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ПоштарИна плаћепа у готОву

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  А.  П.  В О Ј В О Д И Н Е

Година VI НоБН Сад, новембар 1957 Број 11

НОВА АДВОКАТСКА ТАРИФА

Упоредо са дискусијом поводом доношења новог Закона о адво- 
катури претресано је и питање награђивања адвоката. Савез адвокатских 
комора Југославије изрдио је наи.рт новог Правилника о наградама за 
рад адвоката, као и нацрт нове Тарифе, који су нацрти достављени Са- 
везном изВ)ршном већу. У своме експозеу у Савезној скупштини пот- 
претседник СИВ-а Александар Ранковић, ставио је као један од непо- 
средних задатака пред органе Савезне управе да у пуној сарадњи са 
адвокатским организацијама приступе доношењу новог Правилника и 
Тарифе о наградама адвоката. Ово стога што је данашња тарифа донета 
још пре десетак година уз мање касније изхмене, и да је у нескладу са 
економским променама које су у међувремену код нас извршене, a сем 
тога изразио је мишљење да тарифу Т|реба поставити јединствено за 
целу земљу. Нови Закон о адвокатури у чл. 44 одређује да ће Савезно 
извршно веће по саслушању Савеза адвокатских комора донети пропис 
0 наградама и накнади трошкова за рад адвоката.

Да би се питање доношења Правилника и нове Тарифе о награ- 
дама адвоката окончало Секретаријат за правосудне послове СИВ-а за- 
тражио је од Савеза адвокатских кохмора коначну редакцију предлога 
правилника и тарифе, a на задњој седници Савеза адвокатских комора 
одржаној 14 октобра 1957 године у Београду секретар за правосудне 
послове СИВ-а д-р Никола Срзентић, саслушао је лгашљење Савеза по 
овом питању. Тако је доношење новог Правилника и нове Тарифе сада 
у завршној фази и према уверавањима која је добио Савез адвокатских 
комора може се очекивати да ће Правилник и нова Тарифа бити донети 
још до краја ове године.

Предлог нацрта правилника о награђнвању рада адвоката пошао је 
од опште усвојеног принципа тарифирања. Познато је да је на ранијим 
скупштинахМа и састанцима Савеза као и комора, па и приликом диску- 
сија о новом Закону о адвокатури, прихваћен принцип примене тарифе 
за награду у адвокатури, a принцип слободног уговарања као и мешо- 
вити систем слободног уговарања и тарифирања одбачени су, јер да не 
одговарају нашим приликама.

Сигурно је да систем тарифирања има многих слабости. Основна 
слабост тарифе састоји се у томе да се под у просеку шаблонизиране 
ставове стављају и истоврсни или сродни послови који су у адвокатури



y основи увек стрбгб пбсебни. Стога члан 1 нацрта правилника предвиђа 
тарифу за правне послове који се могу просечно оценити. Ако давање 
правне помоћи захтева опсежно проучавање предмета, улагање наро- 
читог труда и велики утрошак времена, те посебно стручну студију, сви 
тарифни ставови који се примењују могу се повисити до lOÔ /o.

Ако награда за рад није предвиђена по тарифи она ће се одредити 
у сагласности са наградама које тарифа одређује за сличне послове. 
Ако се ради о пословима за коЈе се по њиховој природи не допушта 
просечна оцена адвокат може тражити одговарајућу награду на основу 
претходне одлуке Адвокатске коморе.

Према члану 5 нацрта правилника у нарочито оправданим случаје- 
вима Управни одбор Адвокатске коморе може одредити награду и преко 
прописа и тарифе.. Ово је све потребна корекција члана 1 нацрта пра- 
вилника како би се ублажила слабост тарифе у односу на компликоване 
случајеве који захтевају посебно ангажовање времена и посебне сту- 
дије.

Нови предлог нацрта правилника у члану 22 предвиђа да за пру- 
жање правне помоћи физичким или правним лицима која имају стално 
боравиште у инострансгву или када адвокат пружа правну помоћ у ино- 
странству неће се примењивати тарифа.

Према новом нацрту правилника (чл. 4) одмеравање трошкова на 
терет противне странке није одлучујуће за одмеравање награде и изда- 
така између адвоката и његове странке. На овај начин је  решено једно 
спорно питање да ли адвокату припада награда у односу на његову 
странку према тарифи или до износа одмерених трошкова на терет про- 
тивне странке. Често је ово ишло на штету адвоката, јер  је преовлада- 
вало мишљење да адвокату припадају награда и трошкови до висине 
одмерене на терет противне странке. Јасно је да оваква формулација 
решава ово питање правилно.

Већ је изменама правилника о наградама за рад адвоката на тери- 
торији НРС (Службени Гласник НРС бр. 39/51) било П(редвиђено да 
адвокат може уговарати паушалну награду за пружање правне помоћи 
установама, предузећима или друштвеним оргнизацијама, за одређено 
време или за одређену врсту послова, с тим да се о томе сачини писмена 
исправа. Све више ангажовање адвоката у пружању правне помоћи пре- 
дузећима и установама поставило је питање терет трошкова ових према 
адвокату. Нов Закон о адвокатури у члану 47 у вези члана 4 предвиђа, 
да се адвокат може бавити искључиво заступањем једне или више при- 
вредних организација, те да привредне организације могу адвокату, 
који је њихов заступник плаћати награду у одређении месечним изно- 
сима. Познато је да известан број адвоката већ има уговоре о паушал- 
ном награђивању са предузећима и установама, али коморе немају бли- 
жих података ни о броју, ни о садржини оваквих уговрра. Иако је Адво- 
катска комора Војводине затражила од својих чланова на увид овакве 
уговоре до сада није примила ни један такав уговор. Међутим, са гле- 
дишта интереса адвокатуре, a и са гледишта општег интереса питању 
паушалног награђивања треба посветити већу пажњу. Од тако награђи- 
ваних адвоката, до службеника свега је један корак. Службеник не 
може бити адвокат, a адвокатури пак нису потребни адвокати службе-



иици. Сем тбга бвДе ćć бТварају и мнбга друга Питања материјалнбР 
карактера. Стога, члан 7 нбвог правилника предвиђа да угбвор б пау- 
шалнбј награди адвбката мора претходнб да се достави на бдббрење 
Адвокатској комбри a на регистрацију надлежнбј управи за приходе. 
Без одббрења и регистрације закључени угбвбр нема правнбг дејства.

Нбви предлбг правилника правилнб је пбставио јбш једнб питање, 
a то је на квји начин мбже адвбкат остварити свбје пбтраживање са на- 
слбва хбнорара и готових издатака према странци. Двсадашњи начин прет- 
ходнбг установљавања трбшкова бдбачен је, те је члан 20 нацрта пра- 
вилника ово питање решио такв, што адвокат има право да кбд над- 
лежнбг суда остварује сввје пбтраживање без претхбднбг судскбг од- 
м.еравања.

Нбви правилник у многбме појачава улбгу и ангажбвање адвокат- 
ских кбмора по питању награђивања адввката и примене адвбкатске та- 
рифе. Дб сада је Комора углавнбм по питању примене тарифе била 
ангажбвана путем свбјих диси.иплинских бргана код дрекорачења, ме- 
ђутим, сада се она пбјављује каб првенственб заинтересована првфе- 
сибнална и друштвена брганизација за питање награђивања својих чла- 
ибва. Тиме комбре преузимају на себе и велику бдгввбрност и нбве за- 
датке. Адвбкатска кбмвра Вбјвбдине и до сада је имала свбј тарифни 
одбор, али се овај сем у 1—2 случаја 'није скорб ни састајао. Тарифни 
одбор, или тарифна кбмисија нбвбг Управнбг бдббра Кбморе имаће да 
преузме компликбване и бдгбвврне задатке у питањима награђивања 
чланова Комбре и примене нбвбг правилника и нбве тарифе.

Кбд висине изнбса пбјединих ставбва нбве тарифе састављачи на- 
црта су се углавном рукбвбдили врстбм и ббимом пбслбва, временским 
трајањем ангажбвања за ббављање бдређенбг пбсла, висинбм супстрата 
предмета, однвснб тежинбм запрећене казне у кривичним стварима, од- 
нбснб ббимбм и садржајем правних интереса странке, те еконбмским 
приликама у данашњим услбвима развитка наше привреде и висине прб- 
сечнбг стандарда станбвништва. Сви бви мбменти су дбшли мање или 
више дб изражаја у прецизно и дббрб разрађенвј тарифи. У бднбсу на 
досадашњу нашу републичку тарифу, па и друге тарифе, ова тарифа је 
ббље вбухватила и бписала врсте пбслвва и тананије разрадила пбје- 
дине ставове и дала прецизну и бдговарајућу систематизацију материје. 
У 15 пбглавља ббухваћена је следећа материја: правни савети и кбн- 
султације, исправе, кривични поступак, парнични поступак, извршни 
пбступак, ванпарнични поступак, земљбкњижни пбступак, регистарске 
ствари, ликвидацибни и стечајни поступак, управни поступак, управнв 
казнени поступак, дисциплински пбступак, пбступак у управнбм спбру, 
заједничке бдредбе и путни трбшкбви.

Разуме се да су састављачи нацрта пбшли линијбм пбвишења дб- 
садашњих ставова, па се у прбсеку овб пбвишење мбже прбценити бд 
30 Дб 50% на досадашње ставбве. Извршене су пбтребне кбрекције сла- 
ббсти досадашње тарифе нарбчитб у пбгледу ванпарничнбг поступка, 
управног пбступка, те пбпуњене празнине дбсадашњих тарифа у по- 
гледу поступка у управним спбровима, ликвидацибнб стечајнбг пб- 
ступка и регистарских ствари.



Нови предлог тарнфе не предвиђа ни једну правну радњу испод 
300 динара (сем обичних обавештења). Сем тога, уведена је ставка за 
чекање на расправу, за сваки започети сат по 300 динара. Код грађан- 
ских, кривичних и других расправа предвиђене су и повишене награде по 
сату уколико ове расправе трају дуже времена. За правнс савете и кон- 
султације предвиђени су посебно разрађени ставови, обзиром да доса- 
дашње тарифе нису предвиђале награду за правне савете и мишљења 
са чињеничним наводима и правним разлозима. Оваква писмена правна 
машљења тарифирају се по тр. бр. 9 (као за састављање тужби). Сем 
тога, предвиђене су и налраде за конференције са странком са по 300 
динара за започети сат, a у предметима веће вредности од 1,000.000 по 
600 динара.

Код састављања исправа ТБР 3 извршена је потребна корекција 
у распону вредности с тим да је дато једно ограничење као крајна ли- 
нија код износа преко 1,000.000 динара. У кривичним стварима разра- 
ђени су ставови не само према судовима него и према томе пред каквим 
већем се поступа. Посебно су повишени ставови код кривичних жалби 
Тарифни бр. 9 разрадио је прецизније материју парничног поступка 
него досадашња тарифа уз извесна повишења и постављање крајне 
границе, a посебно је разрадио питање награђивања мандатног поступка.

Што се тиче трошкова, односно накнаде трошкова нацрт тарифе 
у главама 14 и 15 раЗ)рафује у детаље, a посебно питање дневнице коју 
утврђује са 1.500.— динара, a дангубу услед изостанка из канцеларије 
2.000.— динара дневно.

Питање висине поједипих ставова није од битног значаја и сва- 
како да ће предлог Савеза претрпети извесне корекције од стране СИВ-а 
али оно што је овде од основног значаја то је, да се постигла сагла- 
сност у битним питањима тарифирања и примене тарифе, тако да се 
може слободно рећи да ће и питање нзграђивања бити решено уз 
учешће самих адвоката.

У вези са доношењем нове тарифе још више се заоштрава друго 
питање које чека на коиачно решење a то је измена система опорези- 
вања адвоката. Под условима примене нове тарифе, a обзиром на са- 
дашњи систем опорезивања адвокатских прихода постоји опасност, да 
тарифа промаши свој циљ. Наиме, повишење.ч прихода уз примену са- 
дашњих високих пореских стопа доћиће до знатног повишења пореза 
чиме ће се многе канцеларије дестимулирати. Један од и.иљева пови- 
шења тарифе иде и затим да омогући адвокатима да развију своје кан- 
целарије у савремено и технички добро опрем.Л)ене адвокатске канце- 
ларије. По досадашњој ниској тарифи приходи адвоката то нису дозво- 
љавали. Међутим, како ће се знатно дићи бруто приход бар оних кан- 
целарија које имају услове за развитак, то ће оне доћи у ситуацију не 
да даље развијају свој стручни и технички ниво, него и неминовно да 
опадају. Стога, паралелно са питањем доношења нове тарифе Савез 
комора поставља и питање измена система опорезивања, a док до коре- 
ните промене овог система не дође, треба за идућу годину предвидети 
ниже пореске стопе од досадашњих, како би се избегла ова опасност.

Милорад Ботић



НЕДОСТОЈНОСТ ЗА СУПРУЖНИЧКО НАСЛЕЂИВАЊЕ

У установи супружанског наслеђивања, која је тако широко 
постављена и тако доследно спроведена у нашем позитивном наслед- 
ном праву, дошли су до свог пуног изражаја не само начело равно- 
правности мушких и женских грађана него и особени положај и за- 
конска заштита коју брак ужива у нашем новом поретку.

Чл. 27 Закона о наслеђивању односи се на материју супружанског 
наслеђивања, првенствено на случајеве када преживели брачни друг 
губи право да наследи свога у.мрлог супруга. У њему су, дакле, изне- 
сени случајеви недостој ности за супружанско наслеђивање.

Право супружанског наслеђивања, у смислу горњег прописа, за- 
скива се на чињеници да је брак престао смрћу једног супруга. Према 
томе, то право престаје ако је —̂ пре смрти једног брачног друга — 
брак бно разведен, поништен или оглашен непостојећим. Али, то право 
престаје н онда ако се, после смрти једног брачног друга, констатују 
чињенице по којима би брак био разведен, поништен или оглашен 
непостојећим. Поменути законски пропис истиче три таква случаја: 
1. ако се утврди да је раније поднесена оставиочева бракоразводна 
тужба основана; 2. ако се брак огласи непостојећим или буде поништен 
из узрока који су преживелом супругу били познати у време склапања 
брака; и 3. ако је заједница живота са оставиоцем била трајно престала 
кривицом преживелог супруга или по јспоразуму са оставиоцем. У 
првом случају, сагласно одредби чл. 71 ст. 1 Основног закона о браку, 
наследници оставиоца „могу продужити већ започети поступак у циљу 
доказивања основаности тужбе”. Поставља се питање, у вези са тим, 
шта ће бити ако се утврди да би брак по таквој тужби био разведен 
без кривице странака услед несагласности њихових нарави. Да ли би 
се такав исход поступка по тужби могао узети као разлог да преживели 
брачни друг изгуби право супружанског наслеђивања? Када се дубље 
погледа на сва три случаја губитка права супружанског наслеђивања, 
уочава се да се, иако у мањем или већем степену, тражи кривица код 
прежнвелог брачног друга — као његов свестан негативан однос према 
кснкрстном браку. Та се кривица претпоставља код случаја када је 
заједница живота са оставиоцем престала услед споразума супруга, 
јер је  очигледно да је такав споразум уперен против конкретног брака, 
тј. да су оба брачна друга, па следствено и нарочито преживели брачни 
друг, заузели свесно негативан став према овоме браку. Према томе, с 
обзирам на rope постављено питање, одговор је, по нашем мишљењу, 
негативан: преживели брачни друг не губи право да наследи оставиоца 
ако се, рродужењем поступка по раније поднесеној његовој тужби 
за развод брака, утврди да би брак био разведен на основу чл. 56 
Основног закона о браку без кривице икоје странке.

Пре ступања на снагу Закона о наслеђивању, као подлога за 
решавање случајева из области супружанског наслеђивања обично су 
се узимала начела изражена у прописима Нацрта Закона о наслеђи- 
вању, специјално чл. 20 тога Нацрта, као и чл. 51 и 71 Основног закона 
о браку. Усто су се наводиле поједине објављене одлуке из судске' 
праксе, a нарочито решење Црховног суда Србије број Гзз —  68/51



од 23 марта 1951. Упоређењем садржине чл. 27 Закона о наслеђивању 
са разлози.ма те одлуке даде се утврдити да је она —- та одлука — 
законодавцу послужила као база, за редакцију наведеног прописа. У тој 
се одлуци каже да правило да преживели брачни друг наслеђује свога 
умрлог брачног друга „претпоставља постојање брака не само формал- 
но, него и у његовој стварној и битној моралној и материјалној су- 
штиш, коју и.мају у виду и проггаси чл. 1 и 5 Основног закона о браку 
(заједница живота, верност, узајамно помагање)”.

На питање у којим случајевима преживели брачни друг нема 
право да наследи свога умрлог брачног друга одговор је дат у истој 
одлуци Врховног суда Србије, у којој се, с обзиром на прописе чл. 
50 и 71 OcHOBHor закона о браку, каже да касније проглашење одно- 
сног брака непостојећим или поништеним повлачи губитак права на 
супружанско наслеђивање. У тој се одлуци такође наводи да за собом 
повлачи губитак права на супружанско наслеђивање и случај ако је 
услед поремећених брачних односа постојао одвојен живот између су- 
пружника било по споразуму, било кривицом преживелог брачног 
друга.

Врховни суд Србије је у горњој својој одлуци, ослањајући се на 
прописе чл. 1, 5, 50 и 71 Основног закона о браку и на усвојена начела 
о супружанском наслеђивању, поред случајева када се губи супру- 
жанско право на наслеђивање, додирнуо и случај када преживели брачни 
друг није достојан да наследи свога умрлог брачног друга зато што 
до његове смрти није остао у животној заЈедници с њим, већ је ту 
заједницу по споразуму с њим или својо.м кривицом био прекин^'о. 
Значи — да је поменути суд, третирајући брак по његовој моралној и 
материјалној суштини, пгитање ',супружа11Ског наслеђивања везао не 
само за формално постојање брака до см|рти једног брачног друга, него 
и за битну стварну и етичку садржину брака, за природу односа ме^у 
брачни.\1 друговима за време трајања брака. Иако је ово становиште 
нашег врховног суда исправно и у правном и у моралном погледу, ипак 
сматрамо да у датој одлуци нису дошле до изражаја све консеквенце у 
односу на проблем недостојности за сушружанско наслеђивање. Али, 
цитирана одлука има велики значај нарочито у томе што она кида с 
праксом која се у решавању питања супружанског наслеђивања руко- 
водила само формалним моментима, a поставља темељ пракси која ће 
тима питањима прилазити и решавати их с пуним обзирима на моралну 
и материјалну суштину брака. Не.ма супружанског наслеђивања тамо 
где брак није постојао до тренутка смрти једног брачног друга. Међу- 
тим, шта ће бити онда када је брак формално постојао, али је жи- 
вотна заједница била прекинута, као и шта ће бити у случају када 
су, при формалном постојању брака и при постојању животне за- 
једнице брачних другова, брачни односи били у толикој мери пореме- 
ћени да је брак уствари претставл»ао за умрлог брачног друга физичку 
и моралну тортуру, коју је из разних обзира, a највише из бриге 
према деци, или према свом личном достојанству, или према имовини, 
трпео и подносио. Да би се дао одговор на ова питања, добро долази 
као полазиште морална аснова истакнута у наведеној одлуци Врховног



суда Србије, која значи да се у (решавању питања супружанског на- 
слеђивања као и других питања у вези са браком, треба служити на- 
челима на којима се заснива и којима се прожима та установа. Примера 
ради, у цитираној одлуци се помињу заједница живота, верност, уза- 
јамно помагање. Но, из слова и духа Основног закона о браку, a 
нарочито из чл. 26 Устава ФНРЈ, произилази да се суштина брака у 
нашем новом поретку не исцрпљује само у животној заједници, вер- 
ности и узајамном помагању брачних другова, него постоје и друга 
начела и друге предности којима се карактерише брак као установа. 
Начело равноправности брачних другова у располагању заједнички сте- 
ченом имовином, начело једнакости брачних другова у правима и ду- 
жностима према браку и заједничкој деци, право немоћног и незбрину- 
T or брачног друга на издржавање на рачун другог брачног друга, право 
СБОјине, односно сусвојине брачних другова на заједнички стечену имо- 
вину, — сва та начела и права потврђују и указују на то да је брак, 
не само у своме аспекту заједниие живота и сарадње два лица су- 
протних полова, него и у своме аспекту основе породиие и стварања 
подмлатка, добио особену законску заштиту, те отуда проистиче да се 
ироблеми у посредној или непосредној вези са њим морају третирати 
под углом тих начела. Међу те проблеме спада и питање недостојности 
за супружанско наслеђивање. Другим речима, питање да ли је пре- 
живели брачни друг достојан да наследи свога умрлог брачног друга 
— има да се решава на основу конкретних података за дати случај, 
и то не по формалном критеријуму да ли је брак постојао као неразве- 
ден, непоништен или неоглашен непостојећим до тренутка смрги једног 
брачног друга, већ по суштинском крите|ријуму да ли су брачни другови 
(у првом реду преживели брачни друг), у међусобном понашању и у 
држању према правима и дужностима које им је брак постављао, по- 
штовали или повређивали оно што претставља суштину брака: пошто- 
вање личности и људског достојанства, једнакост полова, верност, 
узајамно помагање, заједничко стицање, дужност указивања помоћи 
једно другоме и збрињавање у невољи, заједничко старање о деци, 
чување и унапређивање породице као друштвене основице итд.

Изложено становиште нашег Врховног суда овладава све више у 
судској пракси, сукобљавајући се са либералистичким схватањем брака. 
Професор универзитета др. Б. Благојевић се слаже са тим становиштем 
(„Нека питања законског наследног права код нас данас” Архив за 

правне и друштвене науке, Беоррад, свеска за јануар-март 1954). Он 
узима за основ супружанског наслеђивања — да ли и једини услов? — 
кастојање да се по срмти једног брачног друга преживеломе очува 
онај имовински положај који је имао до тренутка смрти умрлога су- 
пруга. Наследно право с)шружника је, по нашем мишљењу, једна бла- 
годет брачних другова која је везана за установу брака и која је 
дата ради њеног учвршћења, као, тако рећи, награда за верно другар- 
ство и сарадњу брачних другова у духу начела и задатака брака.

Према свему што смо довде изнели, излази да се питање недо- 
стојности преживелог брачног друга да наследи умрлог супруга може 
постављати у два вида; 1) случај када је постојао раздвојен живот



пре смрти умрлог брачног друга и 2) случај када је, и поред заједнице 
живота, брак био поремећен до мере да je урмли брачни друг, икао 
није тражио развод брака, трпео физичку и моралну тортуру од другог 
супруга. За први случај, као што смо видели, постоји цитирана одлука 
Врховног суда Србије, a за други случај таквих одлука још нема, или 
бар, ако и постоје, још нису објављеие.

Случај када је постојао раздвојен живот брачних другова пре 
смрти једног од њих садржи три хипотезе; 1) ако је до таквог живота 
дошло споразумом брачних другова, 2) ако је до таквог живота дошло 
кривицом једког од њих и 3) ако је до таквог живота дошло кривицом 
оба брачна друга. Природно је да у првој и трећој хипотези не би 
требало дати право наслеђивања преживелом брачном другу и то зато 
што су се оба супруга огрешила о моралну и материјалку суштину бра- 
ка непоштовањем начела на којима је он саздан и неиспуњавањем оба- 
веза које им брак као установа поставља. С друге стране, у другој хи- 
потези истичу се две могућности — да је до раздвојеног живота брачних 
другова дошло кривицом умрлог или да је до таквог живота дошло 
кривицом преживелог брачног друга. Нема сумње, преживелом брачном 
другу треба дати право наслеђивања ако је до раздвојеног живота 
дошло кривицом умрлога.

Међутим, случај када су брак и заједница живота брачних дру- 
гова постојали до смрти једнога од њих, али су њихови односи били 
псремећени на штету начела на којима је брак заснован, претставља 
тешкоћу за практично и тесретско решавање, јер му досад у јавности 
није поклањана пажња у потребној мери, па се у погледу њега и нису 
ни почела кристалисати становишта. Свакидашњи живот пружа пуно 
примера који показују да се брачни другови, било кривицом једног 
или кривицом оба, не слажу, киње, гоне и чине пакости један другом, 
па ипак ни један ни други не предузима кораке да се такав њихов брак 
разведе. За овакво стање у браку могу бити криви оба или један брачни 
друг, a у првом случају могу бити криви подједнако или различито. 
Ако у таквсм стању брака један од брачних другова умре, да ли ће ra 
преживели наследити, без обзира на то хако су међусобно живели и 
како су се, оба или ca^fo један, грешили о суштину брака? Ово је 
колико толико и фактично и морално питање.

Наводимо један пример из живота да би се илустровала потреба 
постављања питања недостојности за супружанско наслефивање у слу- 
чају када је брачни друг умро у формалном браку и постојећој зајед- 
ници живота, мада су тај брак и та заједница били изнутра у великој 
мери поремећени неслагањем и нечовечним поступањем преживелог.

Муж и жена су 13 година живели у браку и имали 3 заједничке 
деце и заједничку имовину. Жена је оболела и муж се упознао с једном 
распуштеницом, ступио с њом у љубавне односе и с њом створио план 
да се отараси брачне жене. У остварен>у тога плана, муж је саветовао 
својој оболелој жени да оде за неко време у друго место на опоравак. 
И не слутећи да јој се спрема подвала, она је послушала мужа и 
отишла. Муж је искористио њено отсуство, те је у кућу и мефу брачну 
децу довео своју љубавницу да са њом живи у конкубинату, a деци је



уливао иржњу према мајци, претстављај)гћи им као да их је  она ваувек 
напустила, али да су они зато добили праву „маму” у лицу његове 
конкубине. Када се брачна жена вратила својој кући, муж ју је, љут 
због њенсг доласка и у тежњи да је се коначно ослободи, физички 
напао, истукао је и избацио на улицу, забранивши јо ј да се враћа у 
кућу и међу децу и не давши јој ништа ни од ствари ни од заједничке 
хране. Болесна и незбринута, она је тако провела ван своје куће скоро 
пола године, излажући се невољама и беди, глади и оскудицама, док 
најзад није путем судског извршења успела да се врати у посед своје 
куће. Мада је за њу на тај начин успостављено П;ређашње стање, 
жипот у кући под ТИ.М условима био је за брачну жену прави пакао 
који су створили муж и конкубина; ускратили су јо ј уживаше про- 
сторија у кући, свели је да у ћошку кујне спава на једном дотрајалом 
и прљавом кревету заједно са троје деие, забранили јој да се у кући 
храни и ставили под кључ сву храну у чијем је стицању и она суде- 
ловала, потстицали њену деи.у да је туку, гребу, пљују и да се на 
њу бацају камении.ама, па је и сами физички нападали, вређали псобзли , 
изазивали и живчано исцрљгивали. Уз крајње Hanoipe она је све то 
подноснла, a суседи су је помагали храном. У таквом положају, њено 
се стање здравља изненада погоршало: занемоћала је, добила уко- 
ченост и након два- три дана издахнула. Муж и конкубина јо ј нису 
указивали помоћ, нису позивали лекара, нису је ни покушали отпремити 
у болници. Умрла је у напуштености, лишена сваке пажње од онога ко 
је по закону био дужан да јој пажњу и помоћ указује. A када је 
сахрањена, муж и конкубина су приредили весеље у кући.

У овом примеру, колико истинитом толико и жалосном, каракте- 
ристично је то да је муж у браку одржавао конкубинат, да су две жене 
живеле под истим кровом и да су љубавници малтретирали брачну жену. 
Брак је формално постојао, јер нико од брачних другова ш је тражио 
развод брака — он зато што је био потпуно равнодушан према тој 
установи, a она зато што је браку била одана и што се надала да ће 
после свих перипетија успети да мужа поврати на нормалан брачни 
живот.

После женине смрти, када се поставило питање извршења право- 
моћних пресуда против њега, муж се обратио суду молбом да се обу- 
стави извршни поступак, истичући као разлог да је умрк) тражилац 
извршења — његова бивша жена и да су на њега, као брачног мужа, 
по сили супружанског наслеђивања прешла њена потраживања и уга- 
сила се конфузијом.

Вероватно је да ће се та^ав муж, ако то већ досад и није учинио, 
појавити и у оставинском поступку иза своје покојне брачне жене и 
тражити да је наследи.

Да ли се овде поставља питање недастојности тога мужа за 
оупружанско наслеђивање? По нашем мишљењју, поставл>а итекако. 
Било би и дубсжо неморалио и дубоко нечовечно, и против духу брака 
и противно сои.ијалистичмај хуманости, ако би тај муж наследио своју 
умрлу брачну жену, он који се тако нечовечно понео према шој.



Намеће се потреба да се заузме начелан став према оваквим слу- 
чајевима, који, нажалост, нису усамљени, нарочито када се ради о 
насле!;ивању по супружанском основу.

Приликом оцењивања достојности, односно недостојности прелси- 
велог супруга за наслеђивање свога умрлог брачног друга примењиваће 
се не само критеријуми који су у зависности од природе брачних односа 
у питању, него и општи критеријуми који важе за недостојност на- 
следника. У погледу чл. 27 Закона о наслеђивању, као прописа који 
се одкоси на супружанско наслеђивање, важно је указати на чл. 131 
истог закона, као пропис који се односи на све наследнике уопште. Та 
два прописа се допуњују међусобно. У шиховим идејним основама 
налази се критеријум за решавање случајева сличних ономе који је 
изложен у горњем примеру.

С обзиром на ст. 3 чл. 132 Закона о наслеђивању, где се каже 
да „о недостојности суд води рачуна по службеној дужности, осим у 
случају огрешења о обавезу издржавања и непружања нужне помоћи”, 
поставља се питање да ли је суд обавезан да о недостојности за су- 
пружанско наслеђивање води рачуна по службеној дужности. Наведени 
пропис има општи карактер и, ако такав, односи се како на случајеве 
недостојности из чл. 131 тако и на случајеве недостојности из чл. 27 
Закона о наслеђивању. Сходно правилу да се изузеци најуже тумаче, 
изузетак од одредбе да суд по службеној дужности води рачуна о недо- 
стојности за наслеђивање, постављен у ст. 3 чл. 132 цитираног закона, 
има се узети да се односи само на т. 4 чл. 131 Закона о наслеђивању, тј. 
на случајеве огрешења о обавезу издржавања и пружања нужне по- 
моћи. Према томе, излази као несумњиво да је суд дужан да, увек када 
се ради о суггружанском наслеђивању, по званичној дужности испитује 
достојност или недостојност преживелог брзчног друга. To је важно 
истаћи, јер се догађа да умрли брачни друг остави, поред брачног 
друга, сЕОју малолетну децу, којој се као законски заштитник појав- 
љује прежнвели брачни друг, a природно је да њему није интерес, и 
да он неће, да против себе истиче недостојност, па се тако ствара снтуа- 
ција опасна за права и интересе малолетних наследника.

Д-р Душан П. Радоман

ДА ЛИ ЈЕ ЛАЖАН ИСКАЗ СТРАНКЕ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ 
КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ. 283 КЗ.

1. По предмету извиђаја Н. Н. из Београда због кривичног дела 
давања лажног исказа из чл. 283 ст. 3 Кз., Окружни суд у Београду 
обуставио је извиђаје. По схватању Окружног суда давање лажног 
исказа од стране странке у парничном поступку у фази извођења до- 
каза саслушањем странака, било под заклетвом или без заклетве, није 
кажњиво по чл. 283 Кз.
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Одлучујући no жалби Јавног тужиоца Врховми Суд HP Србије* 
укинуо је решење Окружног суда као неправилно. Разлози Врховног 
суда HP Србије су следећи:

„По нахођењу Врховног суда, изјава тужиоца или ту- 
женика у парници, кад се они саслушавају као странке 
претставља једно доказно средства које је по доказној 
вредности и по начину извођења у свему једнако иска- 
зу сведока. По правним правилима парничног поступка, 
кад се приступа извођењу доказа саслушањем странака, оне 
се упозорују, као и сведоци, на дужност да говоре истину, 

a исто тако на последице давања лажног исказа. Према томе 
ако дође до лажног исказа странке, такав се исказ има тре- 
тирати као давање лажног исказа од стране сведока”.

Врховни суд HP Хрватске, међутим, у својој пресуди К-1506/55 
од 28. X. 1955 године^ заузео је супротно становиште.

„Члан 283 Кз. за разлику од Кривичног законика старе 
Југославије изричито је инК|риминирао само случај када ла- 
жан исказ да сведок, вештак, преводилац или тумач. Иако 
се доказ саслушањем странака по свом значају и суштини 
приближава доказу саслушањем сведока, ипак тим странка 
не постаје сведок, па према томе не улази у круг оних так- 
сативно наведених особа из чл. 283 Кз.)” (Извод из образ- 
ложења пресуде).

2. За које се од ова два гледишта наше судске праксе у тумаче- 
њу члана 283 Кз. треба определити?

Литература из ове области је врло оскудна.
По излагањима Др. J. Таховића давање лажног исказа од стране 

странке у парничном поступку није кривично дело из чл. 283 Кз. У 
својој књизи Кривично право Др. J. Таховић пише: „Лажан исказ стран- 
ке у многоме омета проналажење материјалне истине и доношење пра- 
внлних одлука. Из ових разлога у неким законодавствима, давање лаж- 
ног исказа од стране странке у грађанском поступку сматра се као кри- 
вично дело. У нашем Законику међутим ово није учињено, тако да се 
кривично дело давања лажног исказа ограничава само на сведока, ве- 
штака, преводиоца или т)чиача”.®

У сво.м коментару Кривичног законика, међутим, Др. J. Таховић 
истиче „да би требало (подвукао М. М. — да ли де леге лата или де 
леге ференда то није сасвим јасно) узети да странке у поступку могу 
такође извршити ово кривично дело, јжолико се саслушавају као све- 
доци у смислу постојећих прописа о сведочењу” .̂

1) Ова одлука Врховног суда није објављена a својевремено пропустио сам 
да узмем пословне ознаке ове одлуке.

2) Видк: Б. ]У1икуличић, Давање лажног исказа, Гласзгак адвокатске коморе 
за АП ВојводЈшу, бр. 8 из 1956 године стр. 27.

3) Др. Јанко Таховић. Кривично право, Београд 1953 годика^ страна 379-380. 
<) Др. Јанко Таховић. Коментар Кривичног законика, Београд 1956 година,

страна 548.
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y  објашњењима уз нацрт Кривичног законика ФНРЈ изнето је да 
лажан исказ странке није кривично дело. „У неким страним законици- 
ма, пише у Објашњењима, инкриминисан је  случај кад странка у гра- 
ђанском поступку, приликом извођења доказа саслушањем странака, 
да лажан исказ. Тај случај изједначава се са случајем давања лажног 
исказа сведока, вештака, преводиоца или тумача. У Нацрту није прих- 
ваћено ово становиште из два разлога. Прво зато што није извесно да 
ли ће наше грађанско процесно право познавати установу извођења до- 
каза саслушањем странака. Али, и под претпоставком да наше процесно 
право утврди ово доказно средство, поставл>а се питање да ли би тре- 
бало инкриминисати давање лажног исказа од стране једне странке у 
поступку, јер би то значило заснивање кривичног поступка после сва- 
Kor грађанског поступка у коме сцранке нису сагласно дале своје иска- 
зе приликом извођења доказа саслушања странака”.®

Изгледа да ово схватање дели и Др. Барат Карло у свом чланку 
„Саслушање странака”. Иако не директно у вези са овим питањем Др. 
Барат Карло подвлачи да се у чл. 283 Кз. „не спомиње ништа о лаж- 
ном исказу странке када се њен исказ употребљава као доказно срет- 
ство”.® Из овога се намеће закључак, да странка, која је дала лажан 
исказ приликом извођења доказа саслушањем странака, не може одго- 
варати по чл. 283 Кз.

За супротно становиште залаже се Б. Микуличић. У свом чланку 
„Давање лажног исказа”, он пише:

„Мислим да нема а!ргумената који би говорили да је потребно 
искључијти кривичну одговорност странака. Напротив, какав учинак 
може имати исказ странке, која преслушана у сврху доказивања може 
лагати до миле воље, a да зато неће кривично одговарати. Мислим, да 
је ефикасност таквог исказа без икаквог значења. He преостаје нам 
друго него или укинути институт преслушања ст1ранака у сврху дока- 
зивања, или криминализирати кривичну одговорност странака. О уки- 
дању института нема roBOipa, па нам тада не преостаје друго него кре- 
нути путем кривичне одговорности странака. Сматрам, да се више неће 
противити духу Закона, интенцији законодавца, ако наша пракса смело 
крене путем кривичне одговорности странака у случају давања лажног 
исказа приликом преслушавања у сврху доказивања. . .  Држим да прак- 
са у горњем правцу не би била контра легем већ напротив у складу са 
Законом и социјалистичком законитошћу, то све да како кјрај једног 
логичног тумачења.

. . .  Напокон, размотримо положај странке саслушане у сврху до- 
казивања. He појављује ли се она у таквој ситуацији као сведок и не 
можемо ли онај „свједок” из чл. 283 Кз. аплицирати и на странку 
преслушану у сврху доказивања. Управо на то нас утФ ује чињеница 
да се преслушање странака у сврху доказивања у ранијим поступцима * •)

5) Види: Објалгаење уз наацрт Кривичног законика ФНРЈ. Београд 1951 год., 
страна 245.

•) Др. Карло Барат. Саслушање странака. Гласник адвокатске коморв за АП 
Војводину, бр. 8 из 1957 године, стр. 22.
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звало „преслушање странака као сведока”. Оно се проводи као и до- 
казивање сведоцима, исказ такве странке има доказну снагу као и ис- 
каз сведока. Крај свега изнесеног има ли разлога онај „свједок”. 
из чл. 283 тако уско тумачити и |разумјевати под тим доиста само све- 
дока у оном најформалнијем смислу. Ако појам сведока из чл. 283 тако 
уско тумачимо, тада отпада с друге стране супротно третирање стра- 
нака у кривичном поступку где се оштећени као тужилац и приватни 
тужилац могу саслушати као сведоци (Чл. 219 Зкп.)”’

3. Ja сам мишљења да се под кривично дело из чл. 283 Кз. не 
може подвести лажан исказ странке саслушане у парничном поступку.

На овај закључак наводи ме сама стилизација чл. 283 Кз. Као 
што је познато чл. 283 ст. 1 Кз. гласи:

„Сведок, вештак, преводилац или тумач који пред су- 
дом, у арбитражном или у управном поступку да лажан 
исказ, казниће се затвором до три године”.

Исто кривично дело у Кривичном законику из 1929 године овако 
јс формулисано (чл. 144 Кз.):

„Ко пред судом под заклетвом лажно нешто искаже, 
казниће се робијом до пет година.

Ако се сведок, вештак, преводилац или тумач у кри- 
вичном поступку против ког лица лажно заклео у корист 
или на штету овога казниће се робијом до десет година”.

Ако упоредимо ова два законска прописа® није тешко извући за- 
кључак да је Кривични законик из 1929 године својом неодређеном 
формулацијом става првог („ко пред судом”) у ствари обухватио и 
странку у парничном поступку. Нема сумње да су правна цравила 
ГРПП-а допуштала да странка пред судом да свој исказ под заклетвом. 
Према томе уколико је тај исказ лажан странка је чинила кривично 
дело из чл. 144 ст. 1 Кз.

По чл. 283 нашег Кривичног законика, међутим, те неодређене 
формулације нема. Сна је замењена прописом у коме су таксативно 
набројана лица која могу бити одговорна ако пред судом или у управ- 
ном поступку дају лажан исказ. (Данас израз „у арбит|ражном поступ- 
ку” је терминолошки превазиђен) .Међу означеним лицима није на-

7) Б. Микуличић. Давање лажног исказа, Гласник адвокатске коморе за АП 
Војводину бр. 8 из 1956 год., стр. 28 и 29.

Др. Јанко Таховић сматра да приватни тужилац који у кривичном постуику 
да лан<ан исказ не би одговарао по чл. 283 Кз. већ по пропИсима чл. 282  Кз. (Кри- 
вично право, стр. 379). Ово је гледиште и  проф. Живановића. По њему појам „при- 
јаве” не мора потицати из сопствене одпуке (Кривично право стр. 169—170). 
Миатам, међутим да је ближе правилнијем решењу гледиште Лазе Урошевића да 
нема овог кривичног дела ако је достава потекла услед пропитивата вјшсти (Ко- 
ментар стр. 232).

8) He морамо ићи дубље у прошлост до Српског казненог законика и  до 
Нацрта који су претходили доношењу Кривичног законика из 1929 год. a где је та 
разлика )ош јаче истаккута и  где се изричито помиње лажан исказ странке. Ми- 
слим, да то није потребно јер је у том Законику и у тим нацртима при саслуп1ан.у 
странака тежшпте бидо пре на кривоклетству него на лажном исказу као таквом.
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ведена и странка те се обзиром на чињеницу да је члан 283 Кз. сачи- 
№ен у форми таксативног набрајања, мора узети да је странка намерно 
изостављена.

4. Учињена је примедба да би се екстензивним тумачењем чл. 
283 Кз. под појам сведока могла подвести и странка пошто је прили- 
ком 'извођења доказа саслушањем странака она уствари сведок у соп- 
ственој ствари.

Мислим да се ова примедба не би могла позитивно оценити. Еи- 
стензивна метода је допуштена у тумачењу одредаба Кривичног зако- 
ника.® To је чињеница са којом и рачунамо.

Али, да ли се екстензивна метода тумачења може увек применити 
без обзира на садржину и стилизацију прописа чије се тумачење 
тражи ?

Одговор на ово питање премаша предмет који на овом месту тру- 
тирам; али, мислим, да је за сада довољно рећи, да се таксативан irpo- 
пис не може екстензивно тумачити.

„Таксативно набрајање значи да је редослед случајева, означе- 
них у пропису коначно одређен. Ту се, дакле, израз и мисао тачно пок- 
ривају. Према томе, пропис важи само за оне случајеве, који су у 
њему изричито наведени”А®

Одатле није тешко извући закључак да таксативно набрајање 
искључује екстензивно тумачење. Ако то не би било тако, онда се оп- 
равдано питам: па која је онда сврха доношења таксативних прописа?

5. He бих имао шта да приметим тврђењу Б. Микуличића да је у 
чл. 219 Зкп. подвучено да се оштећени и приватни тужилац „могу са- 
слушати као сведоци”. Али ако је ово тврђење тачно, мислим да би 
погрешно било из њега изводити закључак да рецимо приватни тужи- 
лац, који је иначе странка у поступку, тиме заиста и постаје сведок. 
Израз „саслушати као сведоци” (а то важи и за странке у парничном 
поступку) узет је само у смислу означавања и тих лица као једног од 
извора података. Тај израз, међутим,. не може значити, нити се може 
схватити у смислу преображаја тих лица у особу сведока.

6. Иако се тумачење Кривичног законика не може тражити ван 
самог Законика ипак је интересантно указати на измену у редакцији 
Нацрта закона о парничном поступку, a из које се измене индиректно 
може извести закључак да је наш законодаваи водио рачуна да се од- 
редбе Закона о парничном постпуку ускладе са прописом чл. 283 Кз.

Тако је члан 250 ст. 2 Нацрта закона о парничном поступку 
гласио:

„Лажан исказ странке дат под заклетвом повлачи кри- 
вично правне последице као лажан исказ сведока дат под 
заклетвом. На ово је суд дужан да упозори странке пре него 
што почне њихово саслушавање”.

s) Види: Срзентић-Спајић. Кривично право, ошпти део, Београд 1954 г. 
стр. 133.

1®) Види: Др. М. Вуковић. Интерпретација правних прописа, Загреб 1953 год. 
стр. 163.
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y  Закону 0 парничном поступку овај текст из Нацрта није прих- 
ваћен. Тај текст је изостављен и то свакако није.учињено случајно.

Ова одредба из Нацрта закона о парничном поступку била је са- 
држана и у чл. 473 ст. 3 ГРПП-а з где је та одредба имала свој смисао 
и практичан значај с обзиром да је по чл. 144 Кз. бивше Југославије 
било предвиђено као кривично дело давање лажног исказа од стране 
странке под заклетвом у парничном поступку.

Из упоређења односа ових законских прописа ГРПП-а и ранијег 
Кривичног законика из 1929 године са поступком нашег законодавца 
приликом дефинитивне редакције Законика о парничном поступку (из 
чијих је одредаба уклоњена каведена одредба коју је садржавао Нацрд 
о мривично правним последицама давања лажног исказа од стране стран 
ке у парничном поступку) може се уочити иста идеја која почива на 
усклађивању или допуњавању одр>едаба Законика о парничном поступ- 
ку са одредбама Кривичног законика као једног релевантног проггиса у 
одређивању када је учињено кривично дело.

С Tora ми се чини да и овај поступак нашег законодавца објаш- 
њава макар и заобилазним путем каква је била његова намера прили- 
ком доношења члана 283 Кз.

7. Мислим да је тачна примедба Врховног суда HP Србије да Ha- 
mu судови у већини случајева приликом извођења доказа саслушањем 
странака упозоравају странке на последице давања лажног исказа. Али, 
ако је та чињеница тачна из ње се још не може извести закључак да 
ће странка кривично и одговарати ако је на супрот том упозорењу ro- 
ворила неистину. Судови у наЈмању руку греше ако упозоравају стран- 
ке на дужност да говоре истину, јер је то упозорење без кривично 
правних последига те је као такво непотребно.

8. Шта би се могло навести у прилог овакво усвојене концепције 
у чл. 283 Кз.?

Др. Јанко Таховић у свом уџбенику Кривично право није покло- 
нио пажње овом питању. Схватања изнета у објашњењима уз Нацрт 
Кривичног законика ФНРЈ су најблаже речено неприхватљива. Шта- 
више једна од аргументација овог схватања сама по себи је  отпала 
пошто је Закон о па|рничном поступку као доказно средство прихватио 
установу саслушања странака.

Досадашња наша кривично правна литература ово питање није 
обрађивала пошто је раније законодавство овој проблематици друк- 
чије прилазило.

Па ипак покушаћу да одговорим на ово питање.
а) Од странака у парничном поступку захтева се да говоре истину
Странка у кривичном поступку је и окривљени. Од њега се, ме- 

ђутим, не захтева да говори истину. Штавише, једно од његових основ- 
ннх права је да не говори уопште или да говори потпуну неистину. 
To је разумљива последица принципа презу-мпције невиности који је 
прихваћен нашим Законом о кривичном поступку и одатле произашле 
дужности доказивање кривице окривљеног од стране тужиоца. Чини 
ми се да је ова презумпција, поред осталог, последица и легализације 
природног нагона за самоодржавањем са одбојном снагом према свим
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непогодностима које могу задесити особу која се налази у улози ок- 
ривљеника, односно оптуженог.

У парничном поступку, доста слично томе, странка која је тужена 
налази се у положају који је може довести до врло нежељених после- 
дица без обзира што су те последице лишене санкције Кривичног за- 
коника. Имовина још увек игра веома важну улогу у животу доброг 
броја наших грађана.

Али, то не би било све.
Тужена странка до тих нежел.ених последица може доћи и у спо- 

ровима друге природе, као рецимо у бракоразводним спсровима ако се 
протиБИ разводу. У споровима ове врсте положај туженика је још де- 
ликатнији и пјрожет је осећајима врло осетљиве природе. Деликатност 
тог положаја може бити повећана ако су у том браку рођена деца.

У књизи Др. Драгољуба Аранђеловића „Грађанско процесно пра- 
Бо” примећује се, да странка, која даје исказ у парничном поступку, 
није ослобођена казивања у одређеним случајевима као што је то 
случај са сведоком a што има за последицу нужност да та странка не 
говори истину.“  „Странка као сведок није само због тога чристрасна 
што су у питању њени сопствени имовинско правни интереси, него и 
због тога што она мара одговарати на питања у погледу којих одговор 
на њих може нанети штету трећим и то њој блиским лицима. Њена 
дакле дужност казивања кстине може доћи у сукоб не само са њеним 
имовинско правним интересима, него и са њеним односима према њој 
блисккм лицима. Овај сукоб и унутарња душевна борба, кад су напри- 
мер у питању отаи који страда, дете, супруга која оскудева, несме се 
изгубити из вида”.*̂  Ако би, међутим, странка одбила да да изјаву у 
оваквим случајевима, a нашта она има права, овакав њен став у пос- 
тупку не би остао без негативне оцене од стране суда.

Према томе, патожај тих лица је често врло тежак. Ако би ин- 
систирали да та лица под оваквим околностима говоре истину и то још 
и онда када Закон претпоставља да говоре истину док супротна страна 
противно не докаже (наравно ако терет доказивања лежи на тужилач- 
кој страни) то би био захтев који би игнорисао човека онаквог какав 
он обично јесте. Чини ми се да не би било неумесно поставити питање: 
зар се може тражити од људи да буду великодушни и да се сами од- 
рекну својих осећања или да сами жртвују своје интересе и да их још 
позивамо на кривичну одговорност ако ту великодушност не посед}'ју 
или је неће да испоље?

б) За постојање кривичног дела давање лажног исказа из чл. 283 
Кз. потребан је' умишљај у правцу давања лажног исказа.

Да ли се, међутијц, од странке која се брани, која од себе одбија 
непријатности које јој се намећу, која у тај спор, ако се тако може 
рећи, уноси сву ватру своје страсти и сву снагу своје непосредне заин- 
тересованости, може тражити да се одвоји од себе и издигне изнад сво-

11) Др. Аранђеловић Драгољуб. Грађанско процесно право, Београд 1935 год. 
стр. 151.

1*) Др. Д. Аранђедовић исто дело стр. 151.
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јих интереса. Такав умишљај који се тражи за постојање овог кривнч- 
Hor дела тешко би се могао наћи у свести странке чија је сва психа у 
томе тренутку уперена у правцу одбијања процесног напада на себе.

У поменутој књизи Др. Драгољуб Аранђеловић пише: „Свака
странка верује да је у праву, јер само због тога воде се најчешће пар- 
нице. Ова вера утиче и на њен исказ о чињеницама о којима бива пи- 
тана. Нарочито често долази код сеоског живља да он пушта да говори 
његов правни осећај a не чињенице”.'̂

Друга је међутим ситуација са рецимо сведоком који је у целој 
ствари о којој сведочи у највећем броју случајева незаинтересован 
преносџлац онога што je својим чулима опазио.

в) Врховни суд HP Србије, у rope цитираној одлуци, сматра да 
је странка која даје исказ приликом извођења доказа саслушањем 
странака сведок у својој сопственој ствари и да је доказна вреднсст 
исказа странке у свему једнака доказној вредности исказа сведока.

Мени се, међутим, чини да се овакво једно резоновање не може 
психолошки оправдати. Нико не може бити у правом смислу речи све- 
док у сопственој ствари, као што не може бити ни судија у сопствемој 
ствари. Такав исказ странке не би био исказ сведока, као што ни такво 
одлучивање у сопственој ствари не би била одлука судије. Чини ми се 
да је то сасвим природно и да друкчије не може бити.

Наравно, да овим не желим да кажем да је ова установа некорисна 
и да је као такву није требало усвојити у нашем процесном праву пого- 
тоБо кад нема других доказа. Напротив, мислим, да та установа може 
бити врло корисна упркос својих недостатака. Са.мо треба водити рачуна 
да се доказна В|редност ове установе не прецењује.

г) Није потребно посебно наглашавати да се сва горња разматра- 
ња са извеским коректурама односе и на противну странку. Положај 
странака у поступку је изједначен, психолошки врло сличан ако не и 
roTOBO идентичан и квалитету њихових исказа не може се различито 
прилазити.

д) Логично је најзад да се постави и питање;
па чему изводити доказ саслушањем странака када свака странка 

може говорити неистину без кривично правних последица давања лаж- 
Hor исказа?

Ако се, међутим, доказна вредност овог доказног средства 
везује за питање кривично правних последица давања лажног исказа 
странке, другим речима ако без ових последииа које објективно до- 
пуштају да странке говоре неистину ово доказно сретство не може по- 
служити као извор података за утврђивање чињеница које су од ути- 
цаја за доношење правнлие одлуке, онда се на постављено питање, с 
обзијром на стилизацију чл. 283 Кз., бар де леге лата, не може дати 
одговор који би овом доказном сретству дао садржај једног од извора 
података за утврђивање одлучних чињеница.

1») Др. Д. Аранђеловић, исто дело, стр. 152.
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Ако се, међутим, доказна вредност овог доказног средства не ве- 
зује за питање кривично правних последица давања лажног исказа 
странке (а то се с обзиром на стилизацију чл. 283 Кз. у нашем пар- 
ничном поступку мора тако узети) онда се одговор на постављено пи- 
тање може дати без посебних тешкоћа. Та је установа у процесном 
праву у сваком случају корисна иако се у њој крије и негација онога 
што се њом жели да постигне. У њој се, наиме, крије и могућа лаж a 
та лаж Т|ребз да нас доведе до истине. Природно да таква установа он- 
да није савршена. Али, то неће бити ни прва ни последња устзнова у 
праву па и ван права која he бити објективно неопходна и ако субјек- 
тивно несавршена. Треба само умети и из те установе искористити до 
максимума све позитивне вредности icoje она у себи носи. Тиме би се 
смањио утицај оне несавршености који је њој иманентан.

С тога је мислим сувишно подвлачити да судови приликом оцене 
доказне вредности исказа странака морају уложити максимум пажње 
водећи рачуна о овим моментима који су били од утицаја на формира- 
ње исказа странака.

Чини ми се да би о овим моментима суд морао да води рачуна и 
кад би лажан исказ странке повлачио за собом кривично правне после- 
дице, пошто нисам сигуран да би та чињекица била од пресудног ути- 
цаја на формирање исказа странака. У већини случјева лични интереси 
биће јачи од захтева за истином.

Михаило Митић

ДАЛИ ПАРНИЧНИ СУД ИМА МОГУЋНОСТИ ДА ЗАБРАНИ 
ДАЉЕ СМЕТАЊЕ ПОСЕДА, A НАКОН СТУПАЊА НА СНАГУ 

ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Према правним правилима грађанског материјалног права које је 
суд примењивао и у парницама због сметања поседа, a пре ступања 
на снагу Закона о парничном поступку (24 априла 1957 год.), сметани 
у поседу је имао право да тражи од суда да се забрани туженом 
даље сметање. У случају да се туженик није покоравао судској одлуци, 
којом му је забрањено даље сметање поседа ранији тужитељ је могао 
у извршном постуггку тражити извршење против ранијег туженога и 
то на тај начин што би предлагао да суд истога казни новчаном казном, 
због даљег сметања у поседу. У смислу правних правила извршног по- 
ступка (чл. 309) суд је на предлог тражиоца извршења изрицао против 
извршеника новчану казну за сваки даљи чин сметања повисујући на- 
редну казну у односу на претходну. Надаље је суд био овлашћен да на 
предлог тражиоца извршења обавеже извршиоца да положи код суда 
примерно обезбеђење за штету, која би могла настати ако би он и даље 
поступао противно судској одлуци, којом му је забрањено сметање 
поседа.
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Поставља се питање, дали је ступањем на снагу Закона о парни- 
чном ггоступку престала могућност за суд, да у решењу којим утврђује 
да је туженик сметао у поседу тужитеља и забрани туженом даље сме- 
тање, или се сада има у својој одлуци ограничити само на то, да утврди 
да је  туженик извршио сметање поседа и да је дужан накнадити ту- 
житељу трошкове? У овом задњем случају отпала би могућност да 
ранији тужилац по правомоћности судског решења о утврђеном сме- 
тању поседа у извршном поступку предлаже, да суд казни ранијег 
туженог, због даљег сметања у поседу. Тако неби постојала никаква 
санкција у извршном поступку, против туженог, који и даље смета 
у поседу, већ би тужитељ у том случају поново се морао обратити 
суду да установи да је туженик опет извршио сметање поседа, те би 
суд ову чињеницу поново установио и туженог обавезао на снашање 
парничних трошкова.

На покретање дискусије по овом питању ме је навело то, што 
сам у једном парничном предмету, због сметања поседа из ове године 
нашао и одлуку Врховног суда АПВ. у којој изражава сагласност на 
решење Окружног суда, према којем суд у својој одлуци, због сметања 
поседа утврђује само чин сметања поседа од стране туженог, али не 
забрањује истом даље сметање поседа. Наиме, у истом предмету се 
спор одвијао овако:

Тужитељица је молила да суд по спрнзведеном доказном поступку 
установи да је туженик извршио сметање поседа тиме, што је покосио 
детелину, те да забрани туженом, даље сметање тужитељице у поседу 
под теретом новчане глобе од по 10.000.— динара. По спроведеном 
доказнои паступку I. степени суд је тужбу одбио. По жалби тужите- 
л.ице Окружни суд је I. степену одчуку делимично преиначио, те 
тужби делимично дао .места установљавајући да је туженик сметао 
тужитељицу у .поседу, на тај начин, што је покосио детелину. У 
осталом делу тужба је одбијена. У образложењу пресуде у вези са 
одбијеним делом тужбе Окружни суд је изнео, да је тужитељица тра- 
жила и да се туженом забрани даље сметање и обештећење, но парница 
ради сметања поседа неможе да решава о тим питањима, због чега је 
тужба тужитељице само делимично усвојена.

Услед улагања захтева за заштиту законитости од стране прет- 
седника Врховног суда АП. Војводине решење Окружног суда је  уки- 
нуто, те предмет враћен том суду на поновно расправљање и одлу- 
чивање по жалби тужитељице. У образложењу пресуде Врховног суда 
АП Војводине између осталог наведено је, да је правилно становиште 
II. степеног суда да се у парницама, ради с.метања поседа има утврдити 
последње стање поседа и настало сметање. Уопште нема примедбе на 
становиште П. стпеног суда, што овај сматра да се у одлуку којом се 
установљава сметање поседа не треба уносити и одреба да^се забра- 
њујс даље с.метање поседа, из чега би се дало закључити да и Врховни 
суд АПВ, дели такво становиште Окружног суда.

Сматрам да предње становиште Окружног суда није правилно и 
да стога у диспозитив решења којим се установљава, да је  туженик 
сметао тужитеља у поседу свакоко треба унети и то, да се туженом
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забрањује даље сметање истог поседа. Такво мишљење ми се намеће 
из следећих разлога:

У чл. 419 ЗПП. стоји, да се тужба којом се тражи заштита поседа 
(тужба због сметања поседа) мора поднети у року од 30 дана од 
дана када је тужилац сазнао за сметање и учиниоца.

У чл. 421 ЗПП пак стоји, да ће се расправљање о тужби због 
сметања поседа ограничити само на претресање и доказивање чиње- 
ница последњег стања поседа и насталог сметања. Искључено је пре- 
тресање о праву на посед, о правном основу, савесности, или несаве- 
сиости поседа или о захтеву за накнаду штете.

Из садржине предњих чланова ЗПП. се по мојем мишљерву неможе 
исправно закључити да би се диспозитив судског решења којим се ува- 
жава тужба требало исцрпити у томе, што би суд само установљавао 
да је тунсеник сметао тужитеља у поседу и обавезао туженнка на сна- 
шање парничних трошкова, како је становиште заузео Окружни суд 
у поменутом предмету, a на које становиште није ставио П|римедбе ни 
Врховни суд АПВ. већ насупрот из поменутог чл. 419 ЗПП. се може 
закључити да се у изреци од.т}же има дати и заштита поседу, другим 
речима треба забранити туженом даље сметање, јер се у овам захон- 
ском чланку тужба ради сметања поседа и назива тужбом којом се 
тражи заштита поседа, a посед ће се заштитити тужитељу, ако се 
туженом забрани — онемогући даље сметање поседа. Поменути чл. 421 
ЗПП. не говори о томе како треба да гласи диспозитив судске одлуке 
0 сметању поседа, него овај члан прецизира то, шта суд треба да 
утврђује у доказном поступку у парнииама, због сметања поседа, a 
шта не треба да утврђује.

Ако се судском одлуком забрани туженом даље сметање поседа 
тиме су створени услови да се проткв туженог, који и даље смета у 
поседу, могу у извршном поступку, по предлогу тужитеља, применити 
санкције предвиђене у извршком поступку у виду његовог новчаног 
кажњавања и обавезивања да у судски депозит положи обезбеђење за 
евентуално насталу штету тужител>у услед даљег сметања поседа.

Ако би се стало на становиште да парнични суд у својој одлуци 
којом установљава да је туженик извршио сметање поседа не треба 
да забрањује туженом даље сметање, онда би по моме схватању била 
искључена могућност да тужитељ води извршење против туженога, 
што пак значи да се туженик неби могао судским санкцијама спреча- 
вати да не омета тужитеља у поседу, јер тул^итељ у извршном поступку 
неби знао суду продуцирати такав правни наслов, на основу којега би 
извршни суд био у могућности пружити заштиту тужитељу.

још додајем да сматрам да парнични суд у својој одлуци не 
треба да предвиди висину новчане казне којом ће извршни суд казнити 
туженог у случају евентуалног даљег сметања поседа јер према прав- 
ним правилима извршног поступка одређивање оваквих новчаних казни, 
као и обавезивање извршеника да полон<и обезбеђење у судски депозит 
спада у делокруг суда, који спроводи извршење.

Торма Геза
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НАДЛЕЖНОСТ n o  СПОРОВИМА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

Чланом првим Закона о парничном поступку предвиђене су че- 
тири категорије спорова;

Спорови имовинскоправне природе (по основу зајма) из поро- 
дичних (утврђивање очинства итд.), и радних односа (исплата принад- 
лежности итд.) и спорови друге грађанскоправне природе (због сме- 
тања поседа итд.).

Иако су све четири категорије сдорова у крајњој линији имовин- 
скоправног карактера (у ширем смислу), законодавац је поделио све 
те спорове у четири групе a са ових |разлога:

а) спорове из породичних и радних односа нарочито је истакао 
због великог значаја оних питања која се у тим споровима расправ- 
љају; и

б) образовао је и четврту групу спорова зато што се у тим спо- 
ровима, у првом реду, не тражи остварење неког имовинскоп|равног ин- 
тереса већ се, напротив, прво решава о праву као основу па, тек, у дру- 
гом реду то право омогућује, у даљем правним последицама, остваре- 
ње имовинскоправног интереса (исељење, службеност пута —  после 
долази коришћење стана од стране сопственика нацример са мањим 
плаћањем кирије односно већи принос за парцеле преко које је  ишао 
например забрањен пут).

Овде треба, такође, истаћи да су сви ови спорови грађанскоправ- 
не природе у ширем смислу, будући да ни једна од првих, три катего- 
рија, не припада кривичноправној области.

Исто објашњење може се дати за поделу спорова о којима ре- 
шава редован суд — на грађанскоправне спорове и остале (три кате- 
горије) спорове, које је дато и за законску, четворогрупну поделу.

Прва подела (чл. 1) извршена је  посматрајући спорове под углом 
имовинскоправног интереса, у ужем смислу, док је друга подела овде 
изв|ршена с обзиром на грађанскоправни карактер тих спорова, такође 
је узет тај карактер у ужем смислу.

Држећи се ове поделе, чл. 25 и 28 истога закона овако су дали 
места појединим врстама спорова:

а) имовинскоправним споровима у првим стововима;
б) споровима из породичних односа у тачкама 1 и 2 (чл. 25) 

односно у тачкама 1, 2 h 3 (чл. 28);
в) споровима из радних односа у став 3 (чл. 25); и
г) грађанскоправним споровима у тачкама трећој, 4, 5 и 6 (чл. 

25) односно у тачци 4 (чл. 28).
Према саставу ових чланова, може се слободно рећи да се трећи 

ставови тих чланова односе на све спррове који нису имовинскоправне 
природе у ужем смислу и који нису наведени у тим члановима.

Собзиром на предњу законску категоризацију (чл. 1), радни 
спорови не могу ући у прве ставове чл. 25 и 28 Закона о парнично.м 
поступку. Иначе, не види се због чега би постојао чл. 1 Закона, ако
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ce та подела не би доследно спроводила кров парнични поступак, a 
мени изгледа да је чл. 1 начелног значаја у погледу разврставања 
спорова за које су надлежни судови.

Ако би било све ово тачно што је напред речено, радни спорови 
(чл. 1) MOipajy пасти у надлежност среских судова (чл. 25, ст. 3 у 
вези чл. 28 Закона о парничном поступку).

И како је чл. 27 одређено када суди судија појединац, a ту 
радни спорови нису предвиђени, то је за суђење по споровима из 
радних односа надлежан Срески суд у већу, без обзира на вредност 
спора.

Глава двадесетседма закона о парничном поступку посвећена је 
парницама из радних односа.

У чл. 413 те главе се каже да ако у овој глави (двадесетседмој) 
не постоје посебне одредбе, у парницама из радних односа приме- 
њиваће се остале одредбе овога закона (закона о парничном по- 
ступку).

Предњи пропис значио би ово: на парнице из радних односа при- 
мењују се све одредбе из закона о парничном поступку, не говорећи 
о глави двадесетседмој тога закона па, према томе, и одредбе о ре- 
визији, по којој се одредби не може да изјави ревизија на одлуке 
окружног суда као другостепеног по споровима из чл. 25, ст. 3, 
Закона, где сам ја ставио и спорове из радних односа (ово се не односи 
на преиначене пресуде) —  ако у глави двадесетседмој закона не 
постоје посебне одредбе о том питању, о изјави ревизије у радним 
споровима. И пошто постоје посебне одредбе у погледу изјаве реви- 
зије у парницама из радних односа (чл. 417), то таксативан пропис 
о ревизији (чл. 368) тј. пропис који лимитативно наводи када се 
може изјавити ревизија, његова забрана изјаве ревизије у радним 
споровима (овде није у питању преиначена цресуда) уапште не долазн 
до примене, будући да је споровима из радних односа дата нароччга 
глава у зокону о парничном поступку, где ,се предвиђа mofv^hoct 
изјаве ревизије.

Тврђење да се надлежност суда одређује у парницама лз радних 
одиоса према вредности спора — има отпасти прво зато, што нису 
имовинскоправни спорови у смислу закона о парничном ступку, a по- 
сле зато, што је у смислу ЗПП предвиђена ревизија без обзира на 
вредност спора.

JIvxiaH П. Мишић

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА 
САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

13 и 14 октобра 1957 године одржана је седница Извршног одбора 
Савеза адвокатских комора Југославије, у Београду. На овој седшши 
биле су заступљене све Адвокатске коморе, чланице Савеза, a дневни 
ред седнице био је од нарочитог значаја, јер су се расцрављала важна

аа



питања у вези ća радом Савеза, стањем у нашој адвокатури, и применом 
новог Закона о адвокатури.

Седници су присуствовали из Београда: Православ Васиљевић, др. 
Саво Стругар Ђока Добричанин; из Загреба: др. Вјекослав Франчески, 
др. Аурел Крстуловић; из Љубљане: др. Владимир Гросман и др. Вла- 
димир Шукље; из Сарајева: др. Богдан Видовић; из Спопља: Јанко 
Дика и Панчо Костов; из Новог Сада: Милорад Ботић Бранко Перић, 
Коста Хаџи и др. Јулије Кениг. Раду седнице 14 октобра били су 
присутни и Никола Срзентић, секретар и Радош Раичевић, пом секре- 
тара Секретаријата за послове правосуђа Савезног извршног већа.

На овој седници расправљана су нека организациона питања са- 
Mor Савеза, као и питање међународних веза Савеза.

Врло опширна, темељна и документована дискусија је вођена по 
питању стат}гга Адвокатских комора, у којој је истакнуто да, без 
обзира на чињеницу да свака Комора може имати статут према њеним 
посебним приликама, ипак извесна основна начела и практична питања 
треба да буду решена у свим статутима што јединственије. Таква су 
питања: начин избора органа Коморе, положај организац,иј е адвокат^ 
ских приправника, начини учествовања адвоката на скупштини коморе. 
Прихваћен је као јединствени систем изборни: избори по листама са 
могућношћу П|рецртавања и дописивања кандидата. Затим је прихваћено 
начело личног присуства адвоката на скупштинама, дакле без опуно- 
моћења другог адвоката као заступника на скупштини. Усклађени су 
погледи на питање организације адвокатских приправника, те је њима 
остављено да сами своју оргнизацију спроведу. Регулисано је и питање 
преселења адвокатске канцеларије из једне Коморе у другу, те ће у 
статутима бити јединствена одредба, према којој се у нову Комору 
адвокат уписује са даном престанка чланства у ранијој Комори.

He мање дубока и широка дискусија је вођена по питању доно- 
шење нове Тарифе и Правилника за награђивање рада адвоката. Истак- 
нута је потреба да се са 1 јануаром 1958 године нова Тарифа донесе и 
да тога дана ступи на снагу. Утврђена је процедура око подношен>а 
коначног пречишћеног текста Правилника и Тарифе од стране Савеза 
Савезном извршном већу, са свим цредлозима адвокатуре.

Расправљено је и питање „Југословенске адвокатуре”, часописа 
Савеза, па је констатовано да је потребна шира сарадња свих адвоката, 
као и потреба да све Коморе уберу претплату за 1957 годину, као и 
ранија потраживања листа, од својих чланова.

По питањима међународних веза нашег Савеза саслтшан је извр- 
штај др. Аурела Крстуловића са седнице Бироа Међ. уније адвоката, 
која је  одржана у Инстанбулу. Одлучено је да на седнииу Бијроа која 
ће се одржати половином децембра 1957 године Савез заступа потпрет- 
седник Уније др. Владимир Гросман, донесене су разне одлуке у вези 
са Конгресом Уније који ће се одржати септембра 1958 године у Ми- 
лану.

Расправљано је и о неким другим питањима из текућих послова 
Савеза.

К. X.
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БЕЛЕШКЕ

КУРС АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА У НОВОМ САДУ
Радни одбор адвоката и адв. приправника у Новом Саду, по ди- 

рективама Управног одбора Адвокатске коморе АПВ, приређује курс 
за адвокатске приправнике. Овај курс је почео са радом почетком окто- 
бра 1957 године, као наставак ранијег курса.

Овога пута се на курсу држе предавања из кјривичног права, кри- 
вичног поступка, управног права, радног права, грађанског права — 
облигационо и стварно право — и грађанског поступка (парнични, ван- 
парнични и извршни).

Курс је код адвокатских приправника побудио прилично интере- 
совање, па сваке среде, када се у просторијама Адвокатске коморе, одр- 
жавају предавања, истима присуствује у просеку око 10 приправника, 
што је задовољавајући број, обзиром да је у Комору уписано свега око 
40 приправника, и то на целом подручју Коморе.

КЛУПСКА ПРОСТОРИЈА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА
У НОВОМ САДУ

Већ смо обавестили наше читаоце, да је Адвокатска комора АПВ 
у својим просторијама, уступила посебну собу Радном одбору адвоката 
и адв. приправника за клупске сврхе. Та просторија је  сада опремљена 
и отворена сваког дана од 14 до 20 часова. У просторији посетилац 
може наћи дневну штампу, може играти шах, тако да се све већи број 
адвоката и' адв. прицравника у тој клупској просторији састаје.

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА
Како смо обавештени у Покрајинском секретаријату за право- 

судну управу, a у заједници са већ именованим члановима Исгштне ко- 
мисије, израђује се сада црограм материје за полагање адвокатског 
испита.

СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКИХ КОМОРА
Скупштина Адвокатске соморе HP Хрватске у Загребу одржана је 

27 октобра 1957 године.
Адвокатска комора HP Словеније у Љубљани, одржава своју скуп- 

штину 9 новембра 1957, Комрра у Београду 24 новембра 1957, Комора 
у Скопљу 1 децембра, a Комора у Сарајеву 8 децембра 1957 године.

Пошто Народна скупштина АПВ није још изабрала чланове Савета 
Адвокатске коморе АПВ, a од тог избора зависи и одржавање скугаитине 
Коморе, то би се скупштина Адвокатске коморе АПВ могла одржати 
крајем децемрба 1957, најраније. Но, како се по Закону о адвокатури 
редовна скупштина KoMppe има сваке године да држи до краја маја, то 
постоји могућност да се скупштина Коморе одржи крајем јануара или 
почетком фебруара 1958 године, па би та скупштина били и организа- 
ииона у смислу саображења Коморе прописима новог Закона о адвока- 
тури, a уједно би била и радна за 1958 годину. На овај начин Комора 
не би морала у врло кратком размаку В|ремена да одржи две посебне 
скупштине.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Осуђени no чл. 104 ст. 2 ЗКЛ може 
у  грађанској парници захтевати да се 
правоснажна пресуда кривичног суда 
којом је одлучено о имовинско правном 
захтеву измени ако постоје услови за 
понављање no одредбалш који важе за 
парнични поступак. (Брх. суд АПВ бр. 
Кж. 9411ST)

Окружни суд је одбацио захтев за по- 
нављан.е кривичног поступка, на основу 
чл. б82. ст. 1 ЗКП, правоснажно осуђе- 
ног, који је осуђен за 4  крив. дела, a 
међу њима и крив. дело из чл. 317. ст. 
2 КЗ, на шест година строгсуг затвора, 
a који је у захтеву изнео да је по о т и -  
су опргшдао износ од 1,700.000 дин. и 
извос од 647.754 дин. тако да као штета 
остаје свега 660.384 дин., a не 3,008.138 
динара, и да осуђеном није свеједно да 
ли мора да надокнади већи или мањи 
износ.

У образложеау свога решења Окруж- 
ни суд је навео_ између осталог, да је 
осуђани прог.аашен кривим и осуђен за 
једно продужено крив. дело несавесног 
рада у служби из чл. 317. ст. 2 КЗ, a 
радња извршеаа дела састоји се из низа 
аљкавости и непридржавања закона, ко- 
је је проузроковало велику имовинску 
штету. Осуђени нуди нове доказе само 
за једну радњу извршеаа, па и  то само 
за један део и то неосновано и  неовлапг- 
ћеио отшгсивање потраживања, па и то 
само за један део, у захтеву пак морају 
се подробно навесш све нове чињенице 
и сви нови докази који се нуде. Но, у- 
колгасо би тим доказима и успео да до- 
каже неоснованост установљен.а у пр- 
вост. пресуди, то не би утадало на по- 
стојање истог крив. дела, јер још увеж 
постоје елементи истог крив. дела у о- 
сталим радњама осуђеног.

Против овог решваа уложио је осуђе- 
ни жалбу.

Жалба је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

Врх. суд прихвата образложење прво- 
степ. суда као и образложење решења 
истога, са напоменом да осуђени по вл. 
104. ст. 2 ЗКП може у парници (трађан- 
ској) захтевати да се правоснажна пре- 
суда кривичног суда, Kojcei је одлзгчено 
о имовинскоправнсхм захтеву, измени, а- 
ко постоје услови за понављаае по од- 
редбама које важе за парнични посту- 
пал. A ухолико би своје наводе доказао^ 
те првобитно утврђени износ опггећеаа 
био смавен за онолико козвко он ваво-

ди у  жалби одн. у захтеву за понавља- 
н,е крив. постзгпка, то би могла бита 
нова околност, пвдобна за ванредно у- 
блажавање казне у смислу чл. 386 ЗКП, 
будућн да би, да је постојала одн. била 
лозната суду при изрицању пресуде, о- 
чигледно проузроковала блаже одмера- 
вање казне.

Захтев на даеање накнаде за претрп- 
л>ене болове и унакаженост лица  не про- 
тиви се позитивном ' правном систему. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. S28IS7).

Окр. суд је обавезао туженог да пла- 
ти тужиоцу 100.000 динара за накнаду 
претрпљених болова и унакажености ли 
ца, изазвано наношењем тешке телесне 
озледе.

Тужени је поднео жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Жалбени суд је нашао да је првост. 
суд правилно одлучио када је туженог 
обавезао на даваже накнаде за претрп- 
љене болове и унакаженост лица тужио- 
ца. Тужени у жалби неосновано наводи 
да је оваква врста накнаде штете про- 
тивна позитивном правном систему. На 
име, хгроузроковани бол је повреда лич- 
ности човека и оштета за бол изражава 
хуманитарни пришџга запггите лично- 
сти. У приндипу није противно духу 
правног поректа у ФНР.1 да се досуди 
оштета за претрпљеие болозе. Телесни 
бо.л јс проузрокован повредом тела и 
задравља. Иако се пси.^олошки манифе- 
стује кроз осећај бола, она је у  ствари 
материјална појава посматрано са стра- 
не свога узрока, a исто тако посматра- 
но са стране последице, јер и  бол у 
ствари значи вид опггећења здравља. 
Према томе, претрпљен бол не претстав 
ља нематеријалну штету него материјал 
ну штету како то првост. суд правилно 
наводи. To значи да и  накнаду штете 
за претрпљеки бол треба признавати, 
уколико се претрпљени бол издваја и 
манифестује као стварна материјална 
штета. Овако лосматрана материјална 
штета се разликује од других видова 
материјалне штете проузроковане теле- 
сном повредом тиме, што се н е  може 
фиксно одредити еквивалент н>ене на- 
кнаде, па се мора оставити суду да пре- 
ма околностима утврди праведну нак- 
наду.
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За утврђивање чињенице постојаш 
брака надлежан је Окружни суд. (Врх 
суд АПВ бр. Гзз. 48I9S7)

Предлагачица М. М. обратшга се Сре^ 
ском суду у Ш. да се утврди да је ’она 
20 априла 1908 године склопила брак 
са М. А. и да се то евидентира у ма- 
тичној књизи венааних.

Срески суд )е у  ванпарничЈЈОм поступ- 
ку ту чињеницу утврдио и упутио држ. 
матичара у С. Р. да ову чин.енш1у  упи- 
iiie у матичну ки.игу венчаних.

Против овог решен.а Јавни тужилац 
AITB подигао је захтев за зашт. закони- 
тости, који је основан, a реш еае Сре- 
ског суда укинуто, a из разлога:

У датом случају постављен је захтев 
да се установи иосгојање брака. Према 
пропису чл. 28. ст. 2. тач. 2  ЗПП 
Окружни судоБИ су надлежни да  суде 
спорове о постојању и не постајању бра- 
ка, За ову врсту спорова окружни судо- 
ви су били и раније наддежви према 
пропису чл. 2 Закона о изменама и до- 
пунама Закона о уређен.у нар. судова. 
Пошто се у датам случају ради о утзр- 
ђивању да је предлагачица 20 априла 
1908 год. склопила брак са М. А. то је 
Срески суд с обзиром на наведене про- 
писе погрешио када је спровео овај по- 
ступак.

н.ена. Према чл. 34. ст. 3 Закона о ло- 
ву пријава за накнаду штете подноси 
се у року од 8 дана, када ]'е оштећеник 
за штету сазнао a најкасније у року од 
3 месеца од када је штета учињена. Ако 
вредност штете прелази преко 2.500 ди- 
нара чин>ен1гцу благовремености тужбе 
расправгЉе суд обзиром да је за штету 
преко износа од 2.500 динара надлежан 

-редован суд у смислу чл. 34 ст. 4 ис- 
тог Закона.

Према чл. 34. ст: 1 истог Закона је- 
нан од услова за одговорност туженога 
ловишта за пркчињену штету од стра- 
не дивљачи је и тај, да је сопственик 
односно поседник земљишта предузео 
потребне мере заштите. Тзгженик на ову 
околност нуди сведоке, које треба са- 
слушати.

Пошто туженик није био позван да 
присуствује раду комисије у вези утвр- 
ђивања величине штете и тгроцене He
re, TO ће се у новом постуггку наведени 
CBefloipi имати да саелушају и на ову 
околност, као и да се одреде нови веш- 
таци, поред саслушан.а и  ранијих чла- 
нова комисије.

Рок за поднспиење npufaee за штету 
начтпену no високој дивљачи је & да- 
на од сазнапа. односпо три месеца од 
почињњиа штете. —  Један од услова за 
одговорност тужгног ловшита за причи- 
п е н у  штету је  u тај да је сопственик 
односно поседник земљишта предузео  
потребне мере заштите. (Врх. суд  АПВ  
бр. Гж. S9SIS7).

Туж!илац Пољ. добро лоднело је туж- 
бу против Савеза ловаца ради накнаде 
штете у  износу од 824.906 дин. која је 
штета когасиски утврђена, a почен>ена 
је од високе дивљачи.

Првост. суд је досудио 726.306 дина- 
ра на име штете, као и сразмеран део 
трошкова, док је тужитеља са вшпком 
тужбеном захтева одбио.

Т)ткеник је уложио жалбу, која је де- 
лимично онсована па је првост. пресуда 
укинута, a из разлога:

У првом реду првост. суд је био ду- 
жан да дени да ли је тужилад конкрет- 
ну тужбу подигао у  року од 3 месеца 
од дана када је штета фактички причи-

Када се брак разводи кривицом брач- 
них другова суд је дужан на основу чл. 
78 О ЗБ да утврди да л и  је кривица до 

I једне или  обе стране. (Врх. суд  АПВ 6р. 
■^Гж. 68S/J7)

Првост. суд је брак развео кривидом 
тужене. и  исту осудио на плаћан>е пар- 
ничних трошкова.

Тужена је поднела жалбу у Kojoi и- 
стиче да првост. суд није узео у  обзир 
и кривицу тужитељеву за развод брака, 
иако је она на записнику о расправи 22 
јуна 1956 год. такав предлог и формал- 
но ставила.

Жалба је делтш чно основана, I. ст. 
пресуда у погледу парничних трошкова 
укинрта, I. ст. суд упућен да по питању 
кривице тужите.твеве за развод брака до- 
несе допунску пресуду, a жалба лротив 
дела пресуде којим је брак разведен из 
кривпце тужене је одбијен, a из раз.тога:

Из загшсника о расправи од 22 јуна 
1956 виддБиво је да је тужена тврдила 
да се је тужшгад сажЈшео са другом же- 
ном, што је тужилац и  признао.

ГГредње чињенице првост. суд уопште 
ннје имао у  виду приликом решавања 
питанж, да ли и тужител.а терети кри- 
вица за поремећај у брачним односима 
нзмеђу странака.

8 6



Тужена у својоЈ жалби понавља горе- 
наведену изјаву тиме што предогаже да 
се брак разведе и из кривице тужите- 
ља. Првостепени суд је требао донети 
одлуку и о кривици тЈ'житељевој a 
с об^зиром на пропис члана 78 
ОЗБ према којем у пресуди, којом 
се изриче развод брака, утврдиће се и 
узрок или узроци развода a када има 
кривипје за развод брака утврдЈЉе се, 
да ли је кривица до једне или обе 
стране.

Како првост. суд уошшге није решио 
питан.е кривице тужитељеве за развод 
брака то се жалба тужене у вези тужи- 
тељеве кривице због развода брака сма- 
тра у самој ствари предаогом за допуну 
пресуде па је због тога требало упЈтити 
првост. суд да допунском пресудом ре- 
ши и питасње кривице тужитељеве за 
развод брака a с обзиром: на горенаве- 
дене чињежице које првост. суд у сзоме 
чињенжчном стан>у није утврдио.

Како, Јтак, одлука о парничшгм тро- 
шковима зависи од тога, да ли ће брак 
бити разведен и из кривиде тужитеље- 
ве, ваљало је жалбу у  том делу уважи- 
ти, и Пресуду укинути.

Д а би суд био надлежан за ^еиишање 
жалби против решења финансисжог ор- 
гана о разрезу пореза ла повремепи при- 
ход потребно је да је цео посупак, дакле 
и поступак финансиског органа био ео- 
ђеп no прописима чл, 122 Уредбе о по- 
резу на доходак. (Врх. сгд  'АПВ бр. 
Гзз. 28I9S7).

Решењем утграве прихода НОО С. на 
основу чл. 90 Уредбе о порезу на дохо- 
дак, разрезан је С. М. порез на доходак 
од 500.000 дин. с тим да на ово реше- 
н.е има право жалбе Комисији за поре- 
ске жалбе НОО С.

По жалби коју је порески обвезник 
упутио Управи прилода НОО С. Срески 
суд у С. донео је побијано решење ко- 
јим је жалбу одбио, a нападнуто реше- 
ње потврдио.

Савезни јавни тужилад поднео је за- 
хтев за заштиту законнтости вротив ре- 
шеља Среског суда у С. са предлогом 
да се побијано решев!>е укине и Срески 
<̂ УД упути да жалбу врати првост. орга- 
ну управе ради упућивааа надлежном 
органу на законити поступак.

Захтев је основан, те је решење Сре- 
ског суда укинуто и исти упућен да 
жалбу достави првост. органу управе на 
даљи поступак, a са разлога:

Срески суд у своме решењу позива се 
на чл. 122 Уредбе о порезу на доходак

заснивајући вероватно своју надлеж- 
ност на том ггропису. Међутим, да би 
суд могао бити надлежан за решавање 
жалби протцв решења фин. органа о ра- 
зрезу пореза на повремени ириход по- 
требно је да је цео поступак дакле и 
поступак фин. органа био вођен по 
прописима из чл. 123 Уредбе о порезу 
на доходак.

Из решења Управе прихода види се 
да је поступак бно вођен по другим 
прописима тј. позивом на чл. 90 цит. 
Уредбе, a не по прописима чл. 123. Пре- 
ма томе, Срески суд је погрешно сма- 
трао да је надлежан за решавање кон- 
кретне жалбе на основу чл. 122 Уредбе 
о порезу на доходак, па је захтеву ва- 
љало стога удовољити и то на оскову 
чл. 90, 95 и 147 Уредбе о порезу на до- 
ходав.

За све епорове око доживотног издр- 
жавања надлежан је Срески суд  без об- 
зира на ередност спора. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. S72/9S7)

Окружни суд се огласио стварно не- 
надлежним да суди по тушби тужите.ња 
ради раскида уговора о издржавању од- 
носно поклону.

Тужидац је уложио жалбу, која није 
основана, a из следећих разлога:

Према члану 25. ст. 3. т. 4  ЗПП сре- 
ски судови су над-лежни да суде споро- 
ве о стварним и личним службеностима 
II о доживотном издржавању, без обзира 
на вредност спора. У конкр. случзју 
предмет спора је раскидање уговора од 
2 јула 1949 год. са свкм својим прав- 
ним! Пчсдедицама, a предмет yrOEiopa 
од 2 јула 1949 је издржавање тужиоца 
уз истовремени пренос права својнне 
на туженог. Према томе, очигледно је 
предмет спора уговор о издржавању. 
Ч-лан 25 ст. 2. т. 4  не прави разлику из- 
међу уговора о  доживотном издржавању 
из Ч.Л. 122 Закона о наслеђивању и оста- 
лих уговора о доживотном издржавању. 
Није основано разликовање уговора о 
доживотном издржавању no ч.л. 133 ЗН 
и осталих уговора о издржаваљу. Наиме 
и у једном и у  другом случају ради се 
о облигадијама са одређеним 1 Џ1љем тј. 
о издржавању преносиоца имовине на 
даваоца издржавања. Код ових Јтовора 
то је главни 1Џ1Љ и основна намена об- 
лигационог односа. Није од битног зПа- 
чаја да ли се право својине одмах пре- 
носи на даваоца издржаваља или је пре- 
нос одложен до смрти примаоца издр- 
жаваиа.
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Код вршења привременог обрачупа u 
исплате плата из дела добити у  току 
године имају право на део плате из до- 
бити само они радници који су у  вре- 
менЈ ,обрачуна били у  раднот односу 
код предузећа које врш и привремени  
обрачун, и који су  били непрекидно код 
истог предузећа у  радном односу нај- 
мање 6 месеци. (Савезни врх. суд бр. 
Уж. S334jS6)

Оспореним решењем одбијена је жал- 
ба тужиоца против решења Инспекције 
рада Народног одбора среза Врбас број 
5284/55 од 10 јануара 1956 године ко- 
јим је наређеио тужилачжом предузећу, 
да исплати плату из дела добити по 
привременом обрачуну за период од 1 
јануара до 51 марта 1955 године радни- 
цима који су били радници у  времену 
од 1 јануара до 31 марта 1955 године 
код тужилачког предузећа, a у  времену 
привременог обрачуна нису били витае 
у радном односу са истим предузећем.

Првостепени суд је одбио тужбу као 
неосновану. Првостепени суд је нашао 
да у случају прнвременог обрачуна има- 
ју право на део плате и они радници 
који у  моменту обрачуна нису бшги у 
радном односу са тим предузећем, али 
који су били непрекидно вшпе од 6 ме- 
сеци у радном односу код истог и то за 
оно време када су били још у  радном 
односу у години за део које се врши 
привремени обрачун.

Овај суд одлучујући по жалби ту- 
жиоца нашао је да је жалба основана.

Није спарно у  овом случају да је 
привретиени обрачун вршен у  меседу 
септембру 1955 године за раније месе- 
iie од јануара до августа исте године. 
Исто тако није спорно да су поменути 
радници далом 31 мартом, исте године 
престали бити радници тужилачког пре- 
дузећа, a да су пре тога имали више од 
6 месвци радног стажа. Спорно је пи- 
тан>е, да ли напред поменути радншди 
нмају право на део плата из добити ка- 
да у времену вршења обрачуна нису би- 
ли у радном односу код те привредне 
организадије.

По лгишљењу овог суда код Bpnieita 
привременог обрачуна и  исплате плата 
из дела добити у току године имају пра- 
во на део плате и з добити само они 
радниди који су у  времену обрачуна 
били у радном односу код предузећа 
које врпш привремени обрачун, и који 
су непрекидно били код истог предузе- 
ha у радном односу најмаае 6 месецк. 
Поменути раднихџ! заиста су бшш у

радном односу и код тужилачког пре- 
дузећа, до 31 марта 1955 године више 
од 6 месеци. Али да би они имали пра- 
во на учешће у  подели добити за пе- 
риод од 1 јануара 1955 године до 31 
марта исте године, потребно је поред 
тога да су били у радном односу у вре- 
мену привременог обрачучгавања. Т» се 
закључује из самог текста члана 57 ста- 
ва I Уредбе о платама радника и  служ- 
беника привредних организација (Сл. 
лист број 54/54) да „радннци имају у 
току године право на део плате ако су 
у радном односу са привредном органи- 
зацијом . . Да је законодавац хтео да 
призна право и аним који нису били у 
времену привременог обрачуна у  радном 
односу онда бж било речено да имају 
право они који су били  у  радном. одно- 
су Уосталом, да је то тачно, види се и 
нз чл. 58 исте Уредбе где се говори о 
праву нз учепЉе у коначној расподелн 
плата из добити за целу годину, a где 
ie 1ТГ>едвиђено да право на учешће v 
коначној расподели имају они радници 
и службеници који су се на крају годи- 
не нашли у радном односу са привред- 
ном организацијом и који су у  тој го- 
дини провели најмаже 6 меседи у рад- 
ном односу у  том предузећу. Према, t o 
m b  када се и код коначног обрачуна, 
поред непрекидног радног односа од 6 
месеци захтева још постојање радног 
односа на крају године гј. у времену 
коначног обрачуна, не би било лохлтчно 
друкчије узети код привремених обра- 
чуна.

Са изложеног, овај суд налази да је 
оспореним решењем повређен закон на 
штету тужиоца. Првостепени суд, међу- 
тим, и поред тога нашао је да је оспо- 
рено решење законито, полазећи од не- 
правилног правног слватаБВа па је туж- 
бу одбио као не основану. Због тога о- 
вај суд у смислу чл. 49 ст. 2 Закона о 
учтравним споровима уваживпш жалбу 
претгаачио је пресуду првостепеног суда, 
тужбу уважио и оспорно решење пони- 
штио.

Недостајање датума није битна фар- 
малност за пуноважност тестамента. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 60S 1957)

Првост. суд је одбио тужбени захтев 
да с е  1Ш СМ ВНИ тестамент огласи н е в а -  
жећим и оставина преда законским на- 
сдедаидима.

Тужилац је удожио жалбу, која није 
основана, a из разлога:
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Према tfpomicy чд. 243 ст. 1 Закова 
0 наслеђивању тестамент сачињен пре 
ступања на снагу новог ЗН у облику ко- 
ји је онда био дозвољен, a који није са- 
стављен ни у једном од облика предви- 
ђених тим законом_ важиће поред оста- 
лога само ако је завешталац умро до 
ступанл на снагу овога Закона.

Тестамент пок. Ж. П. је писмени те- 
стамент пред сведоцима, без датума. 
Такав облик је био дскзвољен и према 
ранијим правним иравнлима наследног 
права, a такав је облшс предвиђен и по 
Закому о наслеђивању у члану 69. Услед 
тога ако је писмени тестамент састав- 
љен пре ступања на снагу ЗН био сачи- 
н.ен' у једном од облика предвиђених у 
ЗН и са гледишта прописа потоњег За- 
кона био пуноважан, тада ће се његова 
ПЈТЈОважност деннти по новоме закону, 
a не према правним правилима наслед- 
ног права, која су важила пре ступања 
на снагу ЗН a у моменту сачиаења те- 
стамента.

Из писменог тестамента је видљиво 
да је исти од пок. Ж. П. свсјеручно 
потппсан у црисуству четири сведока и 
да је покојннк пред истима изјавио да 
поменута исправа сачињава његов те- 
стамент. По чл. 69 етав 1. ЗН довољно 
је два сведоха a та чињеница што те- 
стаменту недостаје датум није битна 
формалност за пуноважност тестамента 
обзиром да ЗН за писмени тестамент 
пред сведоцима у свом чл. 69 не пред- 
виђа за његову пуноважност још и то 
да мора бити датиран.

Адвокатски приправници за  време 
вршења праксе код судова и других ор- 
гана пмају права и дужности државних 
службеника (својство државних службе- 
ника). —  (Савезни врх. суд, бр. Уж. 
210S/S7)

Покрајински секретаријат за право-| 
судну управу АПВ репшо је да је Б. Т. 
адв. приправник на пракси код Среског 

У Н. С. прекинуо 28 септ. 1956 
праксу.

ПротиБ овог решења адв. приправник 
је покренуо управни спор_ истичући да 
је од стране војних власти био позван 
на исшггиваље у погледу способности 
за војну службу и да није својевољно 
прекинуо гграксу.

Првостепени суд уважио је тужбу и- 
стичући, да се за адвокатске приправ- 
нике примењују сви прописи о држав-

мим сЛужбештјИма, бсим оних који гб- 
воре о престанку службе путем отказа, 
па је тужени Секретаријат био дужан да 
цени кроз прописе о држ. службекици- 
ма тужитељево осуствовање, те да уста- 
нови да ли је за време од 28 септембра 
до 6 новембра 1956 г. оправдано био у 
војним установама за испитивање њего- 
вог здравственог стања ради оцене ње- 
гове способности за службу у кадру. У- 
становљеае туженог Секретаријата у 
дисЦозитиву решења конституише из- 
весну правну ситуаврју за тужител>а ко- 
ја је од утицаја код решавахва о »его- 
вом сдужбеничком односу, па није осно- 
ван навод Секретаријата да акт нема 
карактер управног акта.

Против ове пресуде I. ст. суда под- 
нео је тужени жалбу, која није основа- 
на, па је одбијена, a из разлога:

Увидом у сш1се Савезни врх. суд де- 
ли мишљење I. ст. суда да ваља спорко 
питање разматрати кроз прописе Зако- 
на о државним службенидима. У смислу 
тачке III. Упутства о вршењу праксе 
адвокатских приправника код органа 
правосуђа и  других државни:с органа 
(Сл. Гласник НРС бр. 52/49) адвокат- 
ски прЈшравници за време вршења прак- 
се имају права и дужности државних 
службеника (својство државних службе- 
ника). Стога се у конкр. случају ради о 
државном службенику-тужитељу и о ње- 
говом службеничком односу. У смислу 
чл. 8 став 1, тачка 1 Закона о управним 
споровима не може се водити управни 
спор у стварима судске и  арбитражне 
управе, изузев аката о службеничким и 
радним односима. У том случају ради 
се о службеничком односу тужитеља, ла 
због тога није искључен улравни спор, 
како то жалба погрешно закључује.

Овај суд прихвата н становиште I. ст. 
суда у погледу карактера акта жалите- 
ља, који је предмет овог спора. Питаае 
о коме је донео решеже жалитељ од 
битног је значаја за утврђивање радног 
стажа тужитеља код суда a који је рад- 
ни стаж уалов за упис у именик адво- 
ката у смислу чл. 13 и 15 Закона о ад- 
вокатури (Сл. лист ФНРЈ бр. 15/57).

Због тога је I. ст. суд пра^лно на- 
гласио у образложеау лресуде да је 
жалитељ био дужан да пре доношења 
оспореног решења установи све реле- 
вантне околности које су од утицаја на 
правилно решење тужитељевог радног 
стажа код суда.

Нема сумње да је осжореним реше- 
н,ем тангиран непосредни лични инте- 
рес тужитељев заснован на закону.
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ПРАВОСУДНУ УПРАВУ

Број: 2985/57 
23 септембра 1957 

НОВИ САД

На осиову чл. 19 Закона о адвокатури (Службени лист ФНРЈ бр. 
15/57) — доносим

Р Е ШЕ Њ Е
којим се у Испитну комисију при овом Секретаријату за пола- 

гање адвокатског испита и м е н у ј у  и то:
ЧЛАНОВИ:
1. ШИНЖАР БРАНКО, јавни тужилац АП Војводине, за прет- 

седника (испитни предмет: уставно право ФНРЈ);
2. ПЕТРЕЊ ПЕТАР, судија Врховног суда АП Војводине, за чла- 

на (испитни предмет: материјално и процесно кривично право);
3. БОТИЋ МИЛОРАД, адвокат из Новог Сада за члана (испитни 

предмет: имовинско право, породично право и грађанско процесно 
право);

4. ГРУЛОВИЋ ЗДРАВКО, претседник Вншег привредног суда за 
члана (испитни предмет: привредно право, менично и чековно право);

5. МИХАЛЧЕВИЋ АЛОЈЗИЈЕ, судија Врховног суда АП Војво- 
дине за члана (испитни предмет: управно право и радно право).

ЗАМЕНИЦИ:
1. ГРУЛОВИЋ ЗДРАВКО, претседник Вишег привредног суда, за 

заменика претседника;
2. БОГДАНОВ БОГОСАВ, помоћник јавног тужиоца АП Војво- 

дине, за заменика другог члана;
3) ХАЏИ КОСТА, адвокат из Новог Сада, за заменика трећег 

члана;
4. ТИШхМА ИВАН, претседник Окружног прив(редног суда у Но- 

вом Саду, за зиаменика четвргог члана и
5. ВУЈИН АЛЕКСАНДАР, судија Врховног суда АП Војводине за 

заменика првог члана за испитни предмет уставно право ФНРЈ и за за- 
меника петог члана.

За вршење административних послова и дужности записничара 
Испитне комисије о д р е ђ у ј е  се:

КОВАЧЕВИЋ СИМА, виши референт овог Секретаријата, за ње- 
говог заменика

ГРУЈИЋ НЕСТОР, референт овог Секретаријата.
Ово решење саопштити свим заинтересованима.

С. Ф. — С. Н.!
Тачност преписа оверава: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР,

Н а ч е л н и к ,  Стеван Крџалић, с. р.
Л. Чобанов, с. р. (М. П.)
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Народна Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ПРАВОСУДНУ УПРАВУ
Број 2985/57

18 октобра 1957 г.
Н о в и С a д

На основу чл. 12 Закона о државним службенцима НРС, тачке 9 
Упутства о хонсрарним службеницима (Службени лист ФНРЈ бр. 1/5-1) 
става 2 чл. 13 Уредбе о судиском испиту и чл. 19 Закона о адвокатури, 
a no претходно добијеној сагласности Секретаријата Извршног већа 
за општу управу и организацију бр. 12.715/57 од 12. X. 1957 године, 
доноси.м следеће

Р Е Ш Е Њ Е

о хонорару по часу претседнику, члановима и записничару коми- 
сије за полагање судисхог и адзокатског испита при Покрајинском сек- 
ретарпјату за правосудну управу у Новом Саду у висини и то:.

1. претседнику и чланови.ма ко.мисије 400 дин.
2. записничару ко.мисије 150 дин.

Кандидати -за адвокатски испит дужни су да пре полагања положе
износ од 2.000 дин. код режисера Покрајинског секретаријата за право- 
су,дну управу, који служи за покриће расхода око одржавања адвокат- 
ских испита.

С. Ф. — С. Н.!
Покрајински секретар, 

Стеван Крџалић, с. р.
М. П.

ПРОјМЕНЕ у именику адво ката

1. Уписује се у Именик адвоката Сич Ф. Фрања, са седиштем адв. 
канцеларије у Пачиру, решењем АК АПВ бр. 754/1957, које је потврдио 
Држ. секретар за правосудну управу НРС својим решењем бр. 17994/57.

Уравни одбор AK АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК АПВ

На седници Управног одбора АК АПВ, која је одржана дана 10 
октобра 1957 године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника и референата о раду 
Ko.\iope из.међу две седнице.
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Ž. Прихваћен je Нацрт Статута Коморе и Нацрт Пословник^ ćkyrt- 
штине Коморе, те се упућују наредној скупштини Коморе на размат- 
рање.

3. На упражњено место стипендисте Коморе изабрана је Тонтић 
Мирјана, студент права из Сенте, са 1 октобром 1957 године.

4. Узето је на знање да Царић Василије, адвокат из Београда 
пресељава своју адв. канцеларију у Ст. Пазову, те ће се упис извр- 
шити пошто се обаве све формалности.

5. По молби брише се из Именика адвоката Цвејић Лазар, из 
Срем. Митровиие због преласка у држ. службу, a за преузиматеља кан- 
целарије поставља се др. Ривола Петар, адв. из Ср. Митровице.

6. Узи.ма се на знање да је Павков Сима, адвокат из Вршца пре- 
селио своју адв. канцеларију у Пландиште.

7. По молби брише се из Именика адв. приправника Татић Лазар, 
из Ср. Митровице, због преласка у држ. службу.

8. По молби брше се из Именика адв. приправ. Нинков Велимир, 
из Бечеја због отслужења редовног војног рока.

9. Узима се на знање да је адв. припр. Микин Милан из Новог 
Сада, променио адв. припр. праксу, и да је сада уписан код адвоката др. 
Павла Хорватовића у Новом Саду.

10. Узи.м се на знање да је адв. припр. Узон Никола из Суботице 
променио адв. припр. праксу, и да је сада уписан код др. Бин Ференца, 
адвоката из Суботице.

11. Узи.ма се на знање да је Лазаревић Ђура, адв. цриправник 
из Панчева променио адв. припр. праксу и да је сада уписан код адво- 
ката др. Васе Јовановића из Панчева.

12. Решавано је о текућим пословима и молба ради уписа у Име- 
ник адвоката адв. приправника.

Управни одбор АК АПВ

ИСПРАВАК

У чланку др. Јована Филипа „Поступак са недозвољеним цравним 
лековима” који је објављен у октобарском броју „Гласника”, код пре- 
лома листа настала је грешка:

На страни 20, став четврти, последњи редови треба да гласе 
„Жалбу треба дакле, доставити на надлежност I. ст. суду, без обзира 
на то коме је жалба поднета”.

На страни 17, став четврти, други ред од доле треба да гласи: чл. 
35. ст. 1 ЗКП. . .

, ГЛАСНИК” излази сваког месеца. /  Издавач и власник; Адвокатска комора за 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. б. /  Текући рачун код Народне 

банке бр. 500-Т-403. /  Штампа; штампарија „Коста Шокица” Нови Сад.
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