник Управног одбора Коморе, као и делегат кога изабере ор- 
ганизација адвокатских приправника са подручја Коморе. Како, пак, 
Савет има паран број члнова, највише 20, то половину чланова Савета



бнра скупштина Републике односно Аутономне покрајине, док другу 
половину бира скупштина Адвокатске коморе из редова адвоката. На 
овај начин је  постигнут паритет у броју чланова Савета адвоката и не- 
адвоката. Држимо да није потребно сада детаљно излагати надлежност 
односно делокруг Савета. О томе је доста писано и говорено. Но, ипак 
треба подвући једну новину у последњем нацрту, a то је да Савет до- 
носи препоруке и даје мишљења, док је његов пристанак потребан да би 
решење Управног одбора о упису адвоката постало правоснажно и из- 
вршно. Можемо констатовати да последњи нацрт Закона о адвокатури 
даје гаранцију тражиоцима уписа у именик адвоката, да заштите своја 
права која су'у закону обезбеђена и предвиђена.

Друга једна значајна новина у новом Нацрту је та, да се може на 
поједине адвокате пренети право истављања аката у службеној форми, • 
што ће подићи углед адвокатуре, a уједно олакшати и рад судовима и 
код истављања тих аката и код овере потписа странака.

Новина је и могућност специјализације адвоката по‘ врстама посло- 
вања. Истина, Адвокатске коморе сматрају да наша адвокатура, обзиро.м 
на наше специфичне прилике, још није дошла до овог степена потребе 
специјализације, нарочито не у мањим местима, али сам живот и брзо 
развијање правних односа у нашој зе.мљи упућује на овакву једину 
могућност.

Омогућује се удруживање више адвоката, као компањонаУ али се 
, не предвиђају неке адвокатске канцеларије као посебна правна лииа. 
И то потпуно одговара нашим условима.

З ^ о н  жели, ипак, да избегне стварање великих пословних канцела- 
рија, појединаца, које би упославањем већег броја приправника и лру- 
гог особља у канцеларији се развиле, управо, у нека адвокатска пре- 
дузећа, па зато органичава број упослеиих лица у једној адвокатској 
'канцеларији. И то је потпуно у складу са нашим условима и потребама.

Предви*ђа нови нацрт Закона a  адвокатури и формирање испитне 
комисије адвокатских приправника при Секретари/ату за правосудну 
управа АПВ, те се на овај начин удовољава старом захтеву адвокатуре 
Војводине да Нови Сад добије своју испитну комисију.

Ми смо имали намеру да само прикаже.мо оно што је најновије и '  
најважније, као измена и допуна досадашњих нацрта Закона о адво- 
катури, у последњем нацрту Савезног нзвршног већа, a не да, овде, ко- 
ментаришемо цео нацрт, који садржи још многе важне прописе и но- 
внке, какр у погледу стицања адвокатуре, престанка адвокатуре, управ- 
љања адвркатуром, дисцнплински прописи итд. јер зато нема ни потре- 
бе, a немамо ни простора, тим пре што се о свим тима питањима водила 
д?таљна дискусија. Ово неколико нових прописа изнели смо, да би се 
могло, на почетку нопе године, да уочи шта су задаци наше адвокатуре 
у 1957 години.

Када Закон- о адвокатури буде ступио у живот, a го ће бити сва- 
кг.ко првих месеци 1957 годин, наша ће адвокатура имати да реши врло 
крупне задатке.

Спровођење Закона у живот, доношењем Статута и Правилника 
Комора, као употпуњавање Закона о адвокатури, наметнуће свим Ко- 
морама односно Извршни.м одборима Комора и Скупштинама Комора



велике дужности. Статути и Правилници треба помно да се припреме, 
какон озбиљних проучавања и студирања усвоје, тако да буду занста 
и гипки, и у складу са прописима и интенцијама Закона о адвокатури, 
да би адвокату|ра добила инструменте којима би могла свој живот и рад 
најбоље да организује. Ту ће бити потребна сва помоћ свих адвоката, 
која ће се најбоље моћи да одрази у раду, на овом питању- кроз ко- 
лективе адвоката и адвокатских приправника. Њихови предлози, миш- 
л>ења и схватања биће од велике важности.

Усклађивање рада свих органа Коморе на питањима која интересу- 
ју адвокатуру истб је врло ваЈкно, јер he рд тога зависити којом ће се 
брзиком и како прописи Закона, моћи да спроводе у живот.

Један од врло важних задатака у 1957 години је и што свестранија 
и што потпунија припрема за други Конгрес правника Југославије, који 
се одржћва месеца јуна-јула у Загребу. Дневни ред Конгреса са 
свим темама је објављен. Адвокати и адвокатски приправниии у сарад- 
њи са осталим правници.ма, a првенствено кроз Удружењв правника, 
треба да проуче теме другог Конгреса правника, да припреме корефе- 
рате, дискусију како би њихово суделовање у раду другог Конгреса 
правника било што многобројније, што плодније и што запаженије.

Према томе, само ово неколико задатака указује на чињеницу да he 
адвокати у 1957 години имати да реше многе врло важне проблеме и 
MHora врло важна питања од којих he зависити какви he темел>и бити 
дати новој организацији, како he та нова организација, већ од почетка, 
функционисати, a дужност је свију нас, да то буде учињено на нај- 
правилнији начин, и на опште задовољство како нашег друштва, тако 
и адвокатуре.

Коста Хаџи

ПРАВНА ЛИЦА И ЊИХОВА КАЗНЕНА ОДГОВОРНОСТ

I

У историји Кривичног права колективна одговорност претходила је 
индувидуалној. За извршено кривично дело, на пример убиство, вршена 
је колективна освета — одмазда. Убиство се сматрало више атак на 
заједницу, којој је убијени припадао, него напад на индувидуалну 
личност. Интервенција xyhe, села, града или племена није се испо- 
љавала само на страни оштећеног, него и на страни кривца. На једној 
страни заједница је тражила да се освети убици или члану заједнице 
страни заједница је штитила убицу и све друге чланове од одмазде 
оштећеног и заједнице којој је овај припадао.

У старом српском праву била је предвиђена колективна одговорност. 
На при.мер, у Душановом законику се каже: ,,У којем се селу нађе тат 
или гусар, то — зи село да се распе (расели), *а гусар да се обеси 
стрмоглав, a тат да се ослепи”, или: „и тко зло учини, браТј или син, 
или родин, кбји су у једној xyha, все да плати г о с п о д а р  Kyhe ,  
или да даст, који је зло учинио. За празноверно вађење мртваца из гро-
бова и њихово сажизање као тобожњих вукодлака каже с е ........  „с е л о,
које то — зи учини, да плати вражду” .



Из изложено!' видимо, да се колективна одговорност разликовала 
од данашње по садржини и обиму. У неким случајевима односила се на 
сва кривична дела, a у неким само на поједина кривична дела. Поред 
тога, кривична одговорност била је некада колективна родовна одго- 
BopHotT, a некада колективна територијална одговрност.

Карактеристично је, код ове колективне одговорносди да колектив 
— кућа, село, град, племе и др. ну одговарају за деликте, које би ко- 
лектив учинио, него одгоРарају за деликте које изврше чланови коле- 
ктива. Извршиоци деликта не врше радње које чине деликт, као прет- 
ставници колектива, не врше те радње у име колектива, већ по својој 
вољи, у своје име, па ипак колектив одговара за радње по њима из- 
вршене. *

HeheMd се задржавати на историјском приказивању колективне од- 
говорности у другим правцима, јер нам, обзирам на тему то није по- 
требно.

Споменућемо само још питање одговорности.правних лица у нашем 
предратном и нашим послератним кривичним закРнима.
~  У старом југословенском Крнвичном законику саио је у § 35,6 РЗ 
регулисано, како ће се поступати ако је учинилац дела правно лице, па 
се у ст. 3 цитираног параграфа каже; „Када је правно лице члан пове- 
рилачко^г одбора, поменути прописи примењиваће се на органе или пу- 
иомоћнике, који су дотично дело учинили”. To значи, да правно лице 
није кривично одговорно, већ да је одговоран орган или пуно.моћник, 
који је у име правног лица извршило радњу, која садржи обележје 
кривичног дела.

У Кривичном закону од 12-ХИ-1947 године у чл. 16 била је предви- 
ђена кривична одговорност цравиих лица. Члан 16 гласи: „Правна лица 
су кривично одговорна само за она кривична дела за које је у Закону 
изричито одређена њихова одговорност.” До доношења овог прописа 
дошло је обзиром на створене прилике после рата. Велики број правних 
лица за време рата отворено су сарађивала са фашистичким окупато- 
рима и вршила су радње, које су биле противне основним принципима 
НОБ-а и својим недозвољеним држањем и радом извршила су кривична 
дела. Законодавац је правилно поступио, када је у Кривичном закону, 
донетом непосредно по1:ле рата, предвидео и кажњавање правних лица, 
јер би у противном иста неправедно била изузета од одговорности.

Кривични законик од 2-V-1951 године не предвиђа никаква правила 
0 кажњавању правних лица. У њему је изостављено оно' правило о 
кажњавању цравних лица садржано у чл. 16 ранијег Кривичног зако- 
ника. Ово изричито изостављање ранијих правила о кажњавању правних 
лица могло би се схватити да Кривични закон искључује кажњавање 
правних лип.а.

У кРментару Кривичног црава — општи део Срзентић и Стајић 
стоје ка становишту, да по нашем праву не би било немогуће казнити 
правна лица, али Закон би марао одредити, поред радње. извршења joiu 
посебно која се правна лица кажњавају, под којим условима и којим 
казнама.

Одговорност правних лица предвиђена је у ад.министативно — ка- 
аненом и привредно — казненом поступку.



y  нашим законима и уредбама у којима се говори о правним лицпма 
изричито је означено да је организација, установа, предузеће итд. пра- 
вно лице, са означењем од када стиче то својство. Тако на пример, по 
чл. 2 Уредбе о оснивању предузећа и радњи, каже се: ,,Да је преду- 
зеће, односно радња правно лице и да то својство стиче даном уписа 
акта 0 оснивању у регистар привредних брганизација.”

II

По питању шта су правна лица, у теорији о правним лицима постоји 
више разних мишљења, али сва се у главном могу свести на две опречне 
теорије и то: на органску или германску теорију и на теорију фикције 
нли романистичку теорију.

IIo органској теорији правна лица су исто онако реалне појаве као 
физичка лица. Ни људи, ни правна лица нису фикције, јер и једни и 
други физички постоје и могу да манифестују своју вољу, само што 
правно лице манифестује своју вољу преко својих органа.

По теорији фикције или персонификације правни субјекат у праву 
може бити само човек. Ова теорија сматра правно лице као замишљену 
личност, као фикцију, која не може да делује јер физички не постоји, 
и нема своје воље, већ за њу делују њени претставницн.

Противници органске теорије о правним лицима кршикујући исту 
кзнбсе, да само човек, тј. физичко лице (изједначавају појам човек и 
физичко лице) може предузети радњу извршења, (чињење и нечињење) 
и да поред тога правко лице није способно ни за психкчке односе, да 
код њега не постојн свест, да нема своје воље, да не мох<е да дела ии 
умишљено ни нехатно и да према то.ме не може да садржи субјективни 
основ кривичне одговорности.

Против ових приговора заступници органске теорије износе, да 
људско биће — човек није било увек и није увек физичко лице. На 
пример, робови су људска бића, али нису били физичка _лица, т ј^ у б -  
јект у праву, већ су третирани као ствар —- res.

Када бн узели, да је романистичка теорија тачна, тј. да су правна 
лииа фикције, код нас законске фикције, јер наш законодавац признзје 
ibHXOB персоналитет, ми морамо одредити положај правних лица у пра- 
Б_у, a у Кривичном праву и питању виности, a самим тим и питање воље.

III

Воља је психолошки феномен и она се мора изучавати не само као 
одраз животне енергије у нама, већ и са гледишта срести и као таква 
она је претпоставка сваке правне науке. Разуме се реч је о вољи која 
се манифестује у спољном свету, јер унутрашња воља не може да буде 
предмет правне оцене, јер њено стварање и обликовање у нама гтрипада 
домену психологије.

Има MHoro правних аката, које правни поредак сматра пуноважним 
и ако им недостаје воља у психичком смислу. За постојање правног по- 
сла — по теоријии изјаве воље, важна је изјава воље. Главни разлог, 
који говори у прилог мишљења, да је изјава главно, да је она основ



правног посла, ле>ки без сумње у потребама правног саобраћаја, који 
не може да истражује унутрашњу вољу, један чисто психички феномен, 
већ се задржава на вољи онаквој, како је она испољена у стварности. 
По теорији воље сваки правни посао био би ништаван ако се изјава 
воље не би поклапала са уиутрашњом чисто психичком вољом.

Постоје правни послови где стоји свесна несагласност између изјаве 
и воље. To је случај када се нешто, што се неће, изјави као 'да хоће, 
да би се други преварио, — резевацио менталис.

Код симулације једно лиие даје изјаву да нешто хоће, што у ствари 
неће, и ту изјаву чини у спољњем свету у циљу да изазове изглед прав- 
ног посла. У случају симулације изјавилац воље нема намеру да превари 
и обмане онога према коме чини изјаву, већ баш обрнуто очекује да 
ће овај увидети привидност изјаве.

Код принуде изјава воље, учињена под психичком или физичком 
снлом, показује свесну нелагодност између фактичке воље и изјаве.

Код заблуде постоји несвесна нелагодност између воље и изјаве.
Воља у правном смислу у свим напред изнетим случајевима, разли- 

кује се од стварне воље, воље у психолошком смислу. Ова по прзву 
гфизната воља, воља са којом право оперише је чисто правна конструк- 
ција — једна фикција.

За право није од примарне важности психолошка воља, већ вол.а 
која се манифстује>у спољњем свету, воља као изјава, во.Ђа у правном 
смислу. Једна воља, која је резултат више воља, када' се манифестује 
у спољњем свету и произведе неко правно дејство,, постоје и извор 
правној норми. Ту вољу називамо колективном вољом.

Постоје, углавном, три појма колективне воље и то: 1) јединствена, 
2) нормативна и 3) кблективна психолошка воља.

Колективна воља као јединствена вол>а постоји када је резултаг 
подударности више појединачних воља, када постоји природно једин- 
ство сагласности воља.

Колективна воља, као нормативна воља, постоји када се нормо.м 
прописује да ће се воља (воље) већине сматрати воља урачунавања 
целој једној групи, свим члановима групе. Норма може да прописује 
да се не само воља већине сматра кар колективна воља, већ да се и вољз 
мањине па и воља једне личности сматра као' воља збира људи, као 
воља колектива, као колективна воља.

Колективна воља као колективно психолошка Зоља постоји када 
појединачне воље више лица међусобним психблошким утииајем (све- 
сни.м или несвесним) се изједначују, постају сагласне, када су воље 
сваког појединца произашле из воље свих осталих. ,

Прела взлдженом, и правно лице под одређеним условима може да 
изражава своју вољу.

IV

У развијеним друштвеним односима, а' такви односи сада постоје 
у свету, главни носиоци привредне делатности су привредне организа- 
ције, које и.мају својство правног лица. У своме пословању оне често 
чини радње, које су противне прописима, којима се штити одређени



привредни систем, у крајњој линији којима се штити држава. Да би се 
остварила заштита од недозволЈбних и забрањених дела, предвиђена је 
законима и уредба.ма одговорност правних лица.

И већина наших правних теоретичара стоји на становишту, да прав- 
на одговорност правних лица може и треба да постоји и своје становиш- 
те засннвају на правним, друштвено-економским, привредно — казне- 
ним и политичким разлозима. На пример, Срзентић у овом чланку „Про- 
блеми привредних деликата” каже: „Основ за кривкчну одговорност 
правних лица лежи у потреби одређеног друштва да се путем кривич- 
них санкција бори против друштвено опасне делатности, које могу 
бити извршене од правног лица.

Међутим, има правиих теоретичара који с.матрају да не постоји ни- 
какав кримикално политички аргуменат за кривичну одговорност прав- 
них лица.

Тако Др. Владимир Бајер сматра, да се кажњавањем правног лииа 
уствари кажњавају физичке особе, јер казна погађа платни фонд и 
услед смањења овог фонда смањују се и пларе читавог радног коле- 
тива. Ако би се казне наплатиле из неког другог фонда, тако да казну 
не осете чланови радног колектива, онда таква казна према правном 
лнцу, према апстракцији не би имала смисла, јер казуу, у крајњој ли- 
нији, треба да осете људи, јер се казном на' људе жели утииати васпит- 
но и доправно, a не на правна лии.а, на фикцију. Сматрз, да када казна 
norai?a (кроз платни фонд) све члнове колектива, онда она погађа чла- 
нове колектива, који су хтели или дозволили извршење привредног 
преступа, a поред тога, и све оне чланове, који за ољдуку да се изврши 
радња, која чини привредни преступ, нису могли ни знати и нису могли 
утицати да се таква радња спречи. Пита се, какво дејство може имати 
казна према овим члановима колектива који нису знали за одлуку ко- 
лектива из које је проистекао привредни преступ и који ни у другим 
будућим случајевима нису у могућности да знаЈу шта ће колектив у 
конкретном случају учинити.

Поред изложенога, разлози који се истичу против становишта, да 
iipaBHa лица могу бити субјект кривичног дела углавном су следећи: да 
само човек тј. физкчко лице може предузети радњу извршења. (чиње- 
њем и нечињењем); да правно лице није способно.за психичке односе, 
да код њега не по'стоји свест, да нема своје воље, да не може да дела 
ни умишљајно ни нехатно и да према томе, не може да садржи субјек- 
тивни осноБ криБичне одговорности; да казна изречена правном лииу 
не може да буде лична, да не погађа само правно лице као такво, већ да 
погађа и све чланоРе правнот лица како оне, који су били изричито или 
прећутно сагласни да се изврши радња, која садржи биће кривичног 
дела, тако и оне који су били против извршења радње, која чини кри- 
рично дело. Истичу, да казна погађа, и то неоправдано, чак и оне чла- 
нове —  физичка лица, која су постали чланбви правног лица после нз- 
вршења кривичног дела; да правна лица не могу бити субјект свих кри- 
вичних дела, обзиром на природу, кривичних дела на пример: побачај, 
крађа, убиство, силовање, родооскрвл.енЛ др. јер да ове-радње од-



говорних лица, Koja претстављзЈу правно лице, не могу извршити у 
име правног лица. Иде се и даље, па се каже да ни једна радња лица 
које претставља правно лице не може се приписати правном лицу.

Разлози који говоре у прилог мишљења да правна лица могу бкти 
субјект кривичних дела и да за иста могу одговарати су следећи:

На приговор да само' човек, тј. физичко лице може извршити радњу 
извршења може се одговорити да физичко лице може извршити радњу 
извршења кривичног дела и радњом другог лица и радњом животиње. 
Према томе, зашто и правно лице не би могло позајмити (да се тако из- 
разимо) код извршења деликта радњу другог лица и то свог органа, 
свог претставника.

На примедбе да правно лице није способно за психичке односе, да 
не поседује свест, да не може да дела умишљајно и нехатно, може се 
одговорити да се одгов-орност правних лица креира на бази објективне 
одгбворности, a не по принципу субјективне одговорност!^ и да обзи- 
ром на то и не треба утвјрдити да ли код извршења деликта по правном 
лицу постоје субјективни елементи у бићу појма кривца.

У погледу примедбе да правна лииа немају воље, утврђено је, како 
је то напред изложено, да правна лиза имају своју вољу, која се раз- 
ликује од воље појединих њених чланова, чак и онда, када је она исто- 
ветна са истоветЈ^им поједначним вољама свих њених чланова.

Неприхватљив је и приговор да изречена казна правном лицу не 
може да буде лична, јер не може да погоди само правно лице, Већ по- 
гађа и све чланове правног лнца. Могућност постојања казнене одго- 
ворвости правног лица не може се условити са питањима врсте и вели- 
чнне казни и ефектом казни. Уосталом, и код кажњавања физичких ли- 
ца, казна погађа поред физичког лица — кривца, често и његову по- 
родицу тиме, ш1 о”окривљени плаћа новчану казну, или издржава каз- 
ну затво])а и тиме умањује своја економска средства, или није у мо- 
гућности да их ствара за себе и своју породицу, па ипак се не постав- 
ља питање да физичка лица, обзиром на такве околности, тј. на такво 
дејсава казне не бк требало кажњавати.^

Ириговор да правна лица не могу бити субјект свих кривичких де- 
ла, да су правна лица неки квази субјекти, је неоснован, јер околност 
да један субјект не може бити извршилац неких кривчиних дела не 
у.мањује томе правном лицу својство субјекта у праву. Ни сва физичка 
лииа не могу извршити сва кривична дела. На пример, кривично дело 
злоупротребе по службеној дужности може извртити само службеник 
a не лице које нема службеничко својстао. Кривично дело родооскрв- 
љења могу извршити само лица у правој сродничкој линији, дакле, из- 
вршење овог дела је ограничено на мали, одређени број лица.

Изнетим примерима, којима се не исцршвују сви разлози који го- 
воре за и против кажњавања правних лица, указује се само на један 
део проблематике у вези одговорности правних лица.

Када се дође до закључка да правна лица' могу извршити деликте, 
постав^га се питање да ли свзко правно лице може извршити деликт.

Обзиром на природу правних лица сва би правна.лица могла да из- 
врше деликт. Чак и држава ш о правно лице, посматрана са платформе
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једног међународног кривичног права, могла би да извршн деликт (рат). 
Алн, питање кажњавања као питање силе, којом треба да се деликвент 
принуди на поштовање норме која забрањује деликт, не може се при- 
менити на државу обзиром на својство суверености које она садржи. 
Ке може држава прописати правила о кажњавању себе и одредити и 
применити казне, јер обвезивање своје воље својом вољом је lipapKO 
немогуће. Ни примена санкције од стране једне државе према другој 
држави и чланови.ма те друге државе не може се сматрати казном. Каз- 
на је оно што се према неком на силу примењује, a предвиђена је као 
санкција закона, иначе ако није предвиђена законом a примењује се, 
онда је то насиље.

Ми смо напред изнели разлоге, који упућују да правна лица треба 
да одговарају за деликте. Ти .разлози су, да то још једном подвучемо, 
потреба да се друштво заштити од друштвено опасних деликта у прив- 
редном пословању правних лица. Према томе. под деликтну одговорност 
треба обухватити само правна лица, која могу да учине радње, које 
садрже обележја бића неког деликта.

Према тбме, држава као правно лице, народне републике и народни 
одбори као правна лица нису обухваћени казненом одговорношћу, тј. 
не могу се појавити као извршиоц деликта. Ако службеник у органима 
управе својим радњама изврши деликт, његова радња неће се приписи- 
вати органу, већ he службеник одговарати самостално и за штету и за 
деликт.

Обзиром на природу правних лица у законима и уредбама предви- 
ђе.на је објективна одговорност правних лица, што значи да она одго- 
варају кзда из радњи, које преузимају њени одговорни органи прои- 
стичу обележја деликта. Објективна одговорност правних лица у свом 
чистом облику често је неправедна. Осећа се потреба да се код објек- 
ливне одговорности, која се заснива на самим чињеницама да је при- 
вредни преступ извршен, унесу неки елементи, који би ублаживали па 
и искључивали ову одговорност.

У нашој пракси већ постоје извесна отступања од чисто објектив- 
не одговорности правних лица. Врховни привредни суд ФНРЈ поводом 
решавања по једном предмету стао је на становиште, да делање у ста- 
њу крајње нужде искључује постојање привредног преступа у односу 
на правно лице. И наш цривредни суд у једном случају отступио је од 
принципа апсолутне објективне Рдговорности правних лица са образло- 
жењем; — Када одговорна лица' у предузећу предузму радже у циљу 
да предузећу нанесу штету и овим радњама изврше недопуштена дела 
у привреди, не стоји рбјективна одговорност предузећа, јер ова не 
могу одговарати ни сносити одговорност за радње учињене једино у 
циљу да се предузеће оштети.

У нашим привредним прописима поред казнене одговорности прав- 
них лица предвиђена је и казнена одговорност одговорних лииа. На. 
пример, у чл. 63 Уредбе б књиговодству привредних организација се 
каже да ће се казнити привредна организација, a такође и руководилаи 
кдвиговодства и руководилац привредне организације као и друго од- 
говорно лице у привредној организацији. Одговорност одговорних лииа



за деликте за које одговарају и правна лица правда се ти.ме, што ова 
лица вршећи радње у име правног лица треба да буду обазрива у свом 
раду, да избегавају све оне радње, којима се крше казнени и други про- 
писи. Пристајући да у имб- правног лица учине или пропусте неку 
радњу из које проистичу^^ележја деликта, треба да и одвоварају, јер 
су они такве радње субјективно хтели, дозволити, пристали на њихово 
извјршење.

ОдгоБОНост одговорних лица може бити двојака, и то каДа се одго- 
ворно лице појављује само као извршилац једне одређене одлуке прав- 
ног лица и када одговорно лице врши радњу обзиром на круг овлашћења 
датих му као одговорном лицу, a без постојања изричитог упутства од 
правног лица, да баш те радње изврши.

Код одговорности одгоЕорних лица одговорност једног одговорног 
лица не мора да искључује одговорност' осталих одговорних лица. На 
пример, књиговођа као одговорно лице ако нема уредну документзцију 
за књижење одговараће за привредни преступ, a директор предузећа 
ако не контролише правилност рада књиговође такође ће одговарати 
за привредни преступ. Дакле, кумулативна одговорност одговО|рних ли- 
ца појављује се обзиром на разне основне одговорности.

На питање, да ли одговорност одговорних лица треба да буде у- 
словљена одговорношћу правних лица, можемо одговорити да.условља- 
вање једне одговорности другом не треба да постоји, јер су основи 
одговорноети различити, a такође су различити и казнено политички 
разлози за кажњивост.

Обзиром на одговорност правних лица и одговорност одговорних 
лица појављује се као проблем-питање, да ли је кроз систем кажњава- 
ња, a у циљу постизавања сврхе кажњавања, корисније повећати одго- 
ворност правних лица или одговорност одговорних лица. У прилог ос- 
новне и првенствене одговорности дравних лица истиче се, да би се 
тиме одгоћорним лицима давала већа иницијатива: већа активност, јер 
не би стално стрепеда од казне. У прилог основне и веће оДговорности 
одговорних лица истиче се, да би она у овом случају са више обазри- 
вости и са више осећања одгбворности прилази-ла извршењу правних 
послова за правна лица.

Привредно — правни прописи у којима је предвиђена одговарност 
правних лица и одговорност лица многобројни су и разнолики. Често 
се у разним прописима предвиђају исти привредни преступи (на при- 
мер, недостављање периодичног обрачуна) и цредвиђају разне казне, 
те се питање кажњавања своди по некада и на питање који ће се про- 
писи применити.

У неким законима и уредбама говори се о повредама прописа, о по- 
вредама одредаба, о прекршајима, о преступима и често се у истом за- 
кону употребљава разна терминологија. Код разграничења, које радње 
чине привредни преступ, a које прекршај, требало би имати у виду по- 
ред непосредног објекта напада и последице које се извршењем дела 
проузрокују или могу проузроковати, па само дела која у суштини 
претстављају пов|реде основа лривредног система у нашој земљи, дела 
чије су последице значајнијег требало би уврстити међу привредне пре-
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ступе.
Обзиром да се кршењем привредних прописа често у великој мери 

ремети привредна политика и да деликти по својим последицама могу 
бити у великој мери друштвено опасни, у области ове казнене политике 
потребно је увек уочавати не само правне, већ и привредно политичке 
моменте.

. Ћосић Богдан

ТЕЖИНА КРИВИЧНОГ ДЕЛА КАО КРИТЕРИЈ ЗА ОПОЗИВАЊЕ
УСЛОВНЕ КАЗНЕ

По члану 49. став 1. КЗ. суд he опозвати од.чагање извршења ка- 
. зне ако условно осуђени у року за који је пресудом одложено извр- 
шење казне учини са умишљаје.м ново исто тако тешко или теже мри- 
вично дело.

ПоставлЈа се питање како треба ценити тежину кривичног дела од 
које зависи опознвање условне казне, да ли па казни запрећеној у за- 
кону или по конкретно изреченој казин. Ово друго становиште пре- 
теже у судској пракси и дошло је до изражаја у неким пресуда.ма Вр- 
ховних судова HP Србије и HP Хрватске. Полази се од материјалне 
садржике кривичног дела која се огледа у друштвеној опасности дела. 
С обзиром на различити степен посебне друштвене опасности конкрет- 
ног кривичног дела казне у кривичном законику одређене су у распону, 
a унутар тог оквира суд одмерава ону врсту и меру казне која с обзи- 
ром на учињевЈО дело и личност учиниоца одговара индивидуалној дру- 
штвеној опасности конкретног дела и учиниоца. По том становишту те- 
жина конкретног кривичног дела у сваком случају зависи од конкретне 
друштвене опасности, која долази до иЗ|ражаја у изреченој казни, a не 
од апстрактне правне норме, односно у њој предвиђене казне. Према 
томе кривично дело запрећено у закону тежом’казно.м може да буде 
лакше од дела запрећеног блажом казно.м збор посебних објективних 
и субјективних околности које га чине лакшим, a што долази до изра- 
жаја у изреченој казни, која је због тога одлучна за оцену тежине 
кривичног дела.

Сматрам да изложено становиште није у складу са кривичним зако- 
ником и да тежину кривичног дела треба ценити према запрећеној ка- 
зни. Додуше члан 49. став 1. КЗ. не решава ово питање директно, али 
се тај закључак може извести тумачењем осталих одредаба Општег дела 
Кривичног законика, пошто одредба о опозивању условне казне има 
своје место у наше.м кривично-правном систему и не .може сњим бити 
у дисхармонији.

Тако се у члану 40 КЗ. утврђује да је у поврату оно лице које је 
већ било осуђено за кривично дело учињено са умишљајем на казну 
строгог затвора или затвора, па за вре.ме од 5 година од дана када је 
ту казну потпуно или делимично издржало поново учини кривично дело 
са умишљајем за које је прописана казна затвора или тежа казна. Да- 
кле, у овом случају одлучна је висина запрећене казне, a не конкретно 
изречене.
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y  члану 68 став 1. КЗ. предвиђа се да се према млађрм малолетнику 
могу применити васпитно-поправне мере укора или упућивања у васпит- 
но-поправни дом за кривична дела за која закон прописује казну до 
10 година строгог затвора или какву бла-жу казну. По ставу 2. члана 
68. КЗ. суд може изузетно применити васпитно-паправну меру упу- 
ћивања у васпитно-поправни дом и према млађем малолетнику који је 
учинио кривично дело за које закон прописује казну тежу ,од 1Q ro- 
дина стогог затво|ра, ако нађе да се с обзиром на душевну развијеност 
млађег малолетника, природу дела и околности под којима је дело учи- 
њено, сврха поправљања и васпитања може остварити и без примене 
казне. Овде је такође конкретна тежина кривичног дела без утицаја 
на одлуку суда; да лн ће се применити васпитно-поправна мера или 
изрећи казка зависи од тога да ли је млађи малолетник учинио кри- 
вично дело за које је запрећена казна до 10 година строгог затвора или 
строжија казна, пошто се са.мо изузетно може изрећи васпитно-поправна 
мера када је за кривично дело предвиђена казна преко 10 година стро- 
гог затвора.

Исто налазимо и члану 71 КЗ. Малолетник који је у време извр- 
шења кривичног дела навршио 16 година (старији малолетник) казниће 
се, али ако је учинио кривично дел‘о за које закон прописује казну 
строгог затвора до 5 година или какву блажу казну суд може према 
ввему применити васпитно-поправну меру упућивања у васпитно-по- 
правни ДО.М. Макар како била мала конкретна тежина кривичног дела, 
ипак се не може применити васпитно-поправна мера, јер је запрећена 
казна преко 5 година строгог затвора. Напротив васпитно-поправна ме- 
ра ће се моћи применити и када је конкретна тежина кривичног дела 
већа него. у претходном случају, само ако' је за дело запрећена казна 
до 5 година строгог затвора.

Треба још напоменути да израз „исто тако тешко или теже кри- 
вично дело’’’ налази.мо не само у члану 49 став 1 КЗ., већ и у члану 81 
став 4 КЗ. где је предвиђено да се застаревање кривичног гоњења пре- 
кида и када учинилац у вре.чену док тече рок застарелости учини исто 
тако тешко или теже кривично дело. У овом случају је такође-очиглед- 
но да се тежина кривичног дела узима апстрактно према висини запре- 
ћене казне. Било би стога нелогично дословно исти законски текст у 
члану 49. став 1. и члану 81. став 4. КЗ. различито тумачити, јер ако у 
члану 81. став 4. КЗ. законодавац под изразом „исто тако тешко или 
теже кривично дело” мисли на апстрактну тежину кривичног дела, онда 
је јасно да на такву тежину кривичног дела мисли и у члану 49 стаз 1. 
КЗ. Када би се прихватило у уводу изложено становиште да законфда- 
вац у члану 49. став 1. КЗ. мисли на конкретну тежину кривичног дела, 
то би био изузетак од правила израженог у члану,40 ст. 2, 68, 71 и 81 
став 4. КЗ. да се тежина кривичног дела цени по висини запрећене 
казне. Међути.м стилизација члана 49 став 1. КЗ. није таква да би ука- 
зивала на неки изузетак од правила, већ је потпуно у складу са стили- 
зацијо.м члана 81. став 4. КЗ.ј чије је значење потпуно јасно.

Из цитираних законских прописа несумњиво произлази да се те- 
жина кривичног дела одређује висином запрећене казне и да' је само 
таква оцена тежине кривичног дела одлучна за одлуку о олозивању
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3’словне казне. Противно' становиште не води довдљно рачуна о прав- 
ној сигурности, јер правна сигурност захтева чврст критериј при оцени 
питања које је од два кривична дела теже или лакше. Сматрам да је 
апстрактни критериј поузданији и чвршћи, јер није зависан од коле- 
бања у казненој политици и других фактора који мРгу да утичу на ви- 
сину казне. Тако на пример курс кажњавања може да се пооштрава и 
ублажава, што ремети однос тежине кривичних дела ако се полаже те- 
жиште на кон1̂ ретно изречену казну. Затим неко може имати оштрији 
критериј у кажњавању, a неко блажи, што итекако утиче на висину 
казне и може да доведе до апсурдних ситуација. Недавно је једно лице 
за крађу из члана 249. КЗ. осуђено на 5 месеци затвора условно на 
једнз  ̂ годину, па је за време трајања овог рока учинило тешку крађу 
из члана 250. став 2. тачка 1. КЗ. за коју је осуђено на 3 месеца за- 
TBO'pa. Тешко је узети да је у конкретном случају тешка крађа мање 
друштвено опасна од обичне крађе, како би то изгледало по изреченим 
казнама. Нема стога сумње да индивидуализација казне није гарантија 
да he се увек и у сваком случају тачно одредити однос тежине поје- 
диних кривичних дела, јер се не може увек избећи да поред објективних 
и субјективних околности дела на висину казне не утичу и други rope 
изложени фактори.-Потребан је стога апсолутни критериј, a то је ви- 
сина изречене казне.

Примењујући овај апсолутни критериј могуће је у изузетним слу- 
чајевима да кривично дело запрећено тежом санкцијом буде у конкрет- 
ном случају лакше 6д оног које је запрећено блажом санкцијо.м, но то 
се може догодити само изузетно и стога не може ни де леге ференда 
бити разлог да се чврст критериј при оцени тежине кривичног дела 
за.мени несигурни.м.

Др, Реља Поповић

КАДА ПОСТОЈИ ПОВРАТ ПО НАШЕМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ

Лице Н. Н. оглашено је кривим у 1952 години за кривично 
дело преваре из чл. ^58 КЗ. и за кривично дело утаје из чл. 254 
КЗ. и осуђено на једну повишену казну затвора у трајању од 
две године. Казну је издржало крајем 1954 године. У 1955 години 
исто је лице од стране Среског суда оглашено кривим за кривично 
дело увреде из чл. 170 став 1 КЗ., и осуђено на казну затврра у 
трајању од седам дана. Окривљени је кривично дело увреде из- 
вршио у напитом стању те је Срески суд у образложењу своје 
одлуке заузео становиште да се окривљени Н. Н. не налази у по- 
врату, пошто поново учињено кривично дело није извршено са 
у.миш.Ђајем, који је иначе потребан за постојање поврата.

1. У поменутој пресуди Срески суд је заузео становиште да 
лице Н. Н. не налази у поврату. Мишљења са.м да је то схватање т"
Али, за ово своје становиште Срески суд је дао разлоге који се н 
прихватити. Наиме, Срески суд сматра да би окриагвени у овом 
био у поврату да кривично дело увреде из чл. 170 став 1



извршио у напитом стању са умишљајем који није истоветан умишљају 
потребном за постојање поврата. Другим речима, да окривљени Н. Н. 
није био у напитом стању приликом извршења кривичног дела увреде 
из чл. 170 став 1 КЗ. окривељни би у овом случају био у поврату.

Ови разлози Среског суда, међутим, не могу се прихватити. Иако 
је окривљени 'раније био осуђен на казну затвора због два тешка кри- 
вична дела, природа лоново учињеног кривичног дела не указује на то 
да се окривљени налази у поврату.

2. Као што је познато да би постојао поврат из члана 40 КЗ. iio- 
требно је утврдити;

а) да је окривљеки раније био осуђиван на казну затвора или 
строгог затвора (наравно да та ранија, осуда не улази у биће поново 
учињеног крнвичног дела);

б) да је  раније кривично дело изв!ршено са умишљајем;
в) да је окривљени казну у целости, односно делимично издржао;
r)  да по издржаној, одкосно делимично рздржаној казни па до bo-

hobo учињеног кривичног дела није прошло више од пет'година;
д) да је псново учињено кривично дело окривљени изВршио са 

умишљај ем, и
ђ) да је за поново учињено кривично дело прописана казна затвора, 

строгог затвора или смртна казна.
. Овом приликом нећу се упуштати у општу анализу института по- 

ррата, нити испитивати његово место у систему кажњавања, већ ћу се 
само аЈадржати на претпоследњој и последњој тачци под д) и ђ) и то 
непосредно са изнетнм примернзм из наше судске праксе.

Пре.ма томе, тежиште излагања биће са.мо на понопо учињеном 
кривичном делу.

3. Какве природе ^ropa бити поново учнњено кривично дело?
а) Пре свега поново учињено кривично дело мора бити извршеио 

са умишљајем. Ако је 'поново учињсно кривично дело учињено из ие- 
хата поврата нема. To је и разумљиво пошто је друштвена опасност 
кривичног дела извршеног нехатом много мања, те се не јавља потреба 
за обавезно тежим кажњавањем.

Појам умишљаја, што се по себи разууе- консумира у себи све 
облике у којима се јавља, односно које познаје наш Кривични зако- 
ник (директни и евентуални), те је за постојање поврата без утицаја 
о којој се врсти умишљаја ради.

Исто тако наш Кривични законик не прави разлику између уми- 
Н1Л.ају код кривичних дела аккционес либере ин кауза и, да их тако 
назовем, обичних кривичних делаЗ)

б) у погледу фазе извршења поново учињено кривично дело моисе 
бнти свршено, покушано или само у стадију припремних радњи. Ако 
је покушај поново учињеног кривичног дела кажњив у смислу општих 
правила о кажњивости покушаја, онда су уз постојања осталих по- 
требних захтева испуњени услови за постојање поврата. To исто важи 
и за припремне радње.-)

в) за поново учињено кривично дело у Кривичном законику мора 
бити прописана казна затвора, строгог затвора или смртна казна.
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Изгледа да no схватању Среског суда, у поменутој цресуди, поврат 
постоји ако је окривљени учинио кривично дело увреде из члана 170 
став 1 КЗ. јер је за то кривично дело прописана поред новчане казне 
и казна затвора. Ако апстрахујемо прописану новчану казну, ондл и 
крнвично дело увреде, бар једном од својих казни, испуњава потребан 
услов за постојање поврата. Да је законодавац мислио друкчије он 
би се од таквог схватања оградио, тако да би задња реченица другог 
става члана 30 КЗ. гласила: поново учини кривично дело са у.ми-
шљајем за које је прописана само казна затвора или тежа-казна.

4. Мислим да се ово схватање са позиција Кривичног законика не 
може бранити.

Као што је познато, у наше.м кривичном праву, и то почев од Ка- 
зненог законика за Кнежевину Србију (ако се ограничимо на терито- 
рију HP Србије), ово питање природе поново учињеног кривичног де- 
ла различито је решавано.

По Казненом законику за Кнежевину Србију (члан 71) поново 
учињено кривично дело морало је бити злочин или преступ. Дакле, ако 
је поново учињено кривично дело било, реиимо, увреда или клевета по 
Казненом законику постоји поврат, пошто су та кривична дела преступи.

У Кривичном законику из 1929 године у члану 67 није одређена 
природа поново учињеног кривичног дела. Истакнуто је само да по- 
ново учињено кривично дело мора бити извршено са умишљајем.

По излагању професора Живановића поново учињено к)ривично дело 
мора, бити злочинство или преступ.

Истоветно овим разматрањима у предратној литератури било је 
схватања да је за постојање простог поврата довољно ,,да се учини 
какво умишљено кривично дело ма које врсти и такво које се гони на 
приватну тужбу без обзира да ли је за то кривично^ело прописана казна 
лишења слободе или новчана казна”.

Међутим, по схватању Др. Михаила Чубинског поново учињено 
кривкчно дело мора бити ипак теже природе. „И ако у Кривичном за- 
конику није изричито речено да казна прописана у Законику за ново 
дело мора бити лишење слободе- a кикако не новчана казна, то само по 
себи кзлазн из смисла закона о повратуД)

Према томе да би постојао поврат није довољно да је поново учи- 
њен преступ, г.еИ преступ теже природе.

l îcTor је схватап.а и Лаза Урошевћи који у свом Коментару пише: 
Из речи „какво намишљено дело” може се извести да доцније учињено 
дело мора бити м a к a к в о намишљено кривично дело, без обзира на 
то да ли се исто казни лишењем слободе или новчаном казном. Међутим 
није искл>учено и мишљење да се овако широкг интерпретацнја не може 
дозволитп. Законолавац је мождз хтео истаћи само то, да и ово друго 
дело мора бити намишљено (долозно) учињено, али да и оно треба да 
буде такво, да ће кривац за исто бити кажњен лишење.м слободе. Уз 
такво схватање ако би закон за доцније дело прописивао или суд могао 
изрећи новчану казну, поврата не би могло бити. На такво мишљење 
наводи n  Ллинеја овога прописа, која у случају поврата, где су учињена 
дела из једнородних побуда, говори'искључиво о казни лишења слободе, 
a не помиње н новчану казну ’А
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Ова концепција да поново учињено дело мора бити теже природе, 
добило је своје посебно место у пројекту Кривичног закона за Kpa.’bC; 
вину Србију. У члану 62 Пројекта стоји да поново учињено кривичнс 
дело мора бити умишљени злочин. У мотивима, који тумаче тај законски 
пропис, истиче се да се поврат искључује ако је поново учпрвеко крп- 
вично дело лаке природе, као рецимо увреда или лака телесна повреда.®

Ову концепцију прихватио је и наш ОКЗ из 1948 године, по клме 
поново учињено кривично дело мора бити „теже природе” (члан 59).

Кривични законик из 1951 године, који је дошао на место ОКЗ-а, 
у члану 40 не подвлачи посебно' да поново учињено кривично дело мора 
бити теже природе, већ само истиче да за поново учињено кривично 
дело мора бити прописана казна затвара или тежа казна.

Међутим, сада се поставља питање; у каквом су односучи-зраз „кри- 
вично дело теже природе” из члана 59 ОКЗ и фор.мулација о пропи- 
саности казне изнета у члану 40 КЗ?

Одговор на ово пнтање пружиће нам објашњења уз нацрт Кри- 
вичног законика.

На страни 128 објашњења пише: „Остале измене (мисли се на 
измене у односу на ОКЗ, при.медба ММ) које су учињене приликом 
формулисања поћрата више су т е х н и ч к е  (подвукао ММ) природе. 
Речи дело теже природе замењене*су у наирту са речима ,.за које је 
прописана казна затвора или тежа казна”.

Према томе израз „кривично дело теже приро^е” из ОКЗ замењен 
је формулацијом која је усвојена у последњем ставу члана 40 КЗ. 
To је, у оталом, и разумљиво када се потсети.мо да пре.ма ОКЗ-у није 
стајао кодификован посебни део Кривичног законика, који би пропи- 
саношћу казне одређивао да ли је у питању лакше или теже кривично 
дело. У члану 40 КЗ̂  је изоставЈвен кзраз ..кривичнв дело теже при- 
роде”, као арбнтраран израз, и замењен је, без промене његове стварне 
садржине, фор.мулацијо.м о прописаности казне.

Према TOiMe, ако поново учињено кривично дело мора бити ,деже 
природе” онда је ван сваке су.мње да кривично дело увреде из чл. 170 
КЗ .или клевете из чл. 169 КЗ. није кривично дело теже природе. Услед 
тога, извршењем једног од ових кривичних дела учинилац не би био у 
поврату.

На крају поставља се још једно питање: Како у оквиру фор.мулације 
која је усвојена у чл. 40 КЗ. подвући да поново учињено кривично 
дело Mdpa бити теже природе, када је и за кривично дело увреде из 
чл. 170 КЗ. прописана, као једна од алтернативнр;х казни, и казна за- 
твора ?

По Кривичном законику ни за једно кривично дело није прописана 
кскључиво новчана казна, већ заједно са новчаном казном и казна за- 
твора. Према тсме, ако би се прихватило схватање Среског суда по 
Кривичнол! законику приликом сваког поново учињеног кривичног дела, 
уколико су испуњени и остали услови, постојао би поврат независно 
од „тежине” поново учињеног кривичног дела.

Међути.ж као што смо видел1ф за постојање поврата по Крнвичном 
законику потребно је да је поново учињено кривично дело „теже при- 
роде”. Стога формулација „прописана казна затвора или тежа казна” у
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ствари значи да поврат постоји само онда ако je за поново учињерЈО 
кривично дело и с к љ у ч и в о  прописана казна затвора, строгог за- 
твора или смртна казна. Када је за поново учињено кривично дело про- 
писана поред казне затвора и новчана казна (и то као алтернативна a 
не и као кумулативна) онда само присуство новчане казне указује на 
то да поново учињено кривично дело није теже природе. A то је, као 
што смо видели, битно за постојање поврата.

С тога сам мишљења, да би суд у оваквим случајевима (значи и у 
случајевима кривичног дела из чална 226 КЗ, 317 КЗ. и тд.) пре.ма 
окривљеном применио правила о одмеравању казне из члана 38 КЗ. 
\'зимајући ранију осуђиваност као отежавајућу околност али не би 
према окривљеном могао применити правила о поврату.

Ово питање тежине поново учињеног кривичног дела не може се
пренети на терен фактичког питања пошто се тежина кривичног дела по 
К])ивичном законику кЈОже једино тачно одредити прописаношћу казне 
у законику изузимајући самао no3HatH изузетак ако треба при.менити 
члан 4 КЗ.

Мцхаило Митић,

 ̂ В иди 0 овоме ближ е: Срзентић —  Спајић. К ривично празо. Б ео гр ад  1964-
cipaH a 286 до 292.

-  В иди: Д-р. Т ом а Ж ивановић. Осков^[ крпвичног npaBa, опш ти део књига 
друга, Б еоград 1937 страна 346.

Д р. М нодраг Аћимовић. Кривично право^ опш ти део Суботица 1937 страна 164.
О д наиш х ком ентатора супротно схватаж е у тумачен>у израза ..понобо учинн 

кривпчно дело’' имао је Л аза  Уропгевић по чиje^г се тумачењ у овај н зр аз односио 
само на сврш ена кривична дела. В иди: Л аза  У рош евић, К ритичке (пу^дије, Бео- 
град  1926 година страна 109.

 ̂ В иди: Д р М ихајло Чубински, Н аучни и практични  коментар К ривичног за- 
коника^ Београд i9 3 4  година страна 211.

 ̂ В иди: Л сза У рош евић, Судски ттредник, И  К ривични  законик са  комента- 
ром. Б еоград 1929 године страна 148 и

5 В иди: ТТројекат и  м о т и е и  КазненоЈ' законика за Краљ евину С рбију, Београд 
1910 година страна 228.

ПОВОДОМ КЕКИХ ОГЛАСА У ШТАМПИ

Поједини листови иентралне и локалне штампе објав.ч>ују и огласе 
следеће садржине: да отац (или мајка или оба родитеља заједно) ис- 
кључују дете кз наслеђа или да се отац (нли мајка или оба родите.га 
за1едно) одриче детета или да муж позива (нли жена мужа) да се у 
одређеном року врати на продужење брачне заједнице и да у против- 
ком неће признати њене дугове.
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Грађани имају право да слободно изражавају своје мисли путем 
штампе и Закон о штампи ту слободу обезбеђује. Према томе, ррађани 
могу да објављују у штампи и огласе разне садржине, али под условом 
да су у складу са правним системом, јер штампа, поред осталог, слу- 
жи и развијању правне свести и учвршћивању начела законитости. Ни- 
је циљ да се грађани само i-шформишу о догађајима већ да се кроз све 
информације, укључујући и огласе, правилно васпитавају. Међутим, на- 
веденим огласима то се не постиже.

I

Законодавац предвиђа два начина отстрањења од наслеђа. To су 
два облика укидања права на нужни део-искључење по чл. 47 Закона 
0 наслеђивању (у даљем тексту ЗОН) и лишење нужног дела по чл. 
50 ЗОН. Искључење има карактер строге казне према грађанину који 
вређа основне дужности према својој породици и према држави и 
друвЈтву. Лишење нужног дела није само казна према грађанину који 
је расипник или презадужен, већ и мера заштите како према њему та- 
ко и према његовим потомцима нарочито. Оба питања су осетљива и 

, зато позитивно право прецизира ipasaore (које завешталац не мора да 
наведе a корисно је) и одређује да је пуноважно само оно искључење 
li само оно лишење нужног дела које је изражено у тестаменту (и то 
на несумњив начин). Дакле- ЗОН дозвољава грађанима да мењају за- 
конски ред наслеђа али само у формн која је прописана за тестаменат 
a у противном отстрањење од наслеђа ћема правног дејства.

Родитељ може да искључи сина из наслеђа (као и син оца) или га 
лиши нужног дела али никако путем огласа у штампи већ путем наред- 
бе последње воље изјављене у тестаменту који је направљен у једном 
од облика утврђених у ЗОН. Грађанин који објављује такав оглас по- 
грешно CMajpa да је искључење изражено на тај начин важеће a штам- 
па, уместо да ra упути, наводи и друге на такву заблуду. Тиме може 
да се нанесе озбиљна штета примени те две установе-искључења из на- 
слеђа и лишења нужног дела. Завешталац може после писања тестамен- 
та да објави у штампи да је дете искључено из наслеђа односно да га 
је лишио нужнсг дела али ни то није умесно зато што ни искључење 
нн лишење није перфектно и у случају спора о основности (дужност 
доказивања лежи на ономе ко се на искључење или- на лишење позива) 
мож« да се установи да нема законског основа за искључење односно 
за лишење.

П

Основни закон о односима родитеља и деце (у даљем тексту 
ОЗОРД) одређује на које све начине престаје родитељско право и није 
предвиђено да родитељи могу да се одрекну вршења тог права a ро- 
дитељ који се одриче детета жели уствари да буде лишен родитељског 
права. Одрицање би било могуће једино ако би се родетељско право 
схватило као родитељска власт a то је конзервативно, назадно јер одно- 
си између родитеља и деце .нису њихова приватна ствар, напротив, дру-
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штвена заједница врши надзор над стз(рањем о деии. Штавише, роди- 
т'ељ који је лишен родитељског права није ослобођен дужности издр- 
жавања детета (чл. 32 ст. 3 ОЗОРД). Све се ово' односи на малолетну 
децу јер пунолетств^ом родитељско право престаје (по чл. 17 030PZI 
.могуће је продужење родитељског права док разлози трају), сем у no- 
гледу издржавања (по чл. 36 ОЗОРД родитељ је дужан да издржава и 
пунолетно дете ако је неспособно “за рад и нема дрвољно средстава за 
жнвот).

Зашто се родитељ одриче детета? Две су алтернативе; родитељ 
хоће да се разреши законских обавеза према детету или зато што је 
кесвестан родитељ или што се дете одало нераду и непоштеном жи- 
воту (пијанству, расипништву, презадужености, коцки, неморалу итд). 
Међутим, без обзира шта је посреди није допуштено родитељу да за- 
немари васпитање детета, те нн одрип.ање нема никакве правне важ- 
ности. Најчешће се родитељи ограђују од своје деце због њиховог др- 
жања и начина живота, иако су и они кривц, што им деца нисуоспособ- 
љена за корисне и свесне грађане. Зар нису за осуду родитељи који 
избегавају' да се ангажују да у са1радњи са осталим друштвеним чинио- 
цима правилно упуте живот своје деве, који се једноставно одричу де- 
iie онда када и.м је њихова помоћ најпотребнија? Ти родитељи на осно- 
ву огласа у штампи прекидају односе са децом и мирне савести не ни- 
тересују се више за 1вихову даљу судбину. Такви родитељи чине кри- 
вично дело запуштања детета из чл. 196 Кривичног законика, ако је 
дете под родитељским старањем, a ако није онда заслужују оштру кри- 
тику јавног мњења. У сваком случају, уместо да се обележи родитељ 
који се огрешио о своје дужности према детету, обележава се огласом 
у штампи дете. Уосталом, ОЗОРД нормира да сва спс|рна питања из 
односа родитеља и деи.е решавају редовни судови и органи старатељ- 
ства.

Ако савестан родитељ страхује да не одговара за деликте детета, 
право даје одговор и на то. У кривичном праву одговорност за другог 
уопште не долази у обзир (није одговорност за другог-кривична одго- 
ворност урачунљивог и виног организатора који сходно чл. 23 Кри- 
вичног законика одговара и за кривична дела обухваћена злочиначким 
плано.м н за кривична дела произашла из тог плана одређеног удруже- 
ња), дох је у грађанском праву могуће да за штету коју проузрокује 
51алолетник или пунолетно лице над којилг је продужено |родитељско 
право одговарају њихови родитељи само ако у вршењу надзора нису 
показали дужну пажњу, дакле, ако се штета може уписати у кривииу 
родитељи.ма.

Ш

За имовинске односе брауних другова дата су основна начела у чла- 
новима од 9 до 12 Основног закона о браку (у даљем тексту ОЗОБ) 
која су ближе разрађена у допунском републичком законодавству (за’ 
HP Србију у Закону о имовинским односима брачних другова — Служ- 
бени гласник НРС бр. 6/50).
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Чд. 11 ОЗОБ третчра питање одговорности за обавезе брачних 
другова, тако што у ст. 1 говори о илчним (индивидуалним) a у ст. 2 
о заједничким (солидарним).

Индивидуална. облигација (у њој од постанка па до престанка, уче- 
ствују поверилац и један дужник) је или обавеза коју је један брачни 
друг имао пре ступања у брак или обавеза коју је он сам на себе узео 
a не рдноси се на текуће потребе заједнице. Други брачни друг за те 
обавезе не одговара и поверилац тих обавеза своје потраживање оства- 
рује из посебне имовине одговорног брачног друга и из његовог удела 
у заједничкој имовини. Посебна имовина према чл. 9 ОЗОБ је имовина 
коју је брачни друг имао у време закључења брака и имовина коју је 
брачни друг стекао на други начин a не радом (поклон, наслгђе, лу- 
трија — путем бесплатних правних послова). Са трм имовином брачни 
друг самостално управља и располаже. Заједничка имовина према 
чл. 10 ОЗОБ је имовина стечена радом брачних другова чији су делови 
у тој имстини неопредељени (једна врста сусвојине с тим што удели 
сувласника нису унапред одређени). Са заједничком имовином брачни 
другови управљају и располажу заједнички и споразумно a у смислу 
чл. 12 ОЗОБ могу да закључе уговоре и у њима другачије да одреде.

У солидарној облигацији више субјеката су или на страни пове- 
рнлаца (активна) или на страни дужника (пасивна). Пасивна солидар- 
ност брачних другова је недељнва када се ради о- обавезама којима 
се 3.'довољавају гекуће потребе заједнице, под условом да су те оба- 
везе сразмерне њиховим имовинским прилцкама. За такве обавезе прет- 
ходан споразум није. потребан зато што се овлашћење брачког друга 
да обавезује оба брачна друга налази у самом закону. Поверилац своје 
потраживање остварује како из заједничке тако и из посебне имовине 
оба брачна друга.

На основу предњег, произлази да је одговррност брачног друга 
за обавезе другог брачног друга могућа само док заједница стварно 
траје и то V два случаја:

— ако се обавезама које су сразмерне имовинскигш приликама брач- 
них другова задовољавају текуће потребе заједнице (чл. 11 ст. 2 
ОЗБО)‘ и

— ако су брачни другови закључили уговор (чл. 12 ОЗОБ) по коме 
је један брачни друг овлашћен да управља и располаже заједничком 
имовином (овај уговор има у том делу карактер уговора о пуно.моћ- 
ству).

Ако заједница не постоји ови случајеви и не долазе у обзир и 
сваки правни посао заснован после раскида заједнице којим један брач- 
ни друг обавезује оба брачна друга или располаже или оптерећује за- 
једничку и.мовину неважећ је у односу на другог брачног друга, a на 
стуацију нема утицаја да ли су удели у неподељеној заједничкој 
имовини опредељени илп нису.

Ако први случај у пракси буде споран треба утрвђивати две окол- 
ћости: да ли је преузетом обавезо.м подмирена нека текућа попреба за- 
једнкце и ‘да ли обавеза одговара имовинским приликама брачних дру- 
гова (узимајући у обзир како заједничку тако и посебну имовину). У
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колико једна или обе околности недостају одговара брачни друг који 
је обавезу преузео са посебнсм имовином и уделом у заједничкој 
имовнни.

У пракси други случај може бити спојран ако један. брачни друг 
вршећн функцију управљања и располагања заједничком имовином, 
било по угобору у c^!иcлy чл. 12 ОЗОБ било по споразуму за одређени 
правни посао, створи обавезе за оба брачна друга. Да ли he за те 
обавезе одговарати и други брачни друг цениће се по томе да ли се 
-овлашћенн брачни друг придржавао одредаба уговоро односно спора- 
зума и једино од тога зависиће да ли је правни посао важећ или није. 
Међутим, ако уговора или споразума нема, онда ниједан брачни др^г 
не може да располаже са стварима из заједничке имовине док се не 
одреди величина удела брачних другова и ти удели физички не поделе 
(тиме се не спречавају трећа лица да као довериоци своја потражива- 
ња према једном брачном другу за његове личне обавезе остварују 
не само према његовој посебној већ и према његовом уделу у зајед- 
ничкој имовини).

' Као што се види позитивно право обезбедило је брачног друга 
од одговорности за обавезе другог брачног друга те самим тим бесми- 
слено је, поготову кад је заједница П|рестала, да један брачни друг 
изјављује преко' штампе да неће одговарати за дугове другог брачног 
друга, iia да чак даје и рок, из чега се погрешно може закл>учити да 
тај брачни друг пристаје на одговорнбст за дугове учињене од момента 
раскида заједнице па до истека тог рока (зар не би могао доцније у 
случају cnopa други брачни друг на основу таквог огласа да истиче 
преузимање дуга —  асигнацију?).

И само позивањем брачног друга на продужење заједнице преко 
огласа у штампи не одговара природи тог односа који је деликатан и 
сложен a брачни друг ако жели поновно успостављање заједнице нека 
то стави до знања другом брачном другу на прикладнији начин. Сем 
Tora, дешава се да брачни друг који је крив за раскид заједнице позива 
у на.мери да се претстави невиним за поремећаје брачних односа и да 
то кад затреба користи.

Ни обавештење да је заједница престала нема смисла с гледишта 
заштите интереса брачног друга који оглас ббјављује. Такав оглас је- 
дино би могао да послужи као опомена грађанима који су га случајно 
прочитали (и на други начин нису сазнали за раскид заједнице) a на- 
меравали су да ступе у правне послове еа брачним другом на кога се 
обавештење односи у уверењу да њихова заједница још увек траје 
(под претпоставком да то нису сазнали да би се излагали ризику). 
Сем Tora, раскид заједнице може да буде и фиктиван са циљем брач- 
них другова да изиграју повериоце a да им оглас у штампи послужи као 
веродстојан доказ д^ су заједницу заиста раскинули (оглас нема ту 
снагу a брачни другови’који тако не мисле у заблуди су).

На крају, уместо закључка: грађани треба да познају прописе, то 
је тачно, али ако од штампе захтевају нешто мимо прописа, штампа jef 
дужна да их на прописе упозори.

Борислав Р. Раванић
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СМЕТАЊЕ СУПОСЕДА ИЗМЕЂУ СУВЛАСНИКА

Срески суд је удовољио тужбеном захтеву и установио да је ту- 
женик сметао тужитеља у заједничком поседу једне крушке, коју су 
странке ранијих година заједнички брале, на тај начин што је у 1952 
години са.м обрао плодове воћке, па је забранио туженику да крушку 
убудуће бере под претњ-ом глсбе.

Протик овакво!' коначног решења туженик је уложио жалбу коју 
је Окружни суд у Новом Саду под бр. Гж. 572/54 делимично уважио, 
уствари, делимично кориговао правно становиште првостепеног суда. 
У диспознтиву коначног решења жалбеног суда нападнута одлука се 
преиначује, те се установљава:” . . . да је тужена тужиоца сметала у 
супоседу спорне крушке на тај начин, што је са исте ..  . сав плод об- 
рала, па јој суд забрањује под претњом тлобе .. . да убудуће бере плод 
преко половине.” У разлозима другостепене одлуке наводи се: „ . . . по- 
што је пак удврђено да су обе стране биле у фактичном супоседу круш- 
ке у 1950 и 1951 години и пошТо је у другој половини јула 1952 ro- 
дине исту гужена сама обрала, она је извршила сметање тужиочевог 
супоседа. Погрешдо је, међутим, првостепени суд њој забранио брање 
крушке уопште, јер су раније странке заједнички брале крушку, па 
није тужилац .vorao ни тражити забрану брања крушке уопште, нити 
је суд овакву забрану могао наредити, већ јој се могло забранити да 
са крушке обере плодове 'преко половине.”

Међутим, непуну годину касније, туженик је поново брао крушку, 
наводно, једну половину плодова. Тужитељ га је због тога опет ту- 
жио за сметање супоседа и Срески суд је донео одбијајуће коначно ре- 
L aeib e наводећи да не постоји акт сметања супоседа, јер туженик, a то 
је у поступку и утврђено, није обрао- више од половине плодова пред- 
метне крушке.

На коначно решење овог пута се жалио тужитељ и Окружни као 
жалбени суд у Новом Саду под бр. Гж. 42/55 уважава жалбу, напад- 
нуто решење преиначује и утврђује;”' . . . да је тужени сметао тужио- 
ца у три маха у супоседу предметне крушке тиме што је 16, 23 и 25 
VIII 1954 год. исту делом самовласно обрао, те му суд с тога забрањује 
даље сметање. .. ” У образложењу се наводи; „По начелима општег 
приватног права суваласници — супоседници користе заједничку ствар 
према споразуму, a уколико се не могу споразумети о начину кориш- 
ћења заједничке ствари морају тражити од суда да им утврди начин на 
који ће користити своју заједничку ствар.” Жалбени суд констатује 
да је међу странкама неспорно: „ . . . да су странке супоседници у рав- 
ном делу . . .  да је тужени без претходног споразума са тужиоцем — 
који če налази у супоседу — обрао крушке и да не постоји одлука 
суда о начину коришћења . . . ” a на крају образложења у другостепе- 
ној одлуци се каже:” ..  ..Првостепени суд је извео погрешан правни 

•закључак кад је изрекао да је тужени био овлашћен да o6eipe половину 
плодова са крушке, јер је тиме повредио rope наведена начела приват- 
ног п р а в а ...” У погледу доказа о количини обраних плодова, суд је

22



одбио понуђене доказе жалиоца” јер је за утврђивање чина сметања у 
конкретном случ^ју ирелевантно да ли је тужени обрао поло^ину или 
целу крушку”.

Из цитата ових двеју одлука јасно се указују два, ако не сасвим 
опречна, онда два различита правна становишта.

Прво —  убирање плодова од стране једног од сувласника, бдносно 
супоседннка иа-заједничкој ствари не претставља Једнострану промену 
на постојећем фаткичком стању, пбд условом да дотични прикупл.ач 
плодова прнкупи само онај део плодова који му сразмерно припада по 
квоти својинских овлашћења. Значи, акт сметања поседа ће постојати 
само у том случају ако један од супоседника у прибирању плодова пре- 
корачи свој удео у коришћењу заједничке ствари.-

Друго —  биће једностране цромене на фактичном постојећем а а -  
њу без обзира да ли је један од сувласника —  супоседника . само- 
Еласно обрао више или мање плодова од квоте која му припада по вла- 
сничком овлашћењу. Према томе- чин сметања биће перфектан самим 
почетком прикупљања плодова од стране једног од супоседника, a ово 
само онда, ако је убирање плодова вршено самовласно, то јест, не на 
основу споразума, нити на основу судске пресуде.

Могуће је постојање и трећег становишта, по коме уопште нема 
сметања супоседа између сувласника. Нажалост ову тврдњу не можемо 
поткрепити материјалом из праксе, али би се она могла засновати на 
следећем: ако се акт сметања поседа састоји у повреди туђег поседа 
од сцране неовлашћеног лица, онда у ту ситуацију не може доћи један 
од супоседника — сувласника, јер њему као титулару права својине и 
као једном од поседника одређене ствари — иста не може бити туђа. 
Другим речима, сувласник против другог сувласника (супоседника) не 
може подићи тужбу због сметања супоседа.

Да би се могли одлучити за једно од три наведена становишта мо- 
рамо се укратко осврнути на инстнтут сусвојине (сувласништза), a на- 
рочито на питање својинских овлашћења која претстав-Т)ају основни 
садржај овог института.

Сусвојина је уствари један спецификум својине. Док својина прет- 
ставља потпуну правну власт једног лкца на извесној ства|ри, дотле су- 
својина означава власт неколицине на ствари и њихова су власничка 
овлашћења ограничена до висине квоте коју сваки од сувласника посе- 
дује. Значи- право својине остаје јединствено, a дели се само вршење 
својинских овлашћења. (Види: Д-р Андрија Гамс, Увод у грађанско 
право, Београд, 1952, стр. 179). Дакле, не .може бити речи о двостру- 
кој својини на истој ствари (двострука или „подељена” својина егзи- 
стирала је само у праву феудалне епохе), него постоји само могућност 
да власништво на извесној ствари припада двојици или ■више лииа за- 
једнички. Сваки од сусопственика, ако би их одвојено посматрали, имао 
би генералну власт на целој ствари — али баш због таквих истоврсних 
права свакога од сусопственика — њихова власт је омеђена бројем су- 
власника и величином квота. Према то.ме, не дели се ствар, него право, 
па и ово није раздељено тако да сваки од сувласника користи једно 
овлашћење издвојено, него се деоба врши по опсегу овлашћења. Ипак
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иззесна овлашћења су непосредно подељена, тако да сваки сувласник 
може њима слободно да располаже, тј. може свој део да отуђи или да 
оптерети.

У погледу државине ствари, свако има право да у њој учествује пре- 
ма честици свога дела. Ако је ствар таква да је може каристити само 
један од сувласника, онда додази до периодичног смењнвања у држав- 
ини ствари, или се пак споразумно ствар оставља на употребу једном 
од хувласника, док други 'И1мају права на накнаду. Уколико до спора- 
зума не дође, одлучује суд. У правној теорији постоје два схватања о 
начину употребе заједничке ствари: римско, по коме о начину употребе 
заједничке ствари не одлучује ни величина удела, нити већина гласова 
{нема надгласавања); савремено право пак, допушта решавање већи- 
ном гласова, с тим што се гласови рачунају не по сувласницима него 
по сувласничким уделима. Тако АОГЗ у § 833 каже; . У пословима 
тичућим се само'уредног управљања и уживања заједничке главнице, 
отсуђује (у оригиналу „одлучл^је”) већина гласова који се не броје 
по особама него по размјеру дијелова дионикових.” Такав изричан став 
заузимзју и Црногорски грађански законик (чл. 104), и немачки (§ 
745). Српски законик то питање не расправља али у § 32 даје упут- 
ство за овакво решење.

У погледу бирања плодова од заједничке ствари сваком сувласнику 
припадају плодови према размеру његовог удела, a начин 'како he се 
вршити убирање плодова одређује се споразумно или путем суда. Су- 
власш7ци постају сопственици плодова оног тренутка кад се плод од- 
воји од заједничкее ствари, те један сувласник може својинском туж- 
бо.ч тражити свој део од другог сувласника, односро од оног ко је уб- 
рао плодове. Сваки од сувласника може да убира плодове и то уз два 
услова: да заступа при том и остале сувласнике и^да друкчије није 
уговорено. (Упореди: Д-р Лазар Марковић, Грађанско право, П књига- 
CTip. 347 — 349. Београд, 1927 год . . . )

Да би се располагало са ствари у целини потребан је пристанак свих 
сувласника. У оволТ случају нема места примени начела већине.

Пре.ма томе, да рези.мирамо; сваки од сувласника има овлашћења да 
може свакоме да забрани неовлашћен утицај на целокупан предмет су- 
својине. Сасвим је разумљиво да се овим овлашћењем може користити 
сваки од сувласника и против сваког оног сувласника, који дејствује на 
заједничку ствар противно међусобном споразуму или одлуци суда, 
дакле — неовлашћено.

Ако применимо овај поступак на институт сметања супоседа, до.ла- 
зимо до закључка да he један од супоседника починити сметање на за- 
једничкој ствари, ако буде дејствовао HeoBaamheHO, тј. ако буде по- 
ступао према ‘ствари противно међусобно.м споразуму сувласника (су- 
поседника) или противно евентуалној одлуци суда. Сматрамо да из ове 
констатације произилази — да he постојати С1метање супоседа и онда, 
ако се један од сувласника односи према ствари као лош дoмahин: ако 
користи заједничку ствар противно намени, ако не пази на њено одр- 
жавање, ако је квари — значи, уопште, располаже с њом тако да ште- 
ти HiMOBHHCKe интересе других сувласника.
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Ca изнетог не може се прихватити мншљење да међу сувласницима 
не може доћи до сметања супоседа, јер свако неовлашћено деловање 
јелног сувласника на заједничку ствар узнемирава другог сувласника 
или више њих, те они не могу да каристе ствар онако како би то имали 
права према квоти својих власничких овлашћења.

Ако се сад вратимо нашем конкретном случају — прибирању пло- 
дова са заједничке крушке — те установимо да су странке биле сувла- 
сници спорне крушке у једнаким деловима, да су раније заједнички 
брале плодове (значи, постојао је споразум о начину коришћења ства- 
ри) — онда ће онај сувласник који буде самовдасно брао крушку, без 
обзира колико је убрао плодова, починити сметање супоседа. Ово cro- 
ra, што сваки од сувласника има иста права на цео род воћке, као што 
има права на сваки род, на сваку крушку појединачно.

Према изложеном сматрамо, да је пресуда Окружног суда у Ново.м 
Саду бр. Гж. 42/55 правилна, јер за сметање супоседа у овом или слич- 
ком случају није важно да ли је један од супосвдника убрао више или 
мање од кв<ате плодова која му припада- него да ли је постојао спора- 
зум о начину коришћења ствари (овде убирање плодова). Ако је такав 
споразум постојао и ако га је неко од сувласника пренебрегао, онда he, 
већ сам почетни акт убирања плодова, тј. неовлашћеног коришћења ства- 
pfi бити сматраи каб сметање супоседа.

Оливер Новаковић

ПОБИЈАЊЕ ПЛАТНИХ НАЛОГА ПРИГОВОРИМА

•По ступању на снагу Закона о неважности правних прописа пре- 
стало је издавање платних налога од стране судова. Стално се било на 
становиште да установа мандатног поступка доводи до формалне правде 
11 грубо вређа начело' материјалне истине, којим се искључиво имају 
руководити судови прилииом доношења пресуде.

Овако је било у поступку пред привредним судовима-све до одлуке 
о мандатном поступку Главне државне арбитраже при Влади ФНРЈ, a 
код редовних судова до Закона о убрзању парничног поступка пред 
редовним судовима.

Према томе, сада имамо позитивне прописе за издавање платних на- 
лога и нову врло кратку праксу судова у примени ових прописа и на- 
чела установа старих прописа у овој врсти поступка и стару дуготрај- 
ну праксу судова.

Поред Tora, имамо још и наирт Закона о парничном поступку 
који као посебну врсту поступка предвиђа издавање платних налога.

Међутим, дејство приговора у сваком од ових поступака различито 
делује на даљи поступак до доношења пресуде од стране првостепеног 
суда.

У мандатном поступку по Угарском парничном поступку који је био 
у важности у једном делу АП Војводине приго’вори — контрадикција 
нису требали бити образложени, што значи тужени је могао на усменој
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1
расправи истицати све приговоре тј. и оне Koje нијс истакао у писме- 
ним приговорима у року датом за приговоре.

У мандатном поступку по Аустријском парничном поступку, који 
који је био у важности у Далмацији и Словенији приговори — опорба, 
такбђе нису требали бити образложени, дакле и у овом поступку ту- 
жени је у даљем спорном поступку могао да износи све приговоре и 
изван писмених п|риговора.

Ови поступци су у ствари ванредни мандатни поступци, чија је ка- 
рактеристика да налог тј. пресуда постоји условно док се против њега 
не уложе приговори- a чим то услиде сматра се као та такав налог није 
ни постојао.

Мандатни поступак по бившем Југословенском парничном поступку 
битно се разликовао од предњих ванредних поступака. Овај поступак 
је редован мандатни поступак, где платни налог Рије условна осуда и 
где се приговорима не. поништава издати налог него се само спречава 
његова правоснажност н извршивост. Ту је тужени дужан да у одре- 
ђеном законском року поднесе све приговоре које би имао против 
платног налога. Приговори поднесени након протека рока нису допу- 
штени, што практично значи да се нови приговори не могу истицати 
на*рашрави у даљем поступку до пресуде суда. Ту настаје преклузија 
нових приговора услед протека рока. Дакле, искључују се нови приго- 
вори, што пак не значи да су самим тим искључене и нове чињенице и 
нова доказна средства у оквиру већ изнесених приговора.

Издавање платних налога по Закону о убрзању парничног поступ- 
ка пред редовним судовима, редовни је мандатни поступак, јер пригово-
ри само спречавзЈУ правоснажност и извршивост платног налога, али
приговори не Mopajy бити образложени, што се закл.учује из изричи- 
тог прописа по коме се расправљање наређује не само о приговорима 
стављеним писмено у року, него и о новим приговорима изнесеним на 
рочишту за расправљзЈве ствари.

Према томе, по новим позитивним пропи(р1ма имамо установу ман- 
датно! поступка са делимичним начелима редовног поступка, a дели- 
мичним ванредног. Наиме, услед пригово-ра платни налог се не пони- 
штГва, него се само спречава правоснажност и извршивост налога, a 
п]:>иговори се могу у току поступка стављати као у редовном поступку 
по тужбама у опште тј. као у ванредно.м мандатном поступку.

Док је по позитивним прописима дејство приговора код редовннх 
судова одређено и нема нејаснбћа у даљем поступку до npecyae^ то се 
не може рећи и за приговоре у мандатно.м поступку код привредних 
судова.

Из. одлуке о мандатном поступку пред привредним судовима, не 
може се закључити дали се овде ради о редовном или ванредном ман- 
датном поступку. Наи.ме, ова одлука само утврђује могућност мандат- 
ног поступка, a у осталом имала би се примењивати начела оваквих по- 
ступака ранијих парничних поступака, што значџ бившег Угарског, 
Аустријског и Југословенског, према важности ових закона до Закона 
о неважности правних' прописа.
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Пракса код привредних судова, међутим, развила се у правцу прн- 
хватања начела бившег Југословенског парничног поступка, само де- 
фикацијом да се у току поступка на расправама могу стављати нови 
приговори, дакле искључујИти преклузију приговора стављенлх после 
протека законског рока за приговоре. Управо истоветно како је то пред- 
виђено доцније Законом о убрзању парничног поступка пред редов- 
ним судовима. A то зкачи данас су поступци по приговорима против 
платних налога код редовних и привредних судова по питању дејства 
приговора идентични.

Код привредних судова у задње време показује се тенденција пре- 
клузије приговора, али не потпуне како је то чинио бивши Југословен- 
ски парнични поступак, него преклузије побијања новим приговорима 
оних захтева или делова захтева, који нису били предмет побијања пи-" 
сменим приговорима у законско.м poKv.

Тужеки може истип.ати нсве приговоре на расправама у току по- 
ступка само у побијано.м делу захтева у писменим приговорима, док су 
приговори изван писмених приговора, који побијају даље захтеве или 
дедове захтева недопустнви.

Нацрт Закона о парничном поступку прихвата редован мандатни по- 
ступак, идентично као и Закон о убрзању парничног поступка,- али не 
прихвата истицање приговора на раслравама у даљем поступку до пре- 
суде.

Док је Закон о убрзању изричито дозвољавао нове приговоре на 
расправама у току даљег поступка, нацрт то не чини него истиче да 
се на тим расправама могу износити са.мо нове чињенице и предлагати 
нови докази.

Прихватање скоро дословце прописа о издавању платних налога 
према Закону о убрзању са изричнтом изменом овога прописа, да се 
закључити да н^црт црихвата преклузију нових приговора. Посебно 
истицање дозволе нових чињеница и нових доказа указује нато, да не 
допушта нове приговоре. Што, пак, значи, да иде дал>е од садашњих 
тенденција прнвредних судова у погледу преклузије приговора и иден- 
тификЈ^је се са установом приговора у бившем Југословенско.м пар- 
ничном поступку. Наиме. и овај поступак је дозвољавао у пракси, ма 
да то није било изричита истакнуто у Закону изношење нових чиње- 
ница и доказа у оквиру већ изнесених приговора, као што то изричито 
чини садашњи нацрт т1арничног поступка.

Редовни судови још сада везани су за позитивне прописе Закона о 
убрзању итд. по питању преклузије приговора, до ступања у живот 
новог парничног поступка, што није случај са привредним судовима, 
na привредни судови већ сада a редовни одмах након дбношења-пар- 
ничког поступка, све то под претпоставком да нацрт не претрпи изме- 
не, по нашем мишљењу, треба да усмеравају своју праксу не само 
применом преклузије приговора у односу на непобијане захтеве и де- 
лове захтева него и на преклузију свих приговора који неби били истак- 
нути у писмени.м приговорима у законском року.

Овакво ртаковиште има своје оправдање у поступку издавања плат- 
них налога зато, што је овај поступак документаран мандатни поступак. 
Захтев у овом поступку је н.овчано потраживање, које је доспело и
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које је утврђено јавном или приватном исправом, a које исправе мо- 
рају бити приложене уз тужбу.

Тужени на овако документовану тужбу има могућности да одмах 
истакне у законском року све приговоре против платног налога, a до- 
звољавањем истицања приговора и после рока омогућава само дужнику 
да одуговлачи доношење пресуде, чиме се сврха мандатног поступка 
потпуно паралише хнтност остваривања тужбеног захтева.

Доношењем новог парничног поступка где ће прописи за издавање 
платних налога бити идентични и за редовне и.за привредне судове, 
довешће до идентичне примене ових прописа у пракси по питању деј- 
ства приговора у даље.м поступку до доношења пресуде.

, Марић Р. Војислав

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

16 децембра 1956, у простаријама Адвокатске коморе за АПВ, одр- 
жана је седница Извршног одбора Савеза адвокатских комора.

Седници су присуствовали: Првослав Васиљевић и Милан Жикић за 
Комору у Београду, др. Аурел Крстуловић за Комору у Загребу, др. 
Владимир Гросман и др. Владимир Шукље за KoMppy у Љубљани, др. • 
Богдан Видовић за Комору у Сарајеву, Стрезо Стрезовски за Комору 
у Скопљу и Бранко Перић, Славко Мишић и Коста Хаџи за'Комору у 
Новом Саду.

Прва тачка дневног реда било је проучавање последње редакције 
Нацрта Закона о адвокатури, који је Савезу доставило Савезно изврш- 
но веће ipa/pi давања евентуалних примедби и предлога. Цео нови На- 
црт је потпуно проучек, дискутован, те су стављене неке начелне при- 
Л1едбе и предлози.

Расправљало се и о питању потписивања новог Уговора о социјал- 
ком осигурању адвоката, те је решено да се предложе још измене, и 
то: 1. да № адвокати пензионисани по Уговору могу да наставе са адво- 
катским радом, када већ то право имају државни службеници пензио- 
нери-адвокати, да би се тако постигла лотпуна равноправност и 2. да 
адвокати могу бити пензионисани са Ш. пенз. разредом.

Т|ретиране су међукародне везе Савеза, те је одлучено да се као 
пети члан Консеја Међународне уније адвоката одреди Милан Жикнћ, 
секретар С.авеза.

Одлучено је  да се свим Колшрама достави на давање мишw'beњa На- 
црт правилника о давању посмртне по.моћи за случај смрти адвоката, 
како би ово питање било јединствено решено.

Решавано је и о неки.м текућим питањима администрације.

• К. X.
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ГЛАСНИК У 1956 ГОДИНИ

Са јануарским бројем, тј. овим бројем, улази „Гласник” у шесту 
годину излажења.

,Ј'ласник” је покренут 1 јуна 1952 'године и од онда стално излази 
сваког 5 у месецу тачно. Наши претплатници и читаоци могли су кон- 
статовати, да „Гласник” још ни једном није закаснио ни за један дан. 
Овај успех за тачно излажење може се у првом реду приписати на- 
пори.ма, старањима и труду радног колектива штампарије „Коста Шо- 
кица” у Новом Саду у којој се „Гласник” штампа од свог првог броја, 
као и самом Уредништву. Свакако је за похвалу цео радни колектив 
штампарије „Коста Шокица”, јер је редак часопис у нашој земљи, који 
тако тачно и увек на време излази из штампе.

Уређивачки одбор „Гласника” се трудио,. стимулиран одлукама Из- 
вршног одбора Адвокатске коморе за АПВ, да из године' у годину учвр- 
сти и прошири наш „Гласник”, као и да му подигне квалитет. Неколи- 
ко је пута наглашено да „Гласник” нема претензија да буде строго на- 
учни часопис, него као службени орган Адвокатске. коморе за АПВ, у 
првом реду лист, који he обавештавати чланство Коморе, a публикова- 
њем практичних чланака, судске праксе, информација из живота адво- 
катуре и правног живота и кретања уопште, послужити и као часопис- 
приручник у коме се третирају, више са практичне него теоретске стра- 
не, разна питања која интересују све правнике наше земље. Да ли је 
Уређивачки одбор у томе успео и до које мере оцењују сами читаоци 
и претплатници, али многа писма одобравања правца и начина урећива- 
ња „Гласника” које Уређивачки одбор прима дају нам право да закл>у- 
чимо да смо у томе ипак успели. Успех ће нам бити још већи, ако тај 
правац одржимо и ако га још боље продубимо и раз,вијемо.

Но, у једном је Уређивачки одбор успео, a то је тачно излажење 
листа, као и стално повећање страница листа, уз исту висику претпла-' 
те, досада.

Првих седам бројева ,Дласника” у 1952 години шта.мпани су на 140 
страница. Деанајест бројева у 1953 години штампани су на 386 стра- 
ница, у 1954 години на 392 странице, у 1955 на 408, a у 1956 години 
на 424 саранице. Дакле, из године у годину се број страница повећава, 
што је свакако успех Уређивачког одбора.

За 1957 годину претплата је повишена са 600 на 700 динара, да би 
се покрили повећани издаци саме продукције листа. Међутим, Уређи- 
вачки одбор ће настојати да и у 1957 години даје више страница од 
обавезних тј. да поједини бројеви буду о^јављевд не на 32 странице, 
него на више, колнко год је то могуће постићи, a да се не прекорачи 
предви^ени буџет издатака.

У 12 бројева за 1956 годину „Гласник” је, на 424 страница објавио 
26 чланака из грађанског права на 121 старнице; 13 чланака из грађан- 
cicor (парнични, ванпарнични и кзвршни) поступака на 62 странице; 9 
чланака на 32 странице из кривичног права; 3 чланка на 13 страница 
из кривичног поступка; 9 чланака на 38 страница из прив;редног права;
1 чланак на 5 страница из управног права; 4 чланка на 9 страница из вој- 
но-судске области; 18 чланака на 50 страница из питања адвокатуре;
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14 разпих бележака на 4 странице; 6 некролога на 2 странице; из судске 
прпксс, pasHt- одлуке на 53 страница и 50 странииа службених саопште- 
ња Лдвокатске коморе за АПВ.

На 53 страниц.е у рубрици „Из судске праксе” објављено је укуп- 
но 136 разних одлука наших судова. Објављено је 122 одлуке Врхов- 
ног суда АПВ — 85 из грађанског права, 21 из кривичног права, 16 из 
управног гфава 1 одлуку Савезног врховног суда; Ц одлука Врхов- 
ног привредног суда; 1 одлуку Вишег привредног суда БиХ и 1 одлуку 
ОкруЈкнсг суда у Кикинди. Уређивачки одбор се трудио да објави у 
прво.м реду онс одлуке које су значајне са својим новина.ма.

К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

I J p a e o  н а  п о д н о ш е њ е  м о л б е  н а  с у . ц с ^ Т  

р с Ј а б ш ш т а ц и ј у  n o c n u j e  с м р т и  о с у ђ е п о г  

1  р е б а  п р и з н а т и  с в и м  о и и м  о с о б а м а  и з  

т г р у г а  о с о б а  п р е д в и ђ е н и х  у  ч л .  S 3 8  с г .  2 .

• ohTl-a. (Врх. суд ИРХ. бр. Кж. 2179 >6).

О круж ни суд у Сл. П. свејим  реше- 
твем одбко је  молбу Г. К. за  судску ре- 
мхГшлитацију, као  ж ени сада већ  lioK. 
осуђеног^ јер  да  није овлаш тена. д а  за 
истог тр аж к  судску рехабилхггаи;ију, об- 
зироМ'На прохшсе чл. 87. ст. 3 К З и  чл. 
444 и  445 ЗК П -а, јер да  то право припа- 
да искључиво осуђеном.

П ротив овог р еп ^њ а  молитељ ица је 
уложила жалбу, па је Врховни суд H P 
Хрватске исту уваж ио. a из разлога:

ТГо пропнсима Крив. закона (чл. 87— 
89; и  Закона о крив. постЈИку ■'чл. 444-— 
449).*који садрж и м атеријалне и  проде- 
суалне одредбе о ррхабт^лтттаттијч  рцсу 
додуш е поред осуђеног изричито и  дру.-' 
т е  особе овлаш тене на поднош ењ е молбе 
за судску рехабилитацију. Т реба, међу- 
TiiM им ати у виду, да  су након  с\трти 
ссуђеног чланови  његове обитељи, a 
напосе брачни друг. родитељ и  дјеца. 
ови потоњи поготово^ ако су још  мало- 
летни —  не  само морално, него  и  м ате- 
ријално битно заинтересовани за  реха- 
бплитацију осуђеног. T o нарочито дола- 
311 до израж аја код  оств9.ривања права 
lip содијалног осиг}ран>а, јер је  обите.Ђ 
осуђеног у тим  својим  правим а погођена 
јрднако, као ir сам осуђени правним  
иосљедицама осуде, док оне трају , дак- 
ле^ док се рехабилитацијом  осуда не 
брише. Т ај њихов интерес ни је  ниигга 
маљи него код  ин ститута  понављ ањ а iio- 
ступка, HSBaHpef^Hor ублажења к азн е  и  
сл., гдје закон к р у г  особа овлаш тепих

« а  подн6ше1Бе одговарајућег захтјева ii 
изричнто прош ирио и на све особе, 
предвиђене у  чл. 538 ст. 2 ЗК П -а,

О чнгледно је, д а  1ш тенци ја  законо- 
давца није могла бити  да^ искључи сзе  
овс друге особе од мохућности, д а  након 

. смрти осуђеног затр аж е  његову судску 
рехабилотацију, јер  би то  из ro p e  изло- 
женнх разлога бш10 не само неправедно. 
кего 6и довело управо до апсурда, да 
чланови обитељи осуђецог буду теж е 
погођени правним  лосљ едидама осуде од 
самог осуђеног. Д о к  .је, наиме осуђсни 
након истека законом предвнђених ро- 
i:oBa и дакако уз испуњење основних 
законских увјета У могх^ћности да  исхо- 
ди  рехабилктацију и  на тој начин до- 
веде до престанка свих правних посље- 
д ш 1а осуде за  чланове н>егове обил^љи 
то би правне пос.л»ед1ш,е након смрти 
осуђсног постале тр ајн е , иако је сам 
осуђени доживио вријем е из чл. 89 ст. 
7 К з-а, те  својим владањ ем  кроз то 
вријем е заслужио рехабилитацију.

И з наведених разлога, a  пош то зажон 
не садрж н одредбу, к о ја  би овлаш те1Бе 
н а  подношеЈБе молбе за  судску рехаби- 
литацију  .изричито ограничила на  осуђе^ 
Hor, овај суд нала;зп, д а  право н а  подно- 
шен>е молбе за судску рехабилитацију 
послије с.мрти осуђеног треба признати  
и cBiENf оним особама и з круга особа 
.предвиђених у  чл. 338 ст. 2 ЗК П -а, чија 
права овнсе 6д  стањ а осуђиваности од- 
носно неосиђиваности осуђеног и  да 
н>ихове молбе треба позиУивно риЈешп- 
ти. ако је осуђенн дож ивио вријеме нз 
чл. 89 ст. 2 Кз-а и  испунио остале увје- 
те  за судску ре::абилита1Ј,ију. a  напосе 
својим  владањем рехабнлитацију  заглу-
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И з горњег слиједи, да  ] е  I. степени 
суд тума^1ећи пропис чл. 87 ст. б К з-а 
у правцу, д а  је само осуђени овлаш тен 
на поднош ење молбе за судску рехаби- 
литацију повриједио закон, па је стога 
у слшслу чл. 372 ст. б ЗК П -а жалбу 
Г. К. ваљало уваж ити, побијано рјешен>е 
укинути и  предм ет вратити  на поновно 
одлучиварве.

I степени суд ће. поступајући у сми- 
слу чл. 444 ЗК П .а изврш ити све потреб- 
ire извиђаје  и  утврди чињенице, на које 
се молитељ ида поз1тва, те  прхшупити све 
пстребне доказе о свим околностима, ко 
је су важ не за  одлуку, ан ап о се  одорган а  
унутраипвих послова, на чи јем  је под- 
ручју по!којни Г. К. у току законом од- 
ређеног времена боравио, затраж кти  
извеш тај о његовом понаш ањ у и након 
тога оцену свих прикупЈвених података 
донијети меритарно рјеш ењ е по чл. 445 
ст. 3 ЗК П -а:’’

3<r и з в р г и е њ а  п р о т и в  п о л и т и ч к о  т е р и - ,  

т о р и ј а л н и х  ј е д и н и и а  к о ј а  с у  з а т р а ж е н а  

v p e -  с т у п а њ а  н а  с н а г у  з а к о н а  о  ј а в н о м  

п р а в о б р а н и о ш т у  н е  м о ж е  с е  п р и м е н и т и  

п р о п и с  ч л .  4 0  с т .  2 .  ucTOz з а к о н а .  ( В и ш и  

п р и в р .  с у д  ј Ш В .  б р .  С л .  > 6 1  S 6 ) .

Поводом поднете изврш не молбе тра- 
лскода изврш ењ а против Среза, Окру- 
/Т.ни привредни суд је донео реш ењ е ко- 
јпм је казнио Срез да у року од 8 дана 
исилатп потраисивања траж иоца изврш е- 
и-.а, јер ће у  протпвном одредити извр- 
n ie» e .

Јавни правобранилац је поднео жалбу, 
која нпје основана, a из ,разлога:

Пре донопЈвња новог Закона о јавн. 
правобр. нису постојала никаква огра- 
ничења за  дозволу изврш ељ а против iio- 
лптичко територија-ГЕНих јединигш. Л1еђ\' 
тим , устаљена пракса судова била је, да 
се дозволе изврш ењ а решен>ем iio- 
: ива политичко територијална јединица 
да  исилати извригау траж бину без до- 
ЗБОљаваља извршвЈва. Уколико лолити- 
чко територијална јединида не би ис- 
платила изврш ну траж оину у  оставље- 
ном  јој року, с>'д би дозвољ авао пред- 
лож ено изврш ењ е. И  у овом KOHKperfroM 
случају је суд тако  поступио.

Неосновно се изврш еник у  жалби 
псвнва на чл. 40 Закона о јавном  пра- 
вобраниош тву, јер пре ступања на  снагу 
ци т. Закона тј. лре  8 дец. 1955 год. 
ни је било м еста претходној интервен- 
11,ији путем  Јавног правобраниош тва за 
кам ирењ е изврш ењ а траж бине, iia  је са 
овог разлога ж алба изврш еника нео- 
сновна.

Државни архив АП Војводине 
Сремски Карловци

ћоЗИВ АДВОКАТИМА ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Предмет: прикупљање архивске 
грађе адвокатских канцеларија

1

Својим пресељењем у септембру месецу ове године у Сремске 
Карловце Државни архив АП Војводине добио је довољно просторија 
за смештај архивске грађе и у могућности је да и даље скупља, сре,- 
ђује и обрађује за научно искоришћавање. Арх«в настоји да за исто- 
риску науку сачува сва документа било државних било приватних кан- 
целарија. Тако исто Архив откупљује и прима и коресподенцију 
личности које су се истицале на било ком пољу друштвене делатности.

Сва документа, настала радо.м у Вашој канцеларијиЈ која више 
никако или врло ретко користите у својој адвокатској пракси, моли.мо 
да уступите овом Архиву. У исто време Вас молимо да нас известите 
под којим сте условима вол>ни да нам своја архивска документа пре- 
дате.
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y случзЈу да Вам после предаје Ваше дрхивске ррађе буде потре- 
бан неки предмет, моћићете у свако доба да добијете ад нас оверен 
препис истог7 a ако буде у питању већа скупина аката издаће Вам се 
на употребу уз реверс.

Смрт фашизму — ̂ Слобода народу!

Сремски*Карловци, 31 децембра 1956 године.
Управник;

Сава Атанацковић, с. р.

СЛУЖБЕНА^САОПШТЕЊА 
ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници ИО АК за АПВ која је одржана дана 28 децембра 1956 
године донесена су следећа решења:

1. Извршни одбор жели свим адвокатима и адв. приправницима срећ- 
нуНову 1957 годину.

2. Усвојен је буџет Адвокатске коморе за АПВ за 1957 годину са 
укупним приходом од 3,579.000.— динара, и расходом од 3.579.000.— 
динара, те се буџет упућује удућој скупштини Коморе, с тим да се rio 
овом буџету до одржавања скупштине, Комора има да финансира.са 
дванајстинама.

3. Усвојен је буџет Пензионог фонда за 1957 годину са приходом- 
од 1,727.000.— динара, a расходом од 1,727.000.— динара, с тим да се 
буџет упућује идућој скупштини, a до одржавања скупштине Пензио- 
ни фонд ће се финансирати дванајстинама.

4. Усвојен је буџет „Гласника” Адв. коморе за АПВ за 1957 годику 
са укупним приходом од 1-030.000.— динара,^а са расходом од Динара 
1.030.000.—, те се буџет упућује идућој скупштини, a до одржавања 
исте „Гласник” ће се финансирати са дванајстинама.

5. Решавано је о текући.м пред.метима уписа у Именик адвоката и 
адв. приправника, као и остали.м предмети.ма.

6. Скреће се пажња свим адвокатима да 1 јануара 1957 доспева 
уплпта прве четврти чланарине за 1957 годину.

7. У вези пресуде Дисц. суда ове Коморе бр. Дис. 37'1955 ставља-. 
ју се ван снаге решења Извршног одбора о привременој обустави вр- 
шења адвокатуре Вујковић Ла.мић Паји, адзокату из Суботице и при- 
временој обустави адвокатско-приправничке вежбе Брајков .Јосипу, адв. 
•чрипр. из Суботице.

8. Адвокати из Титела прапајају се Радно.м одбору адв. и адв. 
припр. у Ново.м Саду почев од 1 јануара 1957 године, док адвокати и 
адв. приправници из Жабља имају да формирају посебан Радни одбор.

9. На основу чл. 24 т 15 Правида Адв. Коморе привремено се за- 
брањује вршење адвокатуре-др. Стевану Анојчићу, адв. из Оџака, који 
је оптужен општужбом Јавног тужиоца у Сомбору бр. Кти. 707/56. 
Због крив. дела из чл. 306 т. 3 у вези чл. 307 т. 3 КЗ a за привременог 
заменмка се поставља др. Јосип Мамужић, адв. из Оџака.

Извршни одбор
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