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ОПОРЕЗИВАЊЕ АДВОКАТА

Под овим насловом објавили смо у „Гласнику” бр. 2 за 1956 го- 
дину чланак у уверењу да се на ово питање више нећемо морати да 
враћамо. Међутим, ово питање није скинуто са дневног реда, и ми се 
њиме морамо понова да позабавимо, као са једним проблемом од нео- 
бичне важности за адвокатуру, од чијег решења управо зависи цела 
материјална база адвокатуре, заједно са питањем једне правичне та- 
рифе, која одговара данашњим нашим привредним приликама и економ- 
ским условима.

Jep иако је Савезно извршно веће учинило један врло значајан ко- 
рак ослобођењем прихода (промета) од адвокатског рада и услуга од 
пореза на промет, ипак тиме проблем није ни из близа решен. Шта 
више, он је још акутније постављен после пресуда Савезног врховног 
суда, које су заузеле правно становиште да је за утврђивање основа 
пореза на доходак меродавни збир уписа у тзв. седму колону односно 
збир извршених a не наплаћених радњи a не фактички остварен и на- 
плаћен приход, a овај неостварени износ има се црибити наплаћеном 
приходу у виду исказивања потраживања адвоката од клијената

Позивом на Наредбу о обавези вођења пословних књига обвезника 
пореза на доходак од самосталних занимања и имовине (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 2 и 39/1954), коју је издао Савезни државни секретаријат за по- 
слове народне привреде, и то тачке 3 исте Наредбе, те чл. 12 Уредбе 
0 порезу на промет „према коме се порез на промет плаћа по правилу 
од постигнуте накнаде за извршене услуге a обавеза плаћања настаје 
у моменту кад је извршена услуга”, Савезни врховни суд закључује: 
„Узимајући у обзир међусобну повезаност свих ових прописа може се 
основано закључити да појам оствареног дохотка претставља онај износ 
који се књижи у пословним књигама као задужење већ извршене услуге 
и ако наплата није извршена. Износ који се књижи у колони задужења 
након извршене услуге од приватне професионалне делатности јесте 
према схватању овог суда остварени бруто приход у смислу пореских 
прописа и узима се у обзир код утврђивања пореске основице. Због 
Tora тужена комисија није повредила закон када је по тужиочевој жал- 
би на првостепено решење, утврћујући спорну основицу пореза на 
доходак, у бруто приход тужиочеве адвокатске делатности узела у 
обзир и износе који се књиже у колону седам дневника пословања” .

Пада у очи одмах, да пресуда мотивише свој став код примене про- 
писа 0 порезу на доходак Уредбом о порезу на промет, a неУредбом о



порезу на доходак, што је, по нашем мишљењу, погрешно, јер Уредба 
0 порезу на промет регулише питање обавезе плаћања пореза на про- 
мет, док је питање утврђивања пореза на доходак, a то су два посебна 
и одвојена пореска облика, регулисано само Уредбом о порезу на до- 
ходак. Није свзки порески обвезник пореза на доходак и обвезник 
плаћања пореза на промет. Конкретно адвокати су ослобођени пла- 
ћања пореза на промет, па се на њих не могу примењивати прописи 
Уредбе о плаћањ}' пореза на промет.

Но, без обзира на горње, ми сматрамо да је став изражек у пресу- 
дама Савезног врховног суда неприхватљив јер се код заузимања тога 
става и примене прописа није узимала у обзир посебна врста рада ад- 
воката, карактеристика тога рада, фактичне односе између адвоката и 
странке у погледу наплаћивања награде за рад, обавеза адвоката да 
странци пружа правну помоћ чак и ако странка одмах не плати и неки 
други моменти, које ћемо ниже истаћи.

Да овај став и да ово схватање и оваква примена прописа угрожава 
саму агсистенцију адвоката ми ћемо, прво, утврдити са два-три при- 
мера.

Адвокат ocTBaipyje приход у колони осам, тј. колони у коју уписује 
свој приход, од 500.000 динара. Од ове своте је 150.000 динара ослобо- 
ђено од плаћања пореза на доходак, на основу социјалног осигурања 
адвоката. Остаје свота од 350.000 динара као бруто приход. Тај је 
адвокат имао у току године 170.000 динара режије (станарина, огрев, 
осветлење, социјални допринос, канцелариски материјал, одржавање 
чистоће у концеларији, телефон, претплата на службене листове, на- 
бавка стручних књига итд.). Према томе, одбивши режију од 170.000 
динара њему остаје чист приход од 180.000 динара, који подлежи пла- 
ћању пореза на доходак. Напомињем, да овај адвокат ради сам, a да 
намогне бруто приход од 500.000 динара, код тако застареле тарифе као 
што је наша, треба јако много да ради, то је нама свима добро познато. 
На приход од 180.000 динара тај адвокат плаћа на име пореза на дохо- 
дак 38.900 динара, као и око 8.000 динара, у просеку, општинског по- 
реза, што чини све заједно око 47.000 динара. Према томе, њему остаје 
на име његовог дела чистог прихода свега 133.000 динара. Када овом 
износу додамо износ од 150.000 динара, који не подлежи плаћању по- 
реза на доходак, његов укупан максималан приход је  у години дана 
283.000 динара, или месечно нешто преко 23.000 динара, или пак не 
пуна плата са судијским додатком судије окружног суда. Треба при 
то.ме имати у виду чињеницу да је већ прилично редак адвокат који 
остварује такав приход, јер просек и већина адвоката радећи сами не 
остварују тај и такав приход, нвго знатно мањи. Исти тај адвокат је у 
колони седам имао евидентираних поступака у вредности од 580.00 дин. 
Ако се порез на доходак утврђује по колони седам, онда је његова 
основица за порез на доходак не 180.000 динара, него 260.000 динара, 
у ком случају је његов порез на доходак не 38.900 динара, него 50.100 
дина|ра, a заједно са општинским порезом око 61.000 динара, дакле, са 
око 14.000 динара више. Овај адвокат MOipa да плаћа 14.000 динара 
више, јер су му странке остале дужне 80.000 динара.



Али, код адвоката који је исказао у колони осам чист приход, по 
одбитку основа за социјално осигураље и режије, од 400.000 динара, 
a има уписа у колони седам са 100.000 дкнара више од уписа у колони 
оса.м, он ће плаћати само порез на доходак .често 85.900 динара свега 
131.900 динара, дакле, он ће плаћати само пореза на доходак 46.000 
динара више, a са порезом општинским и преко 55.000 динара, за нена- 
плаћено потраживање од 100.000 динара.

И овај је однос и код адвоката који исказују мањи или већи при- 
ход, од ова два при.чера, увек исти.

A када се сада од основа социјалног осигурања и чистог прихода 
одбије и део пореза на доходак који ће се плаћати на неостварени при- 
ход, онда he чист приход. адвоката пасти испод просека плате,, са.мо 
плате, без додатка судије окружног суда.

Адвокатски рад је интелектуалан рад у првом реду. Адвокат мора 
да чува достојанство своје, он се не може третирати као лице које од- 
мах може да изврши наплату свога рада. Какав ће бити углед адвоката 
који се са странком у судским кулоарима нагађа и тражи унапред 
исплату награде за приступ на расправу или гл. претрес, јер је  то је- 
дина гаранција да ће му рад, који у колону седам уписује, бити ствар- 
но и исплаћен? О томе није потребно много писати или говорити.

Адвокат је  дужан чак и када пуномоћје откаже у року од 30 дана 
да врши све оне радње које су неопходне за заштиту интереса своје 
бивше странке. Он ће морати да поднесе жалбу, ако прими за странку 
неповољну пресуду, или одговор на жалбу, иако зна да му странка 
остаје дужна, јер је пуномоћје баш зато и отказао, што му странка 
не плаћа.

Ако, пак, адвокат од противне странке има да прими по суду утвр- 
ђен трошак, то примање може да се отегне и кроз више година, док 
спор правоснажно није решен, и док се не изврши принудна нап.лата 
потраживања и парничног трошка.

Зар може адвокат да одбије да прими једну сиротицу као странку, 
која нпр. остварује право на дечије издржавање или захтев из радног 
односа, са.чо зато што му та сирота странка не може унапред да оси- 
гура исплату целог његовог поступања у том предчету?

Познато је  да судови крајем године ужурбано заказују расправе 
и достављају одлуке, па следствено то.ме и адвокат месеца новембра и 
децембра има много више радњи да обавља и у колону седам уписује, 
a и код најбољих клијената, добрих платиша, не може баш у том ме- 
сецу да оствари и наплати своју награду. У том случају, a тај се случај 
из године у годину понавља, у та два месеца се знатно пењу потражи- 
вања адвоката од ненаплаћених награда, па онда тако настала потра- 
живања притискују кроз колону седам пореску обавезу адвоката и не- 
сразмерно је пењу.

Има много адвоката који заступају привредна предузећа и задруге, 
и то тако да им трошак припада од противне странке, када се спор за- 
врши, или не могу из техничких разлога да обрачунавају сваки извршен 
рад из дана у дан, него обично на крају тромесечја, односно у почетку 
идућег тромесчја. Код овог случаја скоро увек остане рад адвоката у



последњем тромесечју године ненаплаћен, a уписан у колону седам, 
он притискује приход који служи за основицу пореза на доходак.

Адвокати су обвезани да воде свој Дневник пословања и у њега да 
уписују сав рад, у колону седам, што су га обавили, a у колону осам 
оно што су на име тога рада наплатили. Имамо, као што је познато, 
много решења судија за прекушаје којима су кажњавали осетним нов- 
чаним казнама поједине адвокате који нису вршили уписе у колону 
седам. Та колона је, као што је то, по нашем мишљењу, правилно утвр- 
дио Врховни суд HP Словеније само евиденциј ална колона, ради кон- 
троле рада адвоката, могућности вршења обрачуна између њега и кли- 
јента, a не може служити за основицу пореза на доходак, тим мање 
што у Уредби о порезу на доходак то није прописано. Ако се на основу 
свега изложеног правилно тумачи Наредба на коју се позива Савезни 
врховни суд, и то у вези са обавезом вођења књига адвоката, онда се 
мора поћи са те тачке гледишта, да је  за адвокате Закон о адвокатури 
прописао обавезу вођења књига, да су надлежни државни органи Ми- 
нистар правосуђа у заједници са Министром финансија (члан 17 За- 
кона о адвокатури) прописали образац тих књига, као контролу рзда 
адвоката, a не као основ за установљење основице за порез на дохо- 
дак, јер Наредба Савезног држ. секретариј ата за послове народне прив- 
реде, на коју се позивају пресуде Савезног врх. суда, прописују начин 
вођења књига у погледу контроле прихода као основице за разрез 
пореза, a то је управо колона осам и колона 11 (режије) Дневника 
пословања. Сада, ако адвокат води и колону седам која није пропи- 
сана том Наредбом и према томе упис у ту колону не може доћи у об- 
зир као основа за утврђивање обављеног, извршеног и обрачунатог 
рада адвоката, на који се може порез утврдити.

Адвокати су свесни обавезе да на свој рад плаћају порез на до- 
ходак. To је јасно, јер су сви наши адвокати као чланови наше соци- 
јалистичке заједнице увек свесрдно испуњавали све обавезе према 
друштву, ма каквог карактера оне биле. Они хоће да плаћају порез на 
доходак према стварно оствареном приходу, a према стопама које 
утврди надлежни државни орган. Њихов се рад и ефекат рада не може 
упоређивати са радом и ефектом рада других самосталних професија, 
јер њихов рад није рад на парче, него је ефекат рада збир многих рад- 
њи, које тек када се окончају сачињавају једну целину. Водити спор, 
дати одбрану оптуженог, поступати у ванпарничним и извршним пред- 
метима није посао од једне радње, него од низа радњи. Сваки од тих 
делића рада мора бити прокњижен кроз колону седам, јер иначе Н€ма 
могућности контроле рада адвоката, али то не значи да је рад завршен, 
да је тиме завршена услуга, као напр. код једног занатлијекоји обави 
један одређен посао, неку оправку итд. Рад адвоката је завршен када 
је предмет окончан или када је престало пуномоћство што га издаје 
странка, a не када је обавио једну од прелазно потребних радњи, у 
низу других, и претходних и накнадних, да би се дошло до крајњег 
резултата: завршења односно окончања предмета.

Члан 18 Закона о адвокатури прописује да адвокат има право да 
тражи од странке накнаду за трошкове у вези са обављеним пословима,



и no праБнлу и награду за свој рад. Поента је на обављеним пословима 
и обављсном раду, што значи када је рад завршен, a не у току рада, 
јер бн иначе Закон о адвокатури рекао у вези са обављањем послова и 
обаад>ањем рада, да је предвидео и одредио да се за сваку радњу може 
одмах и треба да изврши наплата. Баш водећи рачуна о потреби чу- 
вања достојанства у вршењу адвокатуе ушла је у Закон, по нашем 
мишљењу, таква стилизација. По природи наших људи који се обра- 
ћају адвокатима за услуге, то нам показује дугогодишње иску- 
ство наших адвоката, странке приступају обрачунавању када је 
предмет окончан. To је као и неки стимуланс да се од стране здзоката 
уложи сав могз’ћи напор да се предмет што пре оконча.

Ми смо уверења да сви ови врло важни елементи суштмне рада 
адвоката нису били цењени када се стало на становиште да је за утвр- 
ђивање основице пореза на доходак узет као мерило збир уписа у ко- 
лони седам тј. колони у коју се уписује рад, без обзира да ли је одмах 
наплаћен или није.

Овај проблем је од великог значаја за егзистенцију адвоката. Ње- 
говом решавању треба хитноприступити, јернеможебитиваљане, добре, 
на високом нивоу стојеће адвокатуре, ако њена материјална база није 
утврђена, ако није осигурана егзистенција самих адвоката.

Коста Хаџи

ЗАЈЕДНИЧКА ТЕКОВИНА

Овај чланак о заједничкој тековини — како се та институција пре- 
ма устаљеној судској пракси зове — има карактер размишљања о уз- 
роцима оних потешкоћа, које се појављују приликом расправљања спо- 
рова о имовинским однбсима брачних другова.

Признајем, a у разговору самном признали су и многи другови су- 
дије, да је међу имовинским споровима можда најтеже расправл>ати 
заједничке тековине. С једне стране због великог комплекса питања 
која се морају решити, због испреплетаности имовинских односа брач- 
них другова, a с друге стране због недостатка детаљних правних про- 
писа, који би у целини обухватили имовинске односе брачних другова.

Међу осталима намеравам да се осврнем и на то. дали су постојећи 
позитивни прописи довољни за то, да на прихватљив начин решимо све 
оне спорне односе, које је пред нас избацио свакодневни живот кроз 
више од 10 годишње судске праксе, те уколико ти прописи нису до- 
вољни за решавање свих проблема из овог великог комплекса живот- 
них односа, до које мере можемо тражити помоћ од правних правила 
бивше судске праксе.

Све ове ствари намеравам расправљати илустровано са типичним 
случајевима из моје праксе.

Намеравам, да се осврнем и на то, које законске празнине би тре- 
бао законодавац и на који начин најхитније попунити, да би се тиме 
олакшао и рад судова, те на тај начин омогућило и странкама да што 
брже дођу до остварења својих права.



Недвојбено је то, да су ти спорови веома мучни и за странке.
Због CROje дуготрајности ови спорови чине дојам, да је и суд немо- 

ћан при остварењу правде у односима брачних другова.
Код ових спорова се мора рачунати и са оном бескрајно.м мржњом 

са којом је прожет лични однос странака, a што у безброј случајева 
доводи и до бескомпромисне и нескрупулозне борбе међу странкама. 
Ово се у спору испољава у довођењу два табора сведока од којих 
можемо смело рећи да је велики број у н а ј м а њ у  р у к у  п р и с т р а -  
сан.  A резултат свега тога је то, да спор траје годинама, трошкови 
странака се гомилају и на крају спора су странке и материјално и жив- 
чано исцрпљене.

Пре свега где се појављују најкрупније потешкоће?
Можемо се сложити у томе, да се и према тумачењу наших пози- 

тивних прописа, како и према раније важећим правним правилима оби- 
чајног права посебном имовином брачних другова има сматрати следећа 
имовина:

— Пре набрајања тога, међутим, шта сви сматрамо посебном имо- 
вином, морам нагласити, да под појмом имовине подразумевамо сва 
права и обавезе. једне особе. Према томе и активе и пасиве.

Када пак говоримо о посебној имовини једног од брачних другова, 
онда увек мислимо на активе његове имовине, које се могу састојати 
од ствари и права. Ствари могу бити покретне и непокретне, a права 
могу бити потраживања или друга права као што су стварна права 
на туђој ствари.

Посебну имовину брачног друга дакле недвојбено сачињава:
I. Сва нмовина коју је брачни друг имао пре склапања брака;

II. Следећа имовина коју је брачни друг стекао за време брака и 
факгичне брачне заједнице:

1. Имовина која је стечена наследством;
2. И.мовина која је стечена даровањем (бестеретним правним послом 

међу живима);
3. Ствари прибављене на основу права, која спадају у посебну 

Н.МОВИНУ, — било да су та права стечена пре брака или за време брака;
4. Ствари и права које је брачни друг за време брака.стекао као 

накнаду за упропашћавање, оштећење и бесплатно одузимање своје 
посебне имовине;

5. Имовинске ствари које је брачни друг добио у за.мену за своју 
посебну имовину.

Ту смо стигли до првог спорног питања, које проузрокује велике 
потешкоће у судској пракси:

Дали ствари стечене за време брака једном врстом уговора уз 
накнаду (узаја.мним уговором) и то баш куповином -— када је куповна 
цена дата из посебне и.мовине једног брачног друга — сачињава 
посебну имовину брачиног друга, који је дао куповну цену или пак 
сачињавај‘у заједничку и.мовину?

Познавајући досадањи став у то.м питању уверен сам, да ће нај- 
већи део читалаца овог чланка рећи: — Шта је ту проблем? Члан 10.
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OcHOBHor закона o браку каже у свом ст. 1. „Имовина коју су супрузи 
стекли р а д о м  у току брака је њихова заједничка имовина. „Према 
томе, оно што није стечено радом, није заједничка него посебна имо- 
вина. Ако је један од брачних другова из своје посебне имовине дао 
куповну цену за неку ствар, онда та куповином стечена имовина иије 
стечена радом, те не може бити ни заједничка имовина.

Тумачећи чл. 10. Основног закона о браку у целини заиста је мало 
текшо искоиструисати један други став, пре.ма којем би посебном 
имовином купљена ствар за време брака престстављала заједничку 
тековину.

У вези Tora, међутим-, није бескорисно, ако покушамо оправдати 
овај други став, те ако покушамо испитати какве би користи имали од 
тога ако би законодавац убудуће прихватио овај други став.

— Пракса судова предратне Југославије у Војводини је прихва- 
тила у том погледу већ устаљену праксу мађарских судова, те је то 
питање решила тако:

да куповином стечена имовина за време брака претставља зајед- 
ничку тековину брачних другова с тим да брачни друг који је  дао 
куповну цену из своје посебне имовине може да тражи накнаду за ту 
своју потрошену посебну имовину из заједничке тековине.

Ово би код куповине једне куће или неке друге некретнине на 
iip. практично изгледало тако (под претпоставком да 'друге заједничке 
имовине н«ма, нити је тај брачни друг који је купио кућу потрошио 
још нешто из посебне имовине у току брака) да би се некретнина при 
деоби заједничке тековине делила у нарави на једнаке делове, но други 
брачни друг којн није дао ништа за куповину некретнине бно би 
дужан да накнади свом брачном другу половину куповне цене. Према 
томе, други брачни друг би стекао право сувласништва на ту некрет- 
нкну у половини дела оптерећено са потраживањем свог брачног друга 
до половине куповне цене. Тај брачни друг који кије допринео купо- 
вини кекретнине ништа, у суштини стекао би само ту корист, која би се 
показала у разлици половине куповне цене и половине вредности не- 
кретнине у часу деобе.

Овакво становиште судске праксе у предратној Југославији a ра- 
није у Мађарској је правна теорија поткрепила са следећим аргумен- 
тима:

„Брак као од стране закона осигурана и заштићена животна за- 
једница не ствара међу брачним друговима само етичку и психичку 
заједницу, него треба да ствара и економску заједницу. Услед те 
брачне везе плод рада и сваке делатности, те имовина једног брачног 
друга треба да буде од користи и другом брачном другу, који са њим 
живи у таквој заједници, те Да на разноразни начин допринесе матери- 
јалној добробити те заједнице.”

Други разлог за постепено црихватање таквог становишта у старој 
судској пракси је следећи:

-— Строгој примени правних правила би додуше више. одговарало 
да се примени тај принцип, да је заједничка имовина само она, која 
је резултат заједничког рада и економисања брачних другова, но при-
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мена тога принципа у судској пракси проузрокује велике потешкоће. 
Да би, наиме, могли обезбедити сигурне доказе о промени стања по- 
себне имовине брачних другова било би потребно водити такву имо- 
винску евиденцију као што води једно трговачко дрштво. Ово је, ме- 
ђутим, једва остварљиво међу брачним друговима.

Судска пракса при крају прошлог столећа је и следила то ста- 
новиште, да је  купљена имовина из посебке имовине брачног друга 
посебна имовина.

Сматрала је, наиме, заменом или из посебне имовине куповином 
стечену имовину сурогатом посебне имовине.

На основу rope изложеких разлога је то становиште напуштено 
код куповине и остала је посебна имовина само она, која је добивена 
у замену за посебну имовину. Наравно, куповну цену као посебну 
имовину је брачни друг увек могао т|ражити из заједничке тековине.

Два примера ћу у вези тога изнети из моје праксе.
Код првог случаја брачни другови су склопили брак 1919 r. 1925 

године је купљена једна кућа. Брак и брачна заједница су престали 
смрћу мужа. Купљена кућа је у грунтовници укњижена као икључиво 
власништво мужа.

У оставинском поступку према побочним сродницима жена је изнела 
да је кућа купљена из добивене продајне цене једног ланца земље, 
коју je она наследила од оца. Због тога та кућа и ако је укњижена 
на име пок. мужа је њена посебна имовина.

Упућена је на парницу.
Туженици, браћа и сеспре покојног мужа, су признали, да је кућа 

заједничка тековина. Навели су да је кућа купљена за 20.000.— 
динара. Од тога је жена дала 10.000 динара, јер је она свој ланац 
зед5ље пролала за ту своту. Више није ни могла дати јер није имала. 
Других 10.000 динара је дао муж, као своју посебну имовину коју је 
стекао уштедом из плода своје земље и из своје зараде обављајући 
свој занат.

Од 1925 год. до 1956 године је прошло 31 година.
Туженици су оспоравали постигнуту куповну цену за ланац земље 

тужитељице. Она је оспоравала привредну способност свог пок. мужа 
уопште, јер је био инвалид из првог светског рата, затим да приходи 
из његове колонистичке земље нису били такви да би се паред покрића 
за свакодневне потребе могло нешто и уштедити.

Било је потребно доказни поступак водити у два правца. Установити 
продајну цену једног лано.а земље тужитељице, затим установити дали 
је та цена у целости утрошена у куповину куће, затим паралелно 
установити и то дали су из зараде покојног могли толико уштедити 
да би могли додати нешто куповној цени.

За цену земље су дошле две групе сведока и стручњака. Једна 
група је тврдила да је прометна вредност 1 ланца земље била око 
10.000 диднара. Друга је отишла и до 50.000 динара. На крају је 
пријављен један стручњак који је превртао архиву грунтовнице Сре- 
ског суда, тражећи копопродајне уговоре који су склопљени у вези 
некретнина приближног положаја и квалитета.
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y  вези радне способности покојног су дошле на суд такођер две 
групе сведока. Једна је зараду покојнога и приходе из земље такорећи 
искључила, a друга је описала као сјајно рентабилне. — Борба стра- 
нака је била нстрајна, одржано је више рочишта, трошкови су се 
гомилали, поднета је и жалба итд. — поступку никад краја.

У првостепеној пресуди је установљено, да је кућа посебна имо- 
вина тужитељице.

Посматрајмо тај пример у светлости наше прихваћене судске праксе, 
затим у светлости rope изложених принципа у старој пракси, по- 
сматрајмо тај пример у вези са гледишта строге примене права и са 
гледишта једне апстрактне правичности.

Према правним правилима старе судске праксе решење овога спора 
би изгледало овако:

Чињенице важне за доношење пресуде су следеће;

Кућа је купљена за време брака и фактичне брачне заједнице.
Тужитељица је дала 20.000 старих динара за куповину.
Муж је имао 8 кј. колонистичке земље, која је издата у закуп 

односно у наполицу, a нешто мало је радио у свом занату као па- 
пучарски помоћник.

Жена је водила кућанство.
Друго суд ту није ни требао установити.
Брак је склопљен 1919 године, кућа је купљена 1925, дакле за 

време брачне заједнице. Правна претпоставка је да је заједничка те- 
ковнна, пошто је купљена за време брака. Тужба би била неосновна 
преко половине куће. Кућа, како је  наиме rope наведено у прунтовници 
стоји на имену мужа. На основу ових чињеница тужитељица неби ни 
могла тражити друго од признавања права својине на половину куће.

Осим тога, признало би јој се право на половицу куповне цене и 
то баш на терет дела, који би припао мужу односно његовим наследни- 
цима.

Ни муж се нибе могао одбранити од те претпоставке, да је  кућа 
заједничка тековина. ■— Отпала би потреба доказивања његовог до- 
приноса у стицању, јер се је заједничка тековина делила пало на пола.

Парница би се завршила већ на првом рочишту.
Према нашој прихваћеној судској пракси је требало поступити 

онако како је и поступљено. Такав поступак и одговара строгој при- 
мени права.

Са становишта једне апстрактне правичности пак по мом мишљењу 
је правилније прво решење' tj .  решење старе судске праксе.

Зашто?
Брак је једна етичка, психичка и економска заједница.
Код стицања имовине је циљ оба брачна друга добробит поро- 

дице. Код једног исправног и хармоничног брачног односа нико не 
мисли на то, да стиче за себе. Стечена имовина добија својство имовине 
са одређеним циљем, a који је заједнички за оба брачна друга. Оси.м 
тога можемо поставити као питање и то: — Нема ли и други брачни 
друг неку заслугу у том стицању за посебну имовину брачног друга?



Није ли заслуга и другог брачног друга, да је та посебна >1МОвина 
сачувана и да је продајна цена утрошена у куповину неке друге 
имовине. Нијели заслуга и другог брачног друга да противвредност те 
посебне имовине нкје ухрошена за потребе породице? На колико 
разноразних начина и други брачни друг учествује у одржавању имовног 
стања породице то видимо и из ст. 2. чл. 10. Закона о браку.

Но баш то питање ће бол>е илустровати овај други пример;
Брак који је склопљен 1920 године трајао је до ;смрти мужа 

1946 године.
Купљена је кућа за време брака из новца, што је муж добио од 

мајке. Жена је  отприлике у то време добила још већу своту за коју 
је кући доградила ковачку радионицу и за мужа је купљен алат за 
ковачку радионицу. Живели су у слози до старости. Када је муж 
престао са занатом продали су полако алат и потрошили су постигнути 
новац за живот. Кућа је била укњижена на име мужа. После смрти 
мужа води се оставински поступак. Супруга се бори са побочним 
сродницима свог покојног мужа.

Противвредност ковачког алата не .може тражити, јер заједничке 
имовине нема. Могла би тражити противвредност дограђене ковачке 
радионице, док би кућа у ц.елости претстављала оставину мужа.

Неби ли било једноставније и правичније решити ствар тако, да 
све што је стечено на rope описани начин је заједничка тековина. ?

Да су ови брачни другови унапред мислили на то шта ће бити 
судбина њихове утрошене посебне имовине и стечене имовине на 
крају њиховог живота сигурно би другачије распоредили своју имо- 
вину, да се под старе дане очувају од узрујавања и непријатељства са 
сродницима другог брачног друга. Али се не мисли на то. Нарочито не 
мисле овако унапред добронамерни људи, јер је природа брака таква. 
Брачни однос није само економски однос. Ту се не спаја имовина са 
имовином другог брачног друга због веће продуктивности и већег про- 
фита за власнике имовине, него због постизања заједничког циља 
брака, који је у ствари један комплекс економских, етичких и пси- 
хичких односа.

У току брака, док брачни другови живе у слози све дају један 
другоме, испреплићу своје имовинске односе тако, да се тешко може 
наћи почетак и крај. Нико не мисли на састављање инвентара и процену 
донете посебне имовине код склапања брака, нити на вођење евиденције 
о стицању и промени поеебне имовине, a оно што деценијама није 
забележено тешко остаје у памћењу суседа или пак пристрасних рођака.

Судска пракса — као извор обичајног права је из ових разлога 
прихватила то становиште да се не пита из чега је нешто купљено за 
вре.ме брака. Што је за време брака купљено то је заједничка те- 
ковина.

Лако је доказати да је било када за време брака утрошена у за- 
једничке сврхе, та и та посебна имовина која се накнађује из заједничке 
тековине, но било би тешко унатраг на десетине година доказати,. да
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je та и та посебна имовина продата и за добивени новац је купљена 
та и та имовина. Ни саме странке не воде о томе рачуна, камо ли људи 
изван куће.

Осим овде изоженог покушајмо тај став да поткрепимо и са једним 
ширим тумачењем чл. 10 Закона о браку.

Као рад код стицања не сматра се само зарађивање или таква 
делатност која доводи до непосредног стварања (вредности) добара, 
него радом се сматра и таква делатност која доприноси очувању по- 
стојеће заједничке тековине или посебне имовине. — Такав рад је 
веома различит. Ст. 2 чл. 10 Закона о бјраку само примерице наводи: 
Помоћ једног брачног друга другоме, вођење домаћих послова, старање 
о одржавању имовине, сарадња у управи, одржавању и повећању имо- 
вине. — Ако тај ст. 2 чл. 10 Закона о браку тумачимо заједно са ст. 2 
чл. 8 истог закона тј. „Издржавању породице доприносе брачни друго- 
ви сразмерно својим могућностима,” — онда се у нама још виЊе учвр- 
шћује уверење, да оно што купује један брачни друг за време брака 
из посебне имовине, то није само његова имовина, него и имовина 
другог брачног друга, коме се можда искључиво може захвалити да је 
ова имовина очувана.

На пр.: Муж добро зарађује. Приходи његовог рада су веће вред- 
ности него вредност рада жене у домаћинству. Жена је унела у брак 
2—3 ланца земље, чији приходи су заједно са жениним радом остали 
испод вредности прихода мужа од свога занимања. Двадесет година 
је очувана ова земља, и после је продата и купљена је једна мања 
кућа за становање. Издржавање породице је већим делом пало на 
терет мужа. Његовом истрајном раду се може захвалити очувању же- 
нине имовине, која је продата, a није потрошена за издржавање по- 
родице. He заслужује ли муж за накнаду барем ону разлику, која се 
указује између куповне цене и пораста Вјредности куће до часа деобе 
заједничке тековине?

Можемо тај пример у разним варијантама поставити и у корист 
жене.

Из ових разлога је ранија судска пракса пробила принцип стро- 
ror поштовања посебне имовине у брачним имовинским односима поред 
практичности, која се указује у брзом решавању спарова око зајед- 
ничке тековине,

Може.мо- у вези тога, напоменути још толико, да је још прилично 
лако доказати куповину из посебне имовине, кад се ради о непо- 
кретностима веће вредности, но скоро је немогуће доказати унатраг 
за неколико — можда десетина — година да је за продату краву 
купљена крава, за коња коњ, за овцу овца итд.

Због ових разлога, по мом мишљењу, код будућег законског нор- 
мирања институције заједничке тековине било би правилније при- 
хватити становиште, да је за време брака купљена ствар заједничка 
тековина, иако је купљена из посебне имовине стим, да оном који 
је утрошио у куповину своју посебну имовину из те заједничке имо- 
вине или из заједничке тековине уопште има да се накнади утрошена
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посебна имовина, што је иначе правило да се посебна имовина накна- 
из заједничке тековине.

Само се ту намеће одмах други проблем.
Неће ли се нанети неправда имаоцу посебне имовине, ако наступи 

велика промена у куповној вредности новца?
Морамо имати у виду то, да ситуација таквог имаоца посебне имо- 

вине, који је своју посебну имовину утрошио у куповину одређене 
ствари, у потпуности је истоветна са ситуацијом оног брачног друга, 
који је своју посебну имовину потрошио, —■ претворивши исту у 
готов новац — за стицање такве заједничке имовине, из које се не 
може издвојити утрошена посебна имовина, или пак који је своју 
посебну имовину утрошио за стицање заједничке имавине, која више 
не постоји јер је за исту стечена друга заједничка имовина.

Нико не оспорава да се у заједничке сврхе потрошена посебна имо- 
вина мора надокнадити брачном другу и то из заједничке тековине.

Ту нам се намеће проблем валоризације.
О валоризацији је у ранијој судсмој пракси могло бити говора 

у временима привредних криза када је наступила инфлација. У таквим 
се случајевима сматрало привредно и морално оправданим, да веров- 
ник не добије само номинални износ свога потраживања него од тога 
нешто више. Колико више то је  одредио закон, или је то од случаја 
до случаја одредио суд.

У породично имовинским и наследним односима у тако промење- 
ним прив|редним околностима увек су се валоризирала новчана потра- 
живања.

Знамо да је код нас било двоструке промене у вези платежног 
оредства. Стари југословенски динар је  промењен у окупацијске нов- 
чанице, a окупацијске новчанице су промењене у динаре ФДЈ, a ка- 
сније у динаре ФНРЈ.

Дали имамо позитивне прописе за решавање случајева у којима је 
посебна имовина утрошена у заједничку имовину за време старе Југо- 
славије или за време окупације?

Чл. 14 Закона о имовинским односима брачних другова (Сл. Гл. 
НРС 6/1950) нешто говори о томе у вези мираза.

Знамо да је мираз редовно посебна имовина жене, која се мора 
вратити или надокнадити већ према томе шта је био предмет мираза.

Ако је мираз дат у готовом новцу до 19 априла 1945 године при 
одлучивању о повраћању мираза примењиваће се Закон о регулисању 
предратних обавеза и Закон о курсевима за повлачење окупацијских 
новчаница и о регулисању обавеза. Ако је мираз дат у другим потро- 
шним средстива изузев новца, суд ће у сваком поједином случају одре- 
дити која ће се количина вратити узимајући у обзир имовинске и поро- 
дичне прилике и остале околности једног и другог брачног друга.

При одлучивању о захтеву за повраћај мираза датог у готовом 
новцу или у другим потрошним стварима предатог после 19 априла 1945 
године (после ступања на снагу Закона о курсевима за повлачење оку- 
пационих новчаница) суд ће досудити повраћај мираза у износу одно- 
сно у количини у којој је био примљен.
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По MOM мишљењу немамо разлога, да тај пропис аналогно не при- 
мењујемо и на остале случајеве повраћаја посебне имовине брачног 
друга из заједничке тековине .

Нас овде највише интересује повраћај новца брачном другу као 
део посебне имовине.

Из цитираног правног прописа видимо да нема валоризације по- 
траживања насталих до 19 априла 1945 године, a ни после тога датума.

При решавању спорова о заједничкој тековини у којима се решава 
0 накнади утрошене посебне имовине брачног друга у новцу, наилазимо 
на негодовање хтранака, због примене горња два закона и странке 
осећају неправичним такво решење о њиховом потраживању насталом 
iipe 19 априла 1954 годин«. (Да им се за противвредност свога продатог 
коња рецимо у износу од 10.000 динара досуди 1000 динара из зајед- 
ничке тековине).

Поставља се питање у размишљању о том проблему не би ли се 
Morao применити сличан принцип ономе које је садржан у чл. 35 и 57. 
Закона о наслеђивању те да се при процењивању утрошене посебне 
имовине у заједничку имов^ну узима вредност утрошене посебне имо- 
вине у тренутку деобе заједничке имовине или прекида фактичне брачне 
заједнице a према стању у време утрошења.

Но с тим још не би решили овај случај, када сам готов новац 
претставља посебну имовину која је утрошена у заједничке сврхе. 
(На пр. странка унесе у брак готов новац или пак добије у поклон 
roTOE новац за време брака).

Верујем да ће законодавац узети у разматрање та питања приликом 
доношења једног детаљног закона о заједничкој имовини, но дотле 
нам као правни пропис служи чл. 14. Закона о имовинским односима 
брачних другова.

Овде можемо напоменути, још један аргуменат у корист оног става 
да је за време брака купљена ствар заједничка тековина макар је куп- 
љена за новац из посебне имовине, a тај је аргуменат садржан у овом 
питању: —• Зашто цривилегисати тај случај куповине из посебне имо- 
вине поред свих осталих случајева утрошења посебне имовине за време 
брака, када уопште не може бити ни говора о могућности установљења 
Tora у што је потрошен новац као посебна имовина?

Или пак како ћемо решити оне случајеве у којима је готов новац 
једне странке само делимично и то у мини.малном делу покрио куповну 
цену једне купљене ствари, која је већим делом купљена из заједничке 
имовине.

Све то, по мом мишљењу, указује на то, да код куповине за време 
брака из посебне имовине не можемо полазити од претпоставке: „Није 
стечена радом, дакле купљена ствар је посебна имовина.”

Судска пракса у Војводини пре рата заједничком имовином је 
сматрала следећу имовину:

Пре набрајања морамо напоменути, да је заједничка тековина и 
према тадањој судској пракси и теорији била резултат рада и то за- 
једничког рада брачних другова, само је  то у извесном броју случа-
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јева (и TO изузетно) била једна законска фикција, али у највећем 
броју решених односа је била стварност.

Заједничком тековином се сматрало, дакле:
1. Наравни и цивилни плодови целокупне имовине брачних другова 

подразумевајући ту посебну имовину и заједничку имовину.
2. Било посебна, било заједничка зарада брачних другова,
3. Имовина која је стечена уговором уз накнаду за (узајамним 

уговором) време брака.
4. Имовина, која се било на основу споразума брачних другова било 

по одредби других лица имала сматрати заједничком имовином.
5. Имовина која је стечена на основу случаја насталог за време 

брака. — Наравно не подпада под заједничку имовину, имовина која 
је на овај начин стечеиа ако је случај наступио још пре брака. (Напр. 
згодитак на лутрији ако је срећка купљена пре брака).

6. Имовина која је за време брака инвестирана у посебну имовину, 
или пак која је потрошена за плаћање посебних дугова.

Сва ова заједничка имовина може да се састоји од ствари и права. 
Ствари могу бити покретне и непокретне, a права могу бити обавезно- 
правног или стварно правног карактера.

Горња заједничка имовина може да буде стечена заједнички, a 
може да буде стечена од стране сваког брачног друга посебно.

Ако исправно тумачимо чл. 10 Основног закона о браку у цело- 
сти, те тако установимо шта претставља у ствари такав рад који 
може да служи осковом за стицање заједничке тековине, онда чини 
ми се не може бити сумње о Toivr, да цивилни плодови посебне имовине 
као што су напр. камата или пак закупнина и сада претстављају зајед- 
ничку имовину.

На први поглед многи би се одлучили тако, да камата посебне имо- 
вине или пак закупнина посебне имовине, пошто нису стечене радом 
не сачињавају заједничку тековину.

По мом мишљењу то је неисправно.
Чл. 10 Основног закона о браку под радом као основбм за стицање 

имовине за време фактичне брачне заједнице не подразумева само 
обављање једне такве делатности која је непосредно уперена на про- 
изБодњу добара, те служи за стицање прихода, него под радом се под- 
разумевају и такви облици сарадње међу брачним друговима, који 
никако не могу имати такав облик рада и која су далеко од непосредно 
на производњу упереног рада.

Узмимо само вођење домаћих послова. Кување, спремање стана, 
прање рубља за породицу и слично.

Или помоћ једног брачног друга другоме. Та помоћ се не састоји 
само у помагању у производњи, него овамо можемо подвести и рад 
супруге око одгоја деце, док је супруг заузет својим занимањем. Разни 
су ови видови помоћи, које су уперене на то и имају за резултат, да 
се одржи способност за привређивање оног брачног друга, који непо- 
среднс зарађује и производи.

Потребе радног човека се не састоје само у одржавању голе егзи- 
стенције него с обзиром на животни и културни ниво тежимо да се
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наш живот одржати на једној нама одговарајућој људској, културној, 
друштвеној висиии. За остварење свега тога и за удовољење наших 
потреба на једном одређеном нивоу потребна нам је помоћ другог брач- 
ног друга, који можда и не врши неки нарочити облик рада. Као облик 
рада и сарадње закон само примерице наводи и помоћ у одржавању 
посебне и заједничке имовине, те спомиње закон сарадњу у управи 
са целокупном имовином.

Према томе, заједничком имовином за време брака се не сматра 
само она имовина, која је настала као непосредни :резултат нечијег 
рада, нечије делатности, него сва она имовина која је настала по- 
водом овакве сарадње брачних другова. Брачни однос ствара једну спе- 
цијалну течевну заједницу различиту од једне уговорне течвне за- 
једнице као што је то друштво (sodetas).

Taj однос се ствара склапањем брака и траје док траје фактична 
брачна заједница.

Ако ту сарадњу посматрамо само у вези стицања права на цивилне 
плодове посебне имовине једног брачног друга, онда морамо напоме- 
нути још и то, да та сарадња не мора да постоји само у време стицања 
него се овамо убраја и сваки ранији рад, као што је помагање у очу- 
вању те имовине снашањем терета брачне и породичне заједнице у 
прошлости.

Када^не би тако посматрали рад као основу за стицање заједничке 
имовине, онда би и зараду једног брачног друга требали сматрати 
посебном имовином, јер је и та зарада стечена само радом једног 
брачног друга. Но, одмах можемо поставити питање, да ли је други 
брачни друг у току брачне заједнице допринео одржавању радне спо- 
собности другог брачног друга и продуктивној моћи другог брачног 
друга.

Ако потрвдно одговоримо, онда логички следи да Je зарада брачног 
друга заједничка имовина.

Када смо тако установили појам рада као основу за стицање до- 
бара за време брака онда мирне душе можемо рећи, да је заједничка 
свака она имовина, која је стечена зе време брака, односно фактичне 
животне заједнице брачних другова, — a није посебна имовина којега 
од брачних другова.

(Наставиће се)
др Барат Карло

ПРАВНИ ЗНАЧАЈ И ПРИРОДА УСМЕНОГ ТЕСТАМЕНТА

Установа тестаменталног наслеђиваља у наследном праву заузима 
пентрално место, собзиром да се позивање на наслеђе в;рши на два на- 
чина и то на основу закона и путем гестамента.

Тестаменат је изјава последње воље неког лица састављена у стро- 
roj форми прописаној у закону, којом то лице чини распоред са својом 
имовином на случај смрти. Дакле, путем тестамента неко лице оства- 
рује своју жељу да се његова имовина после његове смрти расподели
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онако како то оно жели, a не онако како прописују норме законског 
наследног реда.^ По форми тестаменат је једнострани строго формални 
правни акт, који мора да садржи све опште услове потребне за пуно- 
важност било каквог правног акта. У погледу питања да ли тестамент 
треба да буде строго формалан свечани акт или не, дискутовано је 
много и историјски развој кретао се у правцу упрошћавања форме. 
Међутим савремена правна наука стала је на гледиште да тестаменат 
треба да остане као формални Пјравни акт, али је строгост форме убла- 
жена тако да пружа правну сигурност и гарантује реалност и озбиљност 
последње воље, с једне стране, a с друге упрошћеност форме је олак- 
шица свима грађанима да се тестаментом служе, на који је начин 
слобода тестаментирања загарантована у пуној мери.

Наш закон о наслеђивању прописује да се тестаменат може пуно- 
важно сачинити на више начина. У теорији су тестаменти према форми 
подељени на редовне, ванредне и изузетне. У изузетне тестаменте спа- 
дао би усмени тестаменат. Поред ове поделе теорија дели тестаменте 
на јавне и приватне.^

Нас интересује усмени тестаменат, који he се на сваки начин у 
пракси пред редовним парничним судовима највише појављивати. Овај 
облик изјаве последње воље није ништа ново у нашој правној исто- 
рији.

1) У Аустријском наследном праву није прављена никаква разлика 
између писменог и усменбг тестамента, оба су била равноправна. По 
§ 577 Огз „последња воља може се изјавити ван суда или пред судом 
писмено или усмено, писмено пак пред сведоцима или без сведсжа”. 
Ван суда и усмено последњу вољу морао је завешталац озбиљно изја- 
вити пред тројицом способних сведока, који су истовремено присутни. 
— §586 Огз.®) У случају бродолома или епидемије ова форма је још 
више упрошћена тако да је довољно два сведока, који су навршили 
14 година старости, a у случају када је заразна болест у питању, није 
потребно да сведоци буду присутни истовремено.

2) Српски Грађански законик примио је из Огз-а усмени тестаме- 
нат. Међутим у пракси се показало да је усмени тестаменат непогодан 
и да из њега проистичу многи спорови, тако да се ствара правна не 
сигурност, па је према Закону о изменама и допунама од 24 маја 1911 
год. ограничен усмени тестаменат, тако, да се исти може правити само 
у изузетним приликама, када је немогуће сачинити писмени тестаме- 
нат, и то само у случају рата, поплава, бродолома и заразе. Изјава по- 
следње воље у тим случајевима мора се учинити бар пред два способна 
сведока. Овакав тестаменат важи само у року од три месеца од мн- 
нуле опасности. — § 447 Грађ. зак. За важност изузетног тестамента 
довољно је да се утврди постојање једнога од наведена четири анор-

1) Др. Борислав Благојевић, Наследно право, Београд, 1955 год.- стр. 258 
’) Др. Борислав Благојевић, оп. цит. стр. 262.
•’) Аустријски грађански закошш Др, Драг. Аранђеловић, издање Геце Кона 

Београд, 1922 год.
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мална стања без икаквог даљег испитивања у каквом је положају био 
баш сам тестатор.^

3) По бив. Војвођанском праву изузетни тестаменат може се са- 
чинити само у случајевима ако влада куга или друга заразна болест, 
и у случајевима бродолома и рата. Међутим у случају рата оваква 
врста тестамента може се правити само на бојишту или 8 км. од бо- 
јишта. Изузетни тестаменат могао је бити писмен и усмен. Писмен је 
морао бити својеручно написан и потписан од стране тестатора, a ус- 
мен изјављен пред два сведока од којих је један морао да зна да 
чита и пише. Важност тестамента је Т|ри месеца по престанку опа- 
сности.®

Ниједна врста тестамента у погледу своје форме није изазвала то- 
лику полемику као усмени тестаменат, који се у правном саобраћају 
показао као непрактичан, јер је изазивао сумњу и спорове, те је због 
тога у српском праву 1911 год. дошло до ограничења примене усменог 
тестамента, који је од редовног постао изузетан. Такође су и правници 
са територије на којој је важио Огз. до доношења новог Закона о на- 
слеђивању од 1955 године предлагали да се у новом Закону усмени 
тестаменат ограничи и дредвиди као изузетан.

Да би усмени тестаменат према нашем позитивном законодавству 
био пуноважан потребно је да су испуњени услови у закону предви- 
ђени.

1) О п ш т и  у с л о в и :  За важност усменог тестамента потребно 
је да су испуњени општи услови за важност тестамента уопште и то: 
а) да је лице које прави тестаменат способно за расуђивање, дакле да 
је при чистој свести и здравом разуму у моменту прављења тестамен- 
та, б) да је то лице навршило 16 година живота, в) и да је слободно 
изразило своју вољу. Није дозвољено да је то учинило присиљено 
претњом или принудом, нити пак услед преваре или заблуде.

Дакле за пуноважност усменог тестамента потребно је да уе исти 
направљен у закону прописаној форми као и под условима предвиђе- 
ним у закону. — чл. 65 Зак. о наслеђивању. У колико rope побројани 
услови не би постојали или би били повређени онда би такав теста- 
менат био ништав.

П. О б л и к  у с м е н о г  т е с т а м е н т а :  У погледу форме усме- 
ног тестамента закон прописује у чл. 78 да „завешталац своју послед- 
њу вољу може изјавити усмено пред два сведока и то само у сл}Д1ају 
ако услед изузетних прилика није у могућности да направи писмени 
тестаменат”. Дакле, усмени тестаменат се може сачинити тек онда ако 
завешталац није у могућности да направи писмени-редовни тестаменат,

4) Наследно право, —  Др. Лазар Марковић, Београд, 1950 год. стр. 210. 
б) Наследно право, — Др. Бор. Благојевић, Београд 1948 год. стр. 322.
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a та немогућност потребно је да је настала услед изузетних прилика. 
Значи да усмени тестаменат долази у обзир тек онда ако је немогуће 
сачинити писмени, који има првенство над усменим тестаментом. Није 
допуштен усмени тестаменат ако би постојала могућност да се сачини 
писмени, пре.ма томе усмени тестаменат је супсидијарног карактера.

Међутим није главно само околност да зашештзлац није у могућ- 
ности да направи писмени тестаменат, већ закон тражи да је та немо- 
гућност наступила усдед изузетних прилика. Потребно је да је заве- 
шталац услед насталих изузетних прилика дошао у ситуацију да не 
да направи писмени тестаменат. У пракси he се одмах појавити питање 
које су све то изузетне прилике? Да ли их је могуће набројати? На 
сваки начин, да их је немогуће све набројати; али vio обиму можемо 
их поделити на две врсте и то објективне и субјективне. Изузетне 
прилике у објективном смислу сматрају се догађаји огромних размера- 
катастрофе, које су изненада наступиле a да их завешталац није пред- 
видео, нити их је  могао спречити, нити им се супротставити, као на 
пример што су: рат, бродолом, епидемија, поплава, земљотрес, несрећа 
у руднику, пожар и тд. Одмах ваља истаћи да се услед напретка меди- 
цине епидемије неће тако појављивати као некада и да пожар и по- 
плаве не могу такве размере узети услед напретка технике, те ће у 
пракси ти случајеви бити ређи. Под субјективним околностима треба 
разумети такве догађаје или боље речено прилике у којима се само 
личност завештаоца налази, које су изненада настале и односе се само 
на личност завештаоца или на мањи број лица. На пример ако би за- 
вешталац било на који начин несретним случајем био повређен, тако 
да му је живот у опасности, a налази се на таквом месту да нема дри 
руци средстава за писање, нити може да позове суд, те да своју по- 
следњу вољу да из|рази једино и само усмено.

Ако бисмо поставили питање да ли може завешталац да сачини 
усмени тестаменат у случају оболења. Мишљења смо да може, али то 
оболење мора да буде изненадно или пак да потиче од неке заразне 
болести, a да завешталац као лаик то није могао да предвиди. Осим 
тога треба ценити прилике завештаоца да ли је исти пре тога био доб- 
рог задравља или болешљив, да ли је услед старости онемоћао или не, 
где се налазио у моменту давања изјаве, да ли у кући или у пољу, те 
да ли је Morao да направи писмени тестаменат или не. Ако бисмо прет- 
поставили још и то да је завешталац био у могућности да напише сво- 
јеручни (олографски) тестаменат, али то није учинио због тога што 
није писмен. Дакле, писмено би лице у тој прилици могло такав теста- 
менат да напише тако да у том случају не би имало места усменом те- 
стаменту. Мишљења смо, да без обзира на могућност прављења своје- 
ручног тестамента, у колико би било у питању неписмено лице, био 
би усмени тестаменат у важности с обзиром да је завешталац као не- 
писмен био у стварној немогућности да сачини писмени тестаменат.

Ван сваке је дискусије да се не може поставити тачна дефиниција 
шта су то изузетне прилике, већ се то ставља суду на оцену да у сва- 
ком конкретном случају ценећи објективне и субјективне околности,
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утврди да ли изузетне прилике постоје или не, што he свакако довести 
до честих спорова као и да ће се парнице у недоглед отегнути с обзи- 
ром да се на територији појединих судова појављује проблем лажног 
сведочења.

Ш.Р о к в а ж н о с т и :  Трајање усменог тестамента је ограничено, 
a наи.ме исти траје 30 дана почев од престанка изузетних прилика у 
којима је направљен. Овај рок није тако лако утврдити, када почиње 
тећи, јер у извесним случајевима не може се утврдити када су изу- 
зетне дрилике престале, с обзиром да исте нису стално истог интензитета, 
каткада дуже времена трају смањујући се постепено. Осим тога поред 
објективних сметњи постоје и субјективни моменти који су везани за 
личност завештаоца.

Ако би се узело као изузетна прилика железничка несрећа у којој 
је завешталац тешко повређен. У овом случају он ће свакако теста- 
менат сачинити по престанку катастрофе, али његова повреда може да 
траје месецима. Поставља се питање када су изузетне прилике пре- 
стале? Свакако да треба узети да су изузетне прилике престале, не 
када је железничка несрећа престала. него оног момента када је заве- 
шталац био у могућности да сачини редовни писмени тестаменат. Када 
је тај моменат настао треба ценити према свим релевантним чињени- 
иама и околностима објективне и субјективне природе.

IV. С в е д о ц и  у с м е н о г  т е с т а м е н т а :  За важност усменог 
тестамента битно је да је изјављен пред два сведока, који не морају 
знати читати и писати, али морају испуњавати све остале услове по- 
требне за лица која могу бити сведоци при писменом тестаменту. Значи 
да сведоци при усменом тестаменту могу бити лица која испуњавају 
ове услове и то: а) да су пунолетни, б) да су пословно способни, в) 
да разумеју језик завештаоца, г) да нису сродници, јер сведоци не 
могу бкти потомци завештаоца, његови усвојеници и њихови потомци, 
претци и усвојеници, сродници до четвртог степена завештаоца, брачни 
друг оставиоца и брачни другови свих ових лица. — Чл. 79 Зон.

У колико би пак завешталац усменог тестамента оставио нешто 
сведонима, њиховим брачним друговима, њиховим прецима или потом- 
цима било до ког степена и њиховим сродницима до четвртог степена 
закључно као и брачним друговима свих ових лица, такве су одредбе 
ниипавне, док у осталом делу тестаменат остаје у важности.

V. Д у ж н о с т и  с в е д о к а :  Сведоци пред којима је завешталац 
ус.мено изјавио своју последњу вољу дужни су да без оддагања то 
ставе написмено и одмах предају суду или пак да дају писмену изјаву 
о томе пред судом износећи када су и где је завешталац изјавио по- 
следњу вољу. Дакле, они су дужни да одмах обавесте суд о постојан.у 
усменог тестамента, a у колико пак то неби учинили тестаменат би ипак 
био пуноважан.

Суд ће приликом саслушања ових свредока узети од истих изјаву 
када где и у којим приликама је завешталац изјавио своју последњу 
во.Ђу — Чл. 80 Зон. a према пропису Чл. 169 Зон. суд је дужан да том 
приликом испита околности од којих зависи пуноважност усменог те- 
стамента. Ове сведоке треба у смислу Чл. 209 пом. закона саслушати
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понаособ. Ове, записнике чуваће суд одвојено од других списа. У слу- 
чају пак, ако би сведоци поднели исправу коју су својеручно напи- 
сали и потписали тј. писмено које садржи вољу завештаоца, суд ће 
пријем тог писмена записнички утврдити, ставити у омот и запечатити.

Карактеристично је да у случају ако сведоци усменог тестамента 
садржину истог поднесу писмено макар и написану нејасно и са изве- 
сним недостацима у излагању, онда закон нигде не прописује да је 
суд дужан и у том случају да саслушањем ових сведока испита окол- 
ности од којих зависи пуноважност тестамента. Мишљења смо да у 
колико не би сведоци сами изнели у писмену јасно садржину теста- 
мента или то не би учинили како ваља, дужан је суд да у том случају 
поред записника којим се потврђује пријем писмена, отклони те не- 
јасности и испита околности од којих зависи пунованжост тестамента. 
Obi- би према закону било нешто сувишно, али би било свакако ко- 
рисно и нужно ради утв;рђивања материјалне истине.

VI. Ч у в ањ е: Исправе о усменом тестаменту чуваће се у суду од- 
војено од осталих списа, што значи да ће се чувати у судској каси 
или пак у некој добро осигураној фијоци у рачуноводству суда. Пи- 
смено које садржи вољу завештаоца које су поднели сведоци усменог 
тестамента, као и записници о узетим изјавама од сведока о садржини 
изјаве и о околностима од којих зависи пуноважност тестамента суд 
he ставити у посебан омот и запечатити. — Чл. 169. Зон.

У закону јасно стоји да ће суд пријем поменутог писмена запи- 
снички утврдити док у другом ставу Чл. 169 Зон. стоји да ће суд тако 
поступити и у случају кад сведоци дођу у суд и усмено понове изјаву 
завештаоца, те би из овог излазио закључак да ће суд када буде на 
записнику узео изјаву сведока о усменом тестаменту такође сачинити 
други записннк у коме he констатовати да је узета изјава од озна- 
чених сведока и да је записннк о  томе састављен као и да је стављен 
у посебан омот, запечаћен и предат одрееђном лицу на чување.

VII. П р о г л а ш е њ е  у с м е н о г  т е с т а м е н т а :  Ако постоји
исправа о усменом тестаменту који су сачинили сведоци усменог те- 
стамента и потписали, a тако^  и записник о саслушању сведока усме- 
Hor тестамента прогласиће се по одредбама које важе за проглашење 
писменог тестамента.

VIII. О п о з и в а њ е :  Закон ништа из;ричито не говори о опози- 
вању усменог тестамента већ у Чл. 105 Зон. даје општи пропис о опо- 
зивању теста.чената уопште. Према Чл. 105>3он завешталац може у 
свако доба опозвати свој теста.менат било делимично било у целости, a 
TO се чини на било који начин у коме се по закону може направити 
тестаменат. Како је пак усмени тестаменат један од облика којим се 
може тестирати, то је онда логично да се усменим тестаментом може
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опозвати сваки други писмени тестаменат, било редован или ванре- 
дан, било усмепи. Поставља се питање да ли се може само опозивати 
ранији писмени тестаменат усмени путем без чињења усменог теста- 
мента. Како у Чл. 105 Зон предвиђа да се сваки тестаменат може опоз- 
вати на било који начин у коме се по закону праве тестаменти то значи 
да се у томе облику у коме се праве усмени тестаменти може и сваки 
други тестаменат опозивати.

Ако је усменим тестаментом опозван редовни тестаменат, али по 
истеку рока од иесец дана усмени тестаменат престане да важи, по- 
ставља се пћтање да ли редован тестаменат опет ступа на снагу после 
поништаја усменог тестамента или не? Ово је питање било спорно у 
српском праву и према мишљењу Др. Лазе Марковића требало је оста- 
вити суду да у сваком конкретном случају реши вреди ли ранији те- 
стаменат или не.®

Немачки правник Дернбург сматра, да ранији тестаменат важи по- 
што се изузетни тестаменат по испеку законског рока сматра као да 
није ни био начињен.'' Мишљења смо да би и у нашем праву требало 
овс мишљење прихватити.

Борисав Б. Радовановић

АЛКОХОЛИЗАМ КАО КРИМИНОГЕНИ ФАКТОР

Многобројне статистике криминалаца, прављене код нас и у ино- 
странству потврђују да је алкохол један од најзначајнијих узрочника 
криминала. Форел тв|рди: „У свим земљама, где влада алкохолизам ’ j 
до /̂4 злочина може се свести на тај узрок”. — Суливан сматра да су 
у Енглеској % убиства, V2 сексуалних деликата и већина самоубистава 
последица друштвених промена насталих услед алкохола.

Па и код нас према Јулису Бохачек-у; „Проценти који показују 
колики је број криминалних дела почињен у алкохолизираном стању 
или у уској вези са алкохолом, крећу се од 60 до SOO/g па и више. 
Према истим ауторима број алкохолно психотичних a нарочито крими- 
налних стално се и знатно повећава последњих година од П -ог свет- 
ског рата на овамо.

Почевши од разковрсних дисциплинских кривива, пропуста на no- 
cay, неисправности у служби, саобраћајних несрећа, изгреда, увреда, 
тучњава, па до најтежих, па и вишеструких убистава све су то кри- 
миногене манифестације алкохола.

®) Др. Лаза Марковић, сш. цит. с?гр. 212. 
') Дернбург: Erbrecht, S. 95.
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Код акзггних напитости и патолошког-напитог-стања-сусрећемо агре- 
сивне деликте према околини, a код хроничног алкохолизма сусреће- 
мо начјешће: преваре, утаје, политичке деликте, проневере, крађе итд.

Опћенито се може рећи, да се у алкохолизираном стању лакше под- 
леже антисоаијалном импулсима и поривима.

Дакле, како знамо кри.миногене последице алкохола испољавају се 
у широкој скали од изгреда, увреда па до убистава и самоубистава; a 
та ширина његовог криминогеног испољавања одговара оној ширини 
психичких промена, које настају под утицајем алкохола. Од некритич- 
ности, лакших сужења свести, импулзивности, агресивности, лаке раз- 
дражљивости, наглог избијања афекта, губљења етичких к^чница па до 
најтежих сумрачних стања. И то:

Код акутне опијености од занесености, лаких сужења свести па до 
најтежих сумрачних стања;

Код хроничних алкохоличара од карактерних и интелектуалних из- 
мена личности до правих душевних обољења — психоза.

Које су то психофизички путеви којима алкохол одводи људе у 
криманал ?

Данас је опћенито познато иприхваћено, да алкохол није стимуланс 
— није средство за надраживање, узбуђивање, него је он наркотик — 
средство за успављивање. Привидна појава стимулације настаје услед 
откочења нижих нервних центара од инхибиције, кочења виших нерв- 
них центара, које алкохол наркотизује. Дакле, успављује центре ра- 
суђивања, критике, памћења и извршења финих радња, које су у вези 
са концетрацијом a тиме ослобађа ниже нервне центре, центре афекта, 
гњева, срџбе, емоција, губљења етичких елемената и низ других пси- 
хичких манифестација, неконтролисаних од коре мозга, a то све онда 
одређује врсту деликта.

Од сумњиве су вредности теорије, које придају значај тако зва- 
ком наслеђивању алкохолизма, односно да алкохолизам предака оште- 
ћује заметну плазму и да се тиме криминал појављује код потомака. 
Деструктивне последице алкохолизма предака на појаву криминалитета 
код потомака проистичу из патогене психолошке атмосфере у којој се 
деца алкохоличара одгајају.

Савремена медицинска наука проучава болесног човека као интег- 
рирани организам, који живи у сложеној средини и на кога врше сна- 
жан утицај како биолошки тако и социјални и економски фактори. 
Болест је — било телесна, било душевна — последица рђавог прила- 
гођавања организма средини у којој живи и развија се. „Злочин у сво- 
јој суштини није такођер ништа друго него неуспех човека да се при- 
лагоди друштву у коме жнви”. A ту је суштина оправданости поош- 
трених примена казне код алкохоличара.

Нешто ujTo је најтеже у служби једног психијатра је свакако да- 
вање судских екпертиза. Ту се поред доброг знања и познавања кли- 
ничке психијатрије тражи да као судски вештак заштити душевно бо- 
лесног, како му се неби учинила неправда a са друге стране је дужан



заштити друштво од душевно болесних, како сигурност заједнице неби 
била угрожена њиховим поступцима и понашањем.

За разлику од клиничког психијатра судски психијатар наилази на 
низ тешкоћа, почам од добивања искривљених анамнестичких података, 
преко симулације, агравације па до низа тешкоћа у откривању разних 
абортивних ларвираниХ фО|рми душевних болести, код којих је често не- 
мотивирани и психолошки несхватљиви злочин једини тако рекућ ма- 
нибестни симптом његовог оболења. Често правници, са пуно основе, 
траже од судског психијатра одговоре на питања, на која он — уко- 
лико жели остати строго на позицијама опће усвојеним у психијатриј- 
ској знаности — не може одговорити; с друге стране лаичко друштво 
тражи једно мишљење њему приступачно.

Истина тражи разјашњења мотива злочинз! Тако је било одувек.
Мисли великих песника и књижевника (Шекспира, Игоа, Достојев- 

CKor) који су у својим делима настојали психолошки анализирати и 
схватити природу злочина и открити оне унутрашње и спољне узроке, 
који су одвели на пут злочина, као и значајна дела талијанског лекара 
Цезаре Ломброза, које је истакао важност испитивања узрока крими- 
налитета биле су потицај да се учинио даљњи карак у науци кривич- 
ног права.

Ћри процењивању урачунљивости развиле су се три методе: Прва 
тзв. биолошка метода, — која је била позната и у старом римском за- 
кону — a састоји се у том, да се једноставно у кривичном закону по- 
броје дуешвне болести или абнормална душевна стања, која уколико 
се нађу и утврде у конкретном случају, искључују кривичну одго- 
ворност.

Временом се развила тзв. психолошка метода. Она је поставила за 
разлику од биолошке методе тежиште на душевно стање у време када 
је кривично дело извршено. Да буде неко проглашен неурачунљивим, 
за њу је било битно утврдити, да је извршилац кривичног дела за вре- 
ме његовог извршења био у немогућности да се служи својим разумом.

И ова је метода убрзо нашла много својих противника па је у ио- 
вије време дошло до примене комбиноване тзв. биолошко-психолошке 
методе, коју је прихватио и наш данашњи Кривични законик. По тој 
концепцији није довољно само утврдити душевну болест или абнор- 
мално душевно стање, већ је потребно и утврдити, какав је утицај 
нмала та болест, односно абнормално душевно стање на учиниоца кри- 
вичног дела у време његовог почињења.

Држећи се те биолошко-психолошке кот 1.епције, која је основ чла- 
на 6 Кривичног законика, на|рочито његове тачке 3. тзв. actiones 
liberae in causa где садашњи текст на првом месту изричито спомиње 
алкохол a где је битно да се више не говори о стварању одлуке у све- 
ском стању, него поставља цринцип кажњивости ако је овакав учинилац 
био свестан или је дужан и могао бити свестан да у таковом стању мо- 
же учинити кривично дело.
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Психијатријска се експертиза по правилу не врши код обичног акут- 
ног тровања алкохолом тј. баналног пијанства. Ако пијан шо- 
фер седне за волан н изазове прометну несрећу, онда се без даљњег мо- 
же утврдити, да је такав човек морао бити свестан свих евентуалних по- 
следица таквог поступка. Акутна опивеност без обзира на врсту кри- 
вичног дела — од пропуста на послу, саобраћајне несреће, увреда, на- 
пастовања па до убиства — не ужива олакшавајућу околност.

Код извесних конструкција — епилептоидних и хистеричних психо- 
пата — независно од Количине и врсте алкохола може одједном да 
наступи акутна необична опивеност, акутно сумрачно стање алкохоли- 
чара, тзв. патолошко напито стање — »Mania a potu« —, где још код 
наизглед сређеног понашања и неупадљивог спољног изгледа наступа 
сумрачно стање свесности, са екстремним узбуђењем, неоријентацијом 
у сва три правца уз убилачке наступе. Опојени опседнут својим халу- 
цинацијама, одједном, потпуно изненадно, са изразитим немиром и на 
импулзиван начин извршује ужасне радње; демолирања, јурења кроз 
собе, низ степенице, провлачења кроз прозоре, преко тараба — на 
изглед читав низ компликованих и сврсисохдних радњи, да би након 
извршења неког ужасног дела запао у дубоки сан, којо траје више сати 
a изузетно може и неколико дана. После буђења постоји амнезија, пот- 
пуни губитак сећања за све што се десило од момента помућења свести 
па до буђења. — Овакове особе обично нису алкохоличари и нису 
стално жељни алкохола, али се у анамнези дознаје да су већ падали у 
слична патолошка напита стања. — Деликти почињени у патолошко 
напитом стању претежно су нарочито тешки и окрутни.

Извесна стања — реконвалесценција, менструација, дојење, кли- 
мактериј, нарочито разне трауме главе, луес и сл. — мењају психофи- 
зичку диспозицију и тиме осетљивост и реакцију организма на алко- 
хол, што је од посебног форензичног значаја.

Напр. епилептоидни и хистерични психопата кад учини дело у ио- 
новном патолошко напитом стању неби требало да ужива олакшавајућу 
околност.

Но ако то уради особа, код које је извесно стање променило изне- 
нада психофизичку личност и тиме реакцију дотичне особе на алкохол, 
треба применити олакшавајућу околност. Треба применити олакшава- 
јућу околност па и потпуну неурачунљивост и поред тога што се ради 
о особи која је алкохоломан већ дуже времена, јер ми не можемо тра- 
жити од сваког знање психијатрије. Но, приликом рецидива патол. на- 
питог стања код те исте особе стање је сасвим друго.

Проба на алкохолну толеранцију. тзв. алкохолна проба претставља 
само један експерименат, чији је резултат прилично непоуздан, a тре- 
баобидададе стручњаку податке на основу којихбисе он могао изја- 
снити о дејству тровања алкохолом на покусној особи. Резултати до- 
бивени тзв. алкохолном пробом немају пуну практичну, форензичну 
вредност, јер се обично тешко могу сазнати сви детаљи како они изван 
личности тако и они уиутар саме личности из којих је резултирало па- 
толошко напито стање. A и кад би се могло дознати то све онда их је 
скоро немогуће имитирати. На пр.:
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1. Окривљени не сме ни наслутити да се над њим врши проба; a 
TO је немогуће сакрити кад њих већина зна да су у болници ради по- 
сматрања.

2. Алкохолну пробу треба вршити у исто доба дана у које се је 
одиграло кривично дело; тешко је подесити да се сви потребни услови 
за пробу могу извести баш у то доба дана.

3. Температура просторије у којој се врши проба треба да је иста 
или слична оној када је извршено кривично дело.

4. За алкохолну пробу треба употребити исту врсту и јачину алко- 
холног пића, коју је пијанац употребио у време извршења кривич. 
дела.

5. Потребно је имати понекад вештог и подученог изазивача и 
раздраживача.

6. Уз то све треба да се испуни низ меидцинско заштитних мера.
Дакле, кад се размотри само ово неколико наведених околности,

које су потребне, и управо немогућности да се оне у потпуности изве- 
ду, онда ће нам бити јасно како са резервом морамо процењивати ре- 
зултате добивене алкохолном пробом, односно њезину вредност.

Код сигурног утврђивања да је неки деликт учињен у патолошком 
'напитом стању, које је први пут избило, друга оцена осим потпуне не- 
урачунљивости не може доћи у обзир.
оцена осим потпуне неурачунљивости не може доћи у обзир.

Потпуна неу|рачунљивост долази до примене и за деликте, који су 
настали као последица алкохолних психоза као што су;

Код делиријума, као реакције ка халуцинације може да дође до 
импулзивног прнашања, при чему болесник бежи пред својим замишље- 
ним прогонитељима, али их и напада услед чега може доћи до самоуби- 
става и убистава.

Деликти почињени у алкохолној халуцинози — уосталом као и у 
при разним органским обољењима (упала плућа, гнојаве ране, инфек- 
тивне болести) што је важно имати на уму приликом давања мишљења 
код хроничног случаја.

Деликти почињени у алкохолној халуцинози — уосталом као и у 
свим другим халуцинозама — повлаче за собом неурачунљивост. Мада 
је за тај облик душевне поремећености, — насупрот мало пре описа- 
ним стањима — карактеристично да халуциноза наступа при потпуно 
јасној свести и при сасвим одржаној оријентацији за време, место и 
ситуацији, и без поремећења тока психичких процеса. Доминирају слу- 
шне халуцинације a своје страшљиво расположење прикривају намерно 
потенцираним шалама. Баш та јасна свест, потпуна оријентација, без 
поремећења тока психичких процеса и онда неурачунљивост за почи- 
н>ено дело, несхватљиве су лаичкој јавности.

Алкохолна параноја је тешко душевно оболење, које се јавља на 
бази сумануте алкохолне љубоморе пијанаца и претставља сталну 
опасност за њихов живот и живот околине, a нарочито за живот жене.

Тако звана Корзаковљева алкохоломанска психоза вма известан 
практично форензичан значај, али не толико као криминогени фактор.
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Највеће нам тешкоће задаје хронични алкохолизам. Хронични алко- 
холичари су типични претставници континуираног и рецидивирајућег 
криминалитета.

Око 1/4 деликата хроничних алкохоличара су убиства a остали де- 
ликти указују углавном на карактерне и интелектуалне промене почи- 
нитеља; тако проневере, крађе, палежи, изгреди, политички деликти 
одговарају проиењеном карактеру хроничних алкохоличара.

Ако је настала изразита етичка деправација, знатнији губитак ин- 
телигенције и осталих психичких функција онад не можемо негирати 
промене у психици које искључују могућност разборитог претходног 
резонирања. Па ако смо установили недвојбене теже карактерне про- 
мене или знзкове деменције, тада би таквог починитеља требало огла- 
сити за смањено урачунљива. Ако таквих промена нема или су незнат- 
не, тада их се несме сматрати ни смањено урачунљивим. Исти је случај 
и са диспоманима.

На основу овога излагања види се како је алкохол чест, многострук 
a и страшан криминогени фактор.

Трудио caiM се да истахнем, како деликти почињени у алкохолу од- 
носно у вези са алкохолом, претстављају један од најтежих подручја 
по коме се мора судски психијатар да креће. Те експертизе и давања 
оцене урачунљивости захтевају много опрезности и строго индивиду- 
ално оцењивање и баш због тога те експертизе — као уосталом и ве- 
ћина форензично психијатриских експертиза -— носе, in ultima linea, 
субјективни карактер, односно субјективни одраз схваћања вештака.

A може ли бити другчије, кад нам нажалост није могуће да објек- 
тивним мерилом одредимо психичке појаве ни квалитативно, a камоли 
квантитативно.

A кад би то било могуће онда би се могло законски одредити, кад 
и у којој мери се може применити неурачунљивост, односно смањење 
уарчунљивости.

У многим питањима из односа психијатрије и казненог права не по- 
стоји неко јединство мишљења ни гледиште ни код психијатара. Мишље- 
ња су се разилазила већ код самог појма урачунљивости. He постоји 
сагласност дали је уопште потребно да се вештак изрази о питању ура- 
чунљивости или је  потребно то питање препустити суду. Тако се је 
развила и борба мишљења присијатара о смањеној урачунл.ивости, 
против које се је изјаснио психијатар Wilmanns. Он је рекао: „Што 
више граница, то више граничних случајева, што више граничних слу- 
чајева, то више спорних питања, што више спсирних питања, то више 
правне несигурности”. A баш деликти почињени у вези са алкохолом 
тако често чепркају по савести судског психијатра тражећи смањену 
урачунљивост.

Др. Немања Вурдеља
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НАДЛЕЖНОСТ СУДА И САСТАВ ВИЈЕЋА КОД ОДЛУЕРАВАЊА 
КАЗНЕ ОСУЂЕНОЈ ОСОБИ ПО ЧЛ. 47. СТ. 1. КЗ

•

У броју 5. часописа „Наша законитост” из 1956. отштампани су 
члании другова Микуличић Бранка и Рудан Марија, у којима су име- 
новани заузели супротна становишта у питању надлежности суда за 
изрицање једне казне осуђеној особи по чл. 47. ст. 1. КЗ.

Супрстни закључци, до којих су дошли наведени, оправдавају да 
се на тај проблем осв:рн'ем у овом саставку и тако покушам придонијети 
његовом правилном рјешењу.

I. У пракси судова нема јединственог схваћања о питању, каји је 
суд надлежан за изрии.ање једне казне, ако се у поступку пред котар- 
ским судом оствари процесна ситуација предвиђена у чл. 47. ст. 1. КЗ, 
те се једна казна скуђеној особи мора изрећи у односу на пријашњу 
пресуду окружног суда,

којом су била пресуђена кривична дјела из стварне надлежности 
окружног суда (чл. 19. ст. 1. КЗ), односно

којом је, због кривичног дјела из стварне надлежности окружног 
суда, била по окружном суду цзречена казна већа од пет година стро- 
гог затвора.

За илустрацију проблема наводи се овај примјер:
Окружни је суд оптуженог прогласио кривим због кривичног дјела 

тешке крађе из чл. 250. ст. 1. КЗ, те га је за то дјело осудио на казну 
строгог затвора у трајању од осам година.

Још прије него што је оптужени наступио извршење горње казне 
учинио је кривично дјело крађе из чл. 249. КЗ, те је због овог дјела 
пред котарским судом, као стварно надлежним судом, (чл. 17. ст. 1. 
ЗКП) против њега поведен кривични поступак.

У изложеној процесној ситуацији поставило се питање, да ли је 
котарски суд био надлежан да пресуди кривично дјело крађе из чл. 
249. КЗ и да затим изрекне за ово дјело, као и за дјело тешке крађе из 
чл. 250. ст. 1. КЗ из rope наведене при.јашње пресуде окружног суда, 
једну казну (чл. 47. ст. 1. КЗ) по прописима чл. 46. ст. 1. точ. 2 КЗ, 
који важе за одмјеравање казне за дјела пресуђена у стјецају, ако су 
појединачно утврђене казне затвора односно строгог затворз.

По једном ie схваћању, у описаној процесној ситуацији, за пресу- 
ђење дјела крађе из чл. 249. КЗ, унаточ пропису чл. 17. ст. 1. КЗ, био 
стварно над.лежан окружни суд, будући да се по пропису чл. 47. ст. 1. 
КЗ осуђеној особи имала изрећи једна казна, Koia би обухваћала и из- 
ражавала и казну за дјело тешке крађе из чл. 250. ст. 1. КЗ из стварне 
надлежности окружног суда, и јер се, обзиром на пропис чл. 46. ст. 1. 
точ. 2. КЗ, за оба дјела имала изрећи једна казна строгог затвора у тра- 
јању од преко пет година.

Оео становиште очито полази од схваћања, да котарски суд не мо- 
же никада изрећи казну строгог затвора у траЈању од преко пет година. 
и да се надлежност котарског суда, у  процесној ситуацији предвиђеној 
у чл. 47. ст. 1. КЗ, не може протегнути и на изрицање једне казне за 
дјела из стварне надлежности окружног суда, која су дјела по том суду 
била пресуђена пријашњом пресудом.
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Ово се становиште не би могло усвојити као основано из ових 
разлога.

Прописом чл. 47. ст. 1. КЗ није из;ричито одређено, који ће cfa  
бити надлежан за изрицање једне казне тако, да за ту процесну ситуа- 
цију недостаје одговарајућа изричита одредба о надлежности судова 
слична оној из прописа чл. 376, ЗКП. Ипак, не може бити сумње, да се 
под судом којем се у чл. 47. ст. 1. КЗ намеће дужност изрицања једне 
казне, мора нужно разумјети суд, пред којим се води кривични посту- 
пак за дјело, које се накнадно пресуђује. Тај се суд утврђује по опћим 
принципима о стварној надлежности котарских и окружних судова пред- 
виђених у чл. 17. точ. 1. ЗКП односно чл. 19. точ. 1. ЗКП. Код таквог 
утв;рђења стварне надлежности није одлучно, да ли је пријашњу пре- 
суду изрекао окружни или котарски суд, као што није од важности, да 
ли је процесна ситуација конкр>етно таква, да he једна казна, која се 
има кзрећи по чл. 47. ст. 1. и чл. 46. ст. 1. т. 2. КЗ бити по трајању ду- 
ља од пет година строгог затвора.

He може се, наиме, усвојити као основано схваћање, да је  котарски 
суд ограничен у изрицању казне на мјеру до пет година затвора или 
строгог затвора. Такво се ограничење не може извести из чињенице, 
што је стварна надлежност котарских судова по чл. 17. т. 1. ЗКП orpa- 
ничена само на кривична дјела, за која су запријећене казне до највише 
пет година затвора или строгог затвора. Ово из разлога, јер, и крај та- 
квог ограничења у питању стварне надлежности, котарски судови могу, 
и када не долази до при.мјене чл. 47. ст. 1. КЗ, изрицати казне у тра- 
јању од преко пет година строгог затвора. To ће се догодити у случа- 
јевима одмјеравања казне за дјела пресуђена у стјецају, када поједи- 
начно утврђене казне, уз примјену начела из чл. 46. ст. 1. точ. 2. КЗ, 
дају основ и оправдање за изрицање једне казне у трајању од преко 
пет година строгог затвора. Кбд таквог је одмјеравања једне казне за 
дјела пресуђена у стјецају котарски суд ограничен само тиме, да једна 
повишена казна не смије пријећи највећу законску мјеру конкретно 
изречене врсте казне (чл. 46. ст. 1. точ. 2. КЗ). Према томе, котарски је 
суд законски овлаштен, да у случају изрицања казне за дјела у стјецају, 
изрекне казну етрсгог затвора у трајању и преко пет година. Нема 
никаквог разлога, да се такво овлаштење не призна котарском суду и 
у случају одмјеравања једне казне осуђеној особи по чл. 47. ст. 1. КЗ, 
будући да се у тим ситуацијама, када су појединачно утврђене казне 
строгог затвора, односно под одређеним увјетима казне строгог затвора 
и затвора, уствари једна казна за више дјела у стјецају одмјерује та- 
кођер по пропису чл. 46. ст. 1. точ. 2. КЗ.

Против правилности овог становишта не говори чињеница, што је 
котарски суд, пресуђујући једно кривично дјело из своје стварне над* 
лежности ограничен у изрицању временске казне утолико, што опту- 
женог може осудити, (чл. 330. ст. 1. точ. 3. ЗКП) највише на казну за- 
твора односно строгог затвора у трајању до пет година, односно што 
је, пресуђујући више кривичних дјела у стјецају из своје стварне над- 
лежности, овлаштен утврдити (чл. 46. ст. 1. КЗ и чл. 335. ст. 5 ЗКП) 
за поједина дјела као најтежу казну ону строгог затвора у трајању
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до пет година. Ово из разлога, јер горња ограничења за кортарски суд 
важе само у случају, када тај суд пресуђује и изриче казну за поједино 
дјело из своје ,стварне надлежности, односно када тај суд пресуђује 
таква дјела у стјецају и за свако ово дјело утврђује појединачне казне.

У случају процесне ситуације предвиђене у чл. 47. ст. 1. 
КЗ, котарски суд (па тако нити окружни суд) не пресуђује дјело из 
пријашње пресуде, нити утврђује казну за дјело из те пријашње пре- 
суде, јер је дужан у питању казне пријашњу казну узети као већ утвр- 
ђену за односно дјело, (<ако то дословно прописује чл. 47. ст. 1. КЗ. 
По томе котарски суд у поступку по чл. 47. ст. 1. КЗ оупће не долази 
у положај да утврђује казну за дјело из пријашње пресуде, па то нити 
у оном случају, ако је ту пријашњу пресуну изрекао окружни суд за 
дјело из своје стварне надлежности и ако је овај суд изрекао казну у 
трајању од преко пет година строгог затвора. Насупрот томе, у тој про- 
цесној ситуацији котарски суд, на основу казне утврђене по стварно 
надлежном окружном суду, извршује само одмјеравање једне казне у 
складу са прописом чл. 46. КЗ, код чега је, када долази до примјене 
чл. 46. ст. 1. точ. 2. КЗ, дужан повисити најтежу од утврђених казна, 
са јединим ограничењем, да тако повишена казна не смије досећи уку- 
пан износ појединачно утвређних казни ни пријећи највећу законску 
мјеру изречене врсте казне, како то прописује чл. 46. ст. 1. точ. 2. КЗ.

Из изложеног могу се извести ови закључци;
а) У случају одмјеравања казне за дјела пресуђена у стјецају ко- 

тарски је суд овлашћен, држећи се начела израженог у чл. 46. ст. 1. 
точ. 2. КЗ изрећи и једну казну строгог затвора у трајању и преко пет 
година.

б) У случају одмјеравања казне осуђе1Љј особи у смислу чл. 47. 
ст. 1. КЗ за изрицање једне казне надлежан је увијек суд, пред којим 
се води поступак због кривичног дјела учињеног прије изрицања при- 
јашње пресуде, a казна није издржана, односно због кривичног дјела 
учињеног док казна није издржана.

в) Котарски је суд надлежан за изрицање једне казне осуђеној 
особи по чл. 47. ст. 1. КЗ, када пресуђује дјело из своје стварне над- 
лежности, без обзира да ли се пријашња пресуда окружног суда односи 
на кривична дјела из стварне надлежности окружног суда, као и без 
обзира да ли he, с обзиром на утврђене казне, доћи до изрицања једна 
казна строгог затвора у трајању од преко пет година.

П. Код одмјеравања казне осуђеној особи по чл. 47. ст. 1. КЗ по- 
стављало се у пракси окружних судова и питање, да ли је надлежно да 
суди вијеће састављено само од једног суца и двојице поротника, или 
вијеће састављено од двојице судаца и тројице судаца поротника у 
оном случа‘у када се пред окружним судом води поступак због кри- 
вичног дјела, за које у закону није предвиђена смртна казна или казна 
строгог затвора двадесет година, a које је учињено прије изрицања 
пријашње пресуде, a казна из те пресуде није издржана, или је учиње- 
но док казна није издржана, a једна се казна имаде одмјерити у односу 
на кривична дјела из пријашње пресуде, за која је у закону предвиђена
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смртна казна или казна. строгог затвора двадесет година, дакле, за Koja 
у првом степену може да суди само окружни суд у вијећу састављеном 
од двојице судаца и тројице поротника.

За лакше р^зумијевање горњег проблема треба истаћи, да се пи- 
тање поставило у вези ове процесне ситуације.

Оптужени је по окружном суду у вијећу саставл>еном од двојице 
судаца и тројице судаца поротника проглашен кривим због кривичног 
дјела убојства из чл. 135. ст. 1. КЗ, те је осуђен на казну строгог за- 
твора у трајању од три године.

У вријеме док ову казну још није издржао, оптужени је  проглашен 
кривим због кривичног дјела тешке тјелесне повреде из чл. 141. ст. 2. 
КЗ, за то му је дјело утвређна казна строгог затвора у трајању од 
двије године, па је оптужени за оба дјела на основу чл. 135. ст. 1. КЗ, 
a при.мјеном чл. 43. т. 1., 46. ст. 1. точ. 2. и 47. ст. 1. КЗ осуђен на јед- 
ну казну строгог затвора у трајању од четири године.

Окружни је суд за дјело из чл. 141. ст. 2. КЗ судио у вијећу са- 
ставл.еном од једног суца и двојице судаца поротника (чл. 20. ст. 1. 
реч. прва ЗКП), те је логично томе у истом саставу изрекао и једну 
казну и у односу на дјело из чл. 135. ст. 1. КЗ.

У вези са таквом процесном ситуацијом изражено је у дискусији 
мишљење, да је окружни суд морао за дјело из чл. 141. ст. 2. КЗ, уна- 
точ прописа чл. 20. ст. 1. реч. права ЗКП, судити у вијећу од двојице 
судаца и тројице судаца поротника, будући да је примјеном чл. 47. ст. 
1. КЗ изрекао казну и за мривично дјело из чл. 135. ст. .1 КЗ, a да 
је за изрицање казне за то дјело надлежан окружни суд искључиво у 
вијећу састављеном од двојице судаца и тројице судаца поротника (чл. 
20. ст. 1. реч. друга ЗКП).

У суштини то становиште изражава схваћање, да је окружни суд, 
судећи у вијећу од једног суца и двојице судаиа поротника, у изло- 
женом случају остварио битну повреду одредбе крив. поступка из чл. 
342. ст. 1. точ. 1. ЗКП.

Сматрам, да се ово схваћање не може усвојити као законито, што 
подједно значи да изражавам станориште, да је у описаној процесној 
ситуацији било надлежно да суди вијеће окружног суда сасвављено од 
једног суца и двојице судаца поротника. Ово је становиште логична 
посљедица схваћања, које са.м изнио rope у вези питања стварне над- 
лежности суда за одмјеравање једне казне осуђеној особи, a које је 
изложено rope под точ. I/. Оправданост тог становишта произлази већ 
из тамо даног образложења, које треба надопунити у слиједећем правцу.

Прописом чл. 20. ст. 1. ЗКП регулирано је питање састава вијећа 
окружног суда, када овај суди у прво.ч степену. Очито је овдје прет- 
постављен случај, када се пресуђује дјело, наиме, када се остварују 
основни задаци суђења, a то значи, када се утврђује чињенично стан^е, 
када се то чињенично стање примјеном одређеног прописа Крив. зако- 
ника оцјењује као кривично дјело и коначно, када се за то кривично 
дјело од.чјерује казна. Ове активности у суштини претстављају суђе- 
ње у оном смислу, како то предвиђа пропис чл. 20. ст. 1. ЗКП.
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Обзиром на изложено треба оцијенити, да ли' се у случају из чл. 
47. ст. 1. КЗ ради о суђењу за дјело из пријашње пресуде у смислу 
како је то суђење rope схваћено.

На то питање треба негативно одговорити. Ово из разлога, што је 
суд, који конкретно суди у односу на још непресуђено дјело (учињено 
прије изрицања пријашње пресуде, a казна из те пресуде није издр- 
жана или учињеног док казна није издржана), везан у цијелости садр- 
жајем пријашње пресуде, како у односу на том пресудом утврђено чи- 
њенично стање, тако у односу на правну квалификацију дјела дану 
ТО.М пресудом, па нарочито и на одлуку о  казни из пријашње пресуде. 
Ово потоње у том смислу, што је суд дужан узети казну из пријашње 
прссуде као већ утврђену за дјело пресуђено том пресудом.

Из горњег се може извести закључак, да суд, који суди по чл. 47. 
ст. i. КЗ, уствари суди само за дјело учињено прије изрицања при- 
јашње пресуде, a казна из те пресуде није издржана, или за дјело учи- 
њено док казна није издржана. Из тог би слиједило, да се састав вијећа, 
које суди за то дјело, утврђује увијек искључиво у односу на казну 
запријећену баш за то дјело. Вијеће састављено у односу на то дјело 
надлежно је да суди о том дјелу у смислу изложеног садржаја суђе- 
ња (утврђења чињеничног стања, правне квалификације дјела и одмје- 
равања казне за то дјело) и да потом, узимајући и казну из пријашње 
пресуде као већ утврђену, изврши стварно само операцију одмјеравања 
једне казне за оба дјела, код чега су сви фактори за одмјеравање те 
једне казне у односу на дјело из пријашње пресуде за пресудни суд 
обавезно утврђени пријашњом пресудом донесеном, у уводно описаном 
конкретно.м случају по окружном суду у вијећу састављеном од дво- 
јице судаца и тројице судаца поротника.

Према томе било би оправдано на спорно питање дати бвај одговор:
Окружни је суд надлежан да за дјела, за која није прописана 

смртна казна или казна строгог затвора двадесет година, суди у вијећу 
састављеном од једног суца и двојице судаца поротника и у оном слу- 
чају, ако треба примјеном чл. 47. ст. 1. КЗ изрећи једну казну (чл. 46. 
КЗ) и у односу на дјело из пријашње пресуде донесене у вијећу са- 
стављеном од дојице судаца и тројице судаца поротника због кривич- 
Hor дјела, за које је прописана смртна казна или казна строгог затвора 
двадесет година.

Др. Драгутин Павић

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА АДВ. КОМОРА

Под претседништвом Првослава Васиљевића, претседника Савеза 
адвокатских комора одржана је седница Извршног одбора 23 и 24 феб- 
руара о. r. у Београду.

Ова седница је била од нарочитог значаја, па су на њој биле засту- 
пљене све Коморе и то загребачку заступали др. Анте Шкокић, др. Аурел 
Крстуловић, љубљанску др. Владимир Еросман и др. Владимир Шукље, 
сарајевску др. Богдан Видовић, скопску Јанко Дика и Стрезо Стрезов-
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ски, београдску др. Слободан Суботић и Милан Жикић, новосадску Ми- 
лорад Ботић, Бранко Перић и Коста Хаџи.

Најважнија тачка дневног реда било је питање коначног Нацрта 
новог Закона о адвокатури, како је формулисан од стране Савезног кз- 
вршног већа, a који садржи неке новине од необичне важности по 
даљу с-рруктуру и карактер наше адвокатуре. У врло опсежној и плод- 
,ној дискусији суделовали су сви присутни изасланици Комора, те је 
као резултат констатована апсолутна једнодушност свих Комора и свих 
адвоката у вези са тим новим предлозима. Закључено је да се примед- 
бе Савеза адвокатских комора и свих Комора као и свих адвоката по- 
себном претставком коју је стилизовала нарочита комисија Извршног 
одбора, најхитћије поднесе Савезном извршном већу на разматрање и 
усвајање.

Посвећена је на седници велика пажња Другом Конгресу правника 
Југославије, те је  утЕређна дужност адвоката да по свим питањима 
ставл>еним на дневни ред Конгреса у што већем броју учествују рефе- 
ратима, корефератима и дискусијама, те се у том правцу позивају Ко- 
море да скрену пажњу својим члановима на ову обавезу, a кроз над- 
лежна удружења правника.

Скупштина Савеза одржаће се после ступања на снагу новог За- 
кона о адвокатури.

Питање посмртне помоћи породицама умрлих адвоката проучено је 
те се нови нацрт одлуке доставља свим Коморама на мишљење и пред- 
лог, с тим да је ово питање стављено на дневни ред идуће седнице.

Претресано је  и питање примене пореских прописа код адвоката, 
па је решено да се Коморама доставе мишљења Извршног одбора Са- 
веза, и да се ово питацзе третира са надлежним органима.

Разматране су међународн« везе нашег Савеза и донесена су разна 
административна решења.

К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

И з чл. 73 О ЗБ  н е  може се извести  
закљ учак да  започети бракоразводни  
спор старалац пе може наставшчг без 
одобрења с(раратељског органр (Врх. 
с у д  А П В  бр. Гж. 676I19S6..

Тужилац је још као пословно спосо- 
бан поднео бракоразводну тужбу про- 
тив своје жене. У току парнице тужи- 
лац је лшпен пословне способности, па 
је парницу наставио старалац.

Првост. суд је тужбу уважио и брак 
развео кривицом тужене.

Тужена је поднела жалбу, између о- 
сталог и због формалне повреде зажона, 
коју налази у чињеници да је старалац 
парницу наставио без претходног одо- 
брења органа старатељства противно 
тфопису чл. 75 ОЗБ.

Жалба је неоснована и као таква од- 
бијена, a из разлога;

26 jjTia 1955 године тј. у време под- 
ношења тужбе тужилац није био дишен 
пословне способности, није био под ста- 
ратељством те је према томе тужбу под- 
нео као формално споообно дице. Члан 
73 ОЗБ односи се само на случај када 
постављен старалац паднесе тужбу за 
развод брака у кме умоболног брачног 
друта. Старалап; не може поднети такву 
тужбу без претходне дозволе старатељ- 
ског органа. Међутим, из ч л . 75 ОЗБ 
не може се извести закљЈ'чак да залоче- 
ти бракоразводни спор старалац не мо- 
же наставити по одобрењу оргаиа ста- 
ратељотва.
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Кутгопрддаја је копсепсуални уговор и 
перфектан је чим су се странке спора- 
зумеле у  погледу предмета који се про- 
даје и у  погледу куповне if^ue. —  Правг- 
no је правило да поштени градитељ ко- 
ји гради па туђем земљшиту дозволом 
власника ч̂ ла стиче право својине и 
тла и зграде уколико је вредност зграде 
већа од вредиости тла. (Врх. суд АПВ 
6р. Гж. 942156).

Тужилад је у  својој тужби тражио да 
се тужени обвеже да су дужни трпети 
да се укжижи право власнзшггва на не- 
ркетншш у  његову корист уз љегову 
обавезу да туженивдма исплати 350.000 
динара или да се тужени обвежу да 
нсплате солидарно тужиопу 2,050.000 
динара на име разлике између данапш>е 
вредности спорне некретгоше ii цене за 
првор. туженој припадајући део спор- 
штх некретнина. које је она продада 
тужирпу за 350.000 динара. Он је у 
пролеће 1953 кутшо од тужене некрет- 
нину за 350.000 динара, јер су се спо- 
разумели о томе, па је подигао зграде, 
извршир адаптадије, посадио воћке. 
Првор. тужена је касније исту ту не- 
кретнину продала другоредно туженом, 
који je у  земљ. књигама постао власии- 
ком те некретнине. Тужени другог ре- 
да је знао за споразум између тужиоца 
и тужене првог реда, знао је да је исти 
изврпшо дозиђивање, адаптасџ^е и пн- 
вестиције у ту некретнину.

Првост. суд је тужбу делимично ува- 
жио и обвезао прворедно тужену да ту- 
жио1 у̂ исшгати 250.000 динара, као и 
делимитае паршгше трошкове.

Тужилац и тужена првог реда уло- 
жили су жалбу.

Жалба тужиоца је основана, првост. 
пресуда укинута, a из разлога:

По правним правилима имовннског 
права кутсопродаја је консенсуални уто- 
вор и перфектан је там су се странке 
слоразумеле у  логледу предмета који 
се продаје и у погледу износа куповне 
цене. Сви остали модалитети уговора 
не спадају у битне елементе уговора, 
и уколико у логледу н>их нема спора- 
зума исти се могу надоместити на 
основу диспозитивних правних прави- 
ла имовинског права. Уколико стравке 
нису постигле споразум у  погледу рока 
ишлате или појединих рата куповне 
цене, недостатак споразума може надо- 
местити и одтгука суда. Ако странке 
желе условити правоваљаност купопро- 
дајног уговора од споразума и у ito- 
гледу споредних састојака уговора, оне

морају то изричито утоворити. Пошто 
у конкретном случају таквог изричнтог 
уговора нема, a то не произлази ни из 
садржине списа ни из образложења 
првост. пресуде, то се уговор има сма- 
трати перфектним, јер је првост. суд у- 
тврдио као чин.еницу да су се тужилац 
и прворедна тужена споразумели у по- 
гледу предмета купопродаје и у погле- 
ду куповне цене.

Неосновано је правно становиште 
првост. суда и у погледу евент. ирава 
тужиоца стечених на основу грађења 
на земљшпту првотужене. Наиме, прав- 
но је правилно да паштени градител. 
који гради на туђем зем.’вишту дозво- 
лом власника тла стиче право својине и 
тла и зграде уколико је врадност згра- 
де већа од вредности тла, и уколико 
странке такву солуцију нису изричито 
и споразумно искључиле. Hiije блтно 
да ли је вредност првобитног објекта 
већ.а од вредности новоподигнутих обје- 
ката и адаптација. И да је та канста- 
тацнја, у већој вредности основних об- 
јеката, тачна и у том случају тужилац 
је могао стећи сувласништво спорних 
кућа или пак власншптво на одређеном 
делу тла са ново подигнутим зградама 
обзиром на обим извршених инвеспштт- 
ја у  односу на вредност основног об- 
јекта.

Како првост суд није утврдио ове 
околности ваљало је првост. пресуду 
укинути.

Правно је правило да продавац јемчи 
за ћудљивост коња ухолико се то свој~ 
ство односно та мана појави у  року од 
30 дана рачунајући од дана закључења 
правпсг посла. — -  Ако нема доказа да 
је  пресуда уручена странци рок за под- 
пошење жалбе тече од дана уручења 
пресуде заступнику странке. (Врх. сгд  
АПВ бр. Гж. 68611956).

Првост. суд је уважио тужбу и ра- 
скинуо уговор о трампи коља између 
тужитеља и туженог, јер је утврдио да 
је кон> туженог ћудљиве природе, која 
мана се показала у року од 30 дана од 
дана закљученл утх)вора.

Тужени је поднео жалбу. У одговору 
на жалбу тужилал; је навео да је жалба 
неблаговремена, јер да је туженом пре- 
суда уручена, да се није жалио, да је 
после тога иста пресуда уручена заступ- 
нику тужиоца, који је уложио жалбу.

Жалба туженшса је неоснована, a нз 
разлога:
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Правно је правило да продавац јемчи 
за ћудљивост коња ужолико се то свој- 
ство односно та мана појави у  року од‘ 
50 дана рачунајући од дана за1 сљзгчен.а 
правног посда. Пошто у конкр. случају 
није доказано да су странке споразумно 
искључиле обавезу иродавца да јемчи 
за ћудљивост коња, продавав; јемчи за 
наведену ману спорне кобиле на основу 
закона. Пошто међу странкама није 
спорно да се мана показала унутар ро- 
ка од 50 дана рачунајући од дана за- 
кључења правног посла, a како је мана 
доказана, саслушааем низа сведока, ва- 
љало је вгрвост. пресуду потврдити.

Тврдња тужитеља да је жалба небла- 
говремено поднесена не стоји. Изврше- 
ном провером доетавнида утврђено је 
да су доставнице враћене 1 јзгна 1956 
године под редним бројевима 14 и  15 
експедиционе књиге суда. Саслушани 
достављач је изјавио да се н>ему чиви 
да је пресуду уручио 25 маја 1956 год. 
али то незна поуздано. Обзиром на о- 
колност да нема спорне доставнжце, рок 
за подношење жалбе тече од дана из- 
вршене друге доставе заступнику ту- 
женог.

А ко  је  ТЈгжени праеоснаж но ослобо- 
ђ ен  кр и ви ч н е  одговорности због нуж не  
одбране a тужилац у  грађанском  сп ору  
покрепутом ради оштете ни је  доказао  
посебно к р и в и ц у  туженог овај не  може 
материјално одговарати за озпеде напе-  
сене тужитељу у  нуж ној одбрани. (В рх. 
суд  Ј П В  бр. Гж. 68/9S7).

Тужидац је поднео тужбу наводећи 
да је тужеат њ ем у  нанео тешку телесну 
озледу ударом по глави и тражио от- 
штету.

Тужени је истадао да је правосна- 
жном пресудом Врх. суда АПВ ослобо- 
ђен кривичне одговорности јер је суд 
утврдио да је поступао у нужној од- 
брани. Првост. суд је тужбу одбио.

Тужилац је уложио жалбу, која је не- 
основана, a из разлога:

Пресудом Врх. суда АПВ бр. Кж. 
557/56 тужени је ослобођен од опту- 
жбе да је опггећеног — сада тужиоца 
— ударпо лопатом по глави наневгаи 
му по природи тешку n o  живот опасну 
повреду која је оставила као трајну по- 
следицу смањење радне способности. 
Врх. суд је нашао да је тужени дело 
починио у нужној одбраки.

Тужилац у својој жалби па ни током 
првост. поступка није навео ни једну

околност која би указивала на било ка- 
кву кривицу туженога па ни у жалби не 
предлаже нове околности и нове доказе 
у том правцу. Исказима саслушаних 
сведока је на убедљив начпш рашчи- 
шћено чињенично стање из којег про- 
излази да је чужени изврпгао дело у 
нужној одбрани те га не може теретитн 
ни одговорност за накнаду пггете.

П роп и си  Уредбе о уп р а вљ а п у  станбе- 
ним  зградама имају се применит и и  онда  
ако се радило  о пословнигл просторија- 
ма издатим као станбеним падлеж ним  
реш ењ ем. (В рх. срд А П В  бр. Гзз. 
44I19S6).

Срески суд је оснажио своје решење 
0 отказу докала (једне собе и чекаони- 
ђе) у  којој је туженик имао своју адво- 
катску канделарију. Одбијен је приго- 
вор да су у 1штан.у станбене лростори- 
је и да се имају применити прописи У- 
редбе о управљаау станбеним зградама.

Окружни суд није уважио жалбу ту- 
женика.

Претседшгк Савезног врх. суда ста- 
Био је захтев за запгтиту законитости, 
с предлогом да се укину обе ниже пре- 
суде, јер да је повређен закон.

Захтев је основан, те су обе пресуде 
укинуте, a из разлога:

У конкр. слх^чају за доноше1ве пра- 
вилне одлуке потребно је, да се рашчи- 
сти 1штан.е да лп се ради о пословшш 
или станбеним просторијама. a није 
битно само то да ли туж<чш спорне 
просторије користи и као станбене и 
да ли је његов однос према тужитељи- 
ци однос станара коме се признаје свој- 
ство корисника стана или сустанара и- 
ли однос потстанара, без обзира на то 
да ли он у том стану само станује или 
му он служи и  за адвокатску канцела- 
рију.

Основан је захтев за запгг. закон. да 
је битно за утврђивање својства стака- 
ра чин>евшпд, да ли спорни стан прет- 
ставља део стана тужитељице који је 
она издала туженику.

Ако би се и радило о пословним про- 
сторијама издатим као станбене над- 
лежним решенлм п у том случају се иа 
гуженика имају применити проппси 
Уредбе 0 управЈБању станбешш зграда- 
ма, која и тим станарима приРнаје свој- 
ство корисника стана, јер их не издваја 
од корисника станова у  станбеиим прв- 
сторијама по н.иховој намени (ст. 5 чл. 
5 помевуте Уредбе и чл. 17 Одлуке о 
издавању у закуп пословних просто- 
рија на територији Града Новог Сада).
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Јавни тужилац није овлашћен на под- 
ношене жалбе против пресуде no пита- 
н у  имовинско правних захтева. (Врх. 
суд АЛВ бр. Кж. 1S14J1956).

Окружни суд прогласио је кривим 
олтуженог, али је завод за соц. осигура- 
lae упутио на парницу у погледу оства- 
рења имовинско правног захтева.

Јанни тужилац је против одлуке су- 
да о упућивању оштећеног на парнвцу 
уложио жалбу.

Жалба је недозвољена и као таква 
одбачена, a из разлога:

Жалба Окр. јавног тужиоца је недо- 
звољена с обзиром на одредба чл. 97 
и чл. 338 ст. 4 ЗКП из којих проистиче 
да јавни тужилац није по закону овла- 
шћен за подношеае предлога ради о- 
стварења имовинско правног захтева, 
па према томе ни на изјаву жалбе про- 
тив одпуке суда којом је опггећени у- 
пућен на грађанску парницу.

Јавни тужилац може на главном пре- 
тресу изменити оптужницу до  момен- 
та када претседник објави да је главни 
претрес завршен. —  Околност за при- 
мену чл. 2SS ст. 1 К З постоји онда ако 
вредноаг украдених или проневерених 
ствари износи 800.000 динара, и више. 
{Ћрх. суд АПВ бр. Кж. 1314/19S6).

Оптужени је против првост. пресуде 
поднео жалбу наводећи да није извр- 
пшо дело пљачке, и да је суд битно по- 
вредио закон када је дозволио да Јав- 
ни тужилап; после заврвше речи одбра- 
не нзмени отггужницу.

Жалба због битне повреде ЗКП је  не- 
основана, док је жалба у погледу при- 
мене чл. 255 ст. 1 ЗК основана, a из 
разлога:

He постоји j  пввост. nocryirev битна 
повреда одведаба ЗКП из чл. 342. ст. 1. 
Према прохшсу чл. 316. ст. 1. ЗКП Јав- 
ни тужилац може на главном претресу 
нзменнти оптужниду све до завршетка 
главног преттзеса тј. до момента када 
претеедшпс већа у  смис.лу чл. 325 ст. 
1 ЗКП објави да је главни претрес за- 
вршен. Према томе. Јавни тужи.лац мо- 
же изменити оптужницу и после тога 
пошто су браниохџ! изложили одбрану.

Међутим, околност која с обзиром на 
вредност ствари показује^ беозбкрност 
учшгаоца према заједници у  смислу чл. 
255 ст. 1 КЗ постоји онда ако вредност 
украдених или проневерених ствари из- 
носи 800.000 динара и више. Како у

конкретном случају вредност ствари из- 
носи мање од 800.000 дшгара, то је овај 
део жалбе основан.

Чл. 2SS ст. 2  К З претпоставља за ње- 
гову примену само свршена кривична 
де.ча a не и покушпј. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 1287I19S6).

Првост. суд је оптужене прогласио 
криБИ М  за неколико крив. дела, a из- 
међу осталог и за крив. дело из чл. 255 
ст. 2. КЗ.

Оптужени су уложи-ли жалбу, .која је 
делимично основана, a из разлога:

Повредио је првост. суд кривични за- 
кон када је под кваЈшфикапију де.ла из 
чл. 255 ст. 2 КЗ сузчирао и крив1Рша 
дела која су остала у покушају. Ово 
кривично дело узима у обзир само свр- 
шена кр1гвична де.ла која прерастају у 
пљачку, a не ii покушај, јер код њега 
нема украдешос ствари па према томе 
ни последица „тако велш<е вредностп”. 
a самим тим ни дела швачке.

И кад је познато лице коме је желез- 
пица неовлашћено изручила пошиљку^ 
илиглац права из уговода о превозу ро- 
бе железницом овлагићен је сматрати да 
је  пош 11љка изгубљена ако му није из- 
ручена о року ад 30 дана no истеку ро- 
ка за предају. (Брх. привр. суд Сл. 878 
1956).

Неспорно је међу странкама: да је 
тужи.лац 23 децембра 1953 г. упутио же- 
лезницом на адресу ,.Инвеститорске гру- 
пе Хидроцентрале РАС” два вагона це- 
мента у вредностн од 1,166.880.— ди н .; 
да ту пошижку Инв. група није прими- 
ла; да је железн. станица у Р. пошиљку 
издала Грађевинском предузећу „РАС” 
— сада Грађевинском предузећу „Саи- 
џак” у ликвидацпји; да предуезће ,,Сан- 
џак” ггризнаје да је цемент примило и 
утрошило, те да признаје тужиоца за 
CBora повериоца.

Тужилац је тужбом затражпо да му 
тужени Државни осигуравајући завод 
као осигуратељ у смислу Уредбе о оба- 
везном оси1уран.у свих пошиљки које 
се предају на превоз Југословенским 
државним железницама („Службени 
лист ФНРЈ бр. 90/47) исплати осигур- 
1шну у висини вредности nomn.i.Ke, јер 
■се ова има сматрати изгубженом.

Тужени се упротивио тужбеном за- 
хтеву, истакавшп да је захтев преура- 
љен. Лице коме је железниЈца, уместо 
тужиоцу, предала пошиљку познато )е. 
iia се пошаљка не може сматрати изгу-

35



бљеном. ТужилЕш; 6и требао да се са 
азхтевом за исплату вредности попшљ- 
ке претходно обрати ликвидациоиој ко- 
мисији предузећа „Санџак” које је по- 
пшљку примило и потропшло.

Виши привредни суд донео је пресу- 
ду којом је тужбени захтев као преу- 
рањен одбио. Ово стога пгго је Грађе;  ̂
винско предузеће „Санџак” у ликнида- 
иЈији признало да је иримило пошиљку 
н изјавшЕО се агремним да фактурну 
вредност попгнљке плати тужиоцу. Ка- 
ко ликвидалЈиони поступак нвгје још за- 
вршен, то се не зна да ли ће и у  којој 
мери потраживање тужиода остати не- 

намирено.
ВрхоЈши привредни суд уважио је ре- 

визију тужиоца, преиначио побијану 
iipecy/iy и  обавезао тужену да аужиоцу 
илати осигурнину, a из разлога:

Није основаио становиште побијане 
пресуде да је тужба иреурадена зато 
што се тужилаг!; није претхадно ради 

наплате обратио ликвидадионој комиси- 
ји предузећа „Санџак”.

Према пракним правилима која се 
примен.ују у превозу робе железницом, 
кмалац права из уговора о превозу о- 
влашћен је сматрати да је пошиљка из- 
губљена ако му она није изручена у ро- 
ку од 50 дана. Из тога произлази да је 
ималац права, пошто је наведени рок 
безуспепшо протекао, у праву да тра- 
жи од желегршде накнаду штете због 
губитка пошшБке, и то без обзлра да ли 
је евентуално познато лиде коме је же- 
ла. Околност што треће лице које је по- 
шиљку неовлашћено примило од же- 
лезнице изјављује да је схгремно да и- 
маоцу права са своје стране шгати вред- 
ност пошкљке, не може лишити имаоца 
права жеговог захтева према железни- 
11И, кад он ту изјаву трећег лица није 
прихватио II испустио железницу из о- 
бавезе која следи из уговора о превозу.

У конкретаом случају рок из rope на- 
веденог правног правила одавно је исте- 
као, тужнлац као ималац права из уго-
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вора о превозу одбио је да npiijiii као 
CBor дужшша предузеће „Санпак” коме 
je железница неовлашћено изручила по- 
шиљку, a није ни тврђеио да је пустио 
железнилу из обавезе. Железничко 
тргнспортно предузеће ocra.io ie дакле 
одговорно тужиоцу за хубитак пошиљ- 
ке.

С обзиром на изложено, a како је по- 
пшљка била осзпурана у  смислу Уред- 
бе о обавезном осигурању свих пошшб- 
ки које се предају на превоз Југословен- 
ским државним железницама, наступио 
је осигурани случај. Тужеии Државни 
осигуравајући завод дужан је стога да 
тужиоцу исплати осигурнину (чл. 4 У- 
редбе).

EKottoMdKa снага привредне органи- 
зације, као један о д  критерија за одме- 
равањ е новчане казне због привредног 
преступа, пе цени се једино no вели- 
чини средсатва којгша дотична органи- 
зација слободно располаже у  време до- 
иош ења пресуде, eeh  no општем обиму 
њеног пословап>а и no величини сред- 
стаеа са којима послује. (Врх. привр. 
с уд  бр. Пкж. ЗУУб).

Вшпи привредни суд казнио је при- 
вредну органиазцију због привредних 
преступа из Уредбе о девизном поало- 
ваљу.

П ротив те пресуде Јавно тужиоштво 
народне републике изјает1ЛО је жалбу у 
погледу висине изречене казне с пред- 
логом да се казна повиси.

У свом одговору на жалбу окривљеио 
предузеће је навело да је казна правил- 
но одмерена с обзиром на околности ко- 
је је лрвосггепени суд узео у обзир ггри 
одмерава»у казне. Окривљено предузе- 
he, између осталог, сматра да при од- 
меравању новчане казне није од зна- 
чаја висина бруто промета предузећа, 
већ једино износ средстава на самостал- 
ном располагаау из којих казна треба 
да буде исплаћена.

Врховни привредни суд уважио је 
жалбу јавног тужиоштва и повисио нов- 
чану казну, a из разлога;



„При одмераваљу казне узета je у 

обзир и еканомска снага окривљеног 

предузећа која се огледа у  чиљеници 

да је негов бруто промет у  1955 годи- 

ни 113НОСИО око осам и по милијарди 

динара. Није основано схватање окрив- 
љеног предузећа, које је изражено у 
његовом одговору на жалбу, да при од- 
меравању новчаже казне треба да буде

узет у обзир само износ оних новчаних 
средстава која предузећу' у  време доно- 
шења пресуде стоје на слободном ра- 
сполагању. Изречена новчана казна за 
привредни преступ терети не само по- 
стојећа већ и будућа средства на сло- 
бодном располагаау, a износ тих сред- 
става ]'« по иравилу сразмеран ведичини 
промета односно бруто продукта дотич- 
ног предузећа”.

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

У именик адвоката уписани су:
1. Раданов Љубомир, са седиштем адв. канцеларије у Новом Саду 

1решењем АК за АПВ бр. 245/956, које је потврдио својим решењем 
Држ. секретар за прав. управу НРС под бр. 23430/1956;

2. Вуковић Миро, са седиштем адв. канцеларије у Зрењанину ре- 
шењем АК за АПВ бр. 179/1954, које је потврдио Држ. секретар за 
прав. управу НРС под бр. 3316/1957.

У именик адв. прицравника уписана је:
1. Бабић Олга, код адв. Бабић Милана из Беле Цркве решењем 

АК за АПВ бр. 320/1956, које је потврдио Држ. секретар за прав. 
управу НРЋ својим решењем бр. 702/957.

Адвокатска комора за АПВ

РАДНИМ ОДБОРИМА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА

У вези са службеним саопштењем о издавању легитимација за пов- 
лашћену вожњу за 1957 годину, које је објављено у броју 2 „Гла- 
сника” за 1957 годину, скреће се пажња Радним одборима да је крај- 
њи рок за достављање спискова 15 март 1957 године.

Неки Радни одбрри су већ доставили спискове, који нису били ко.м- 
плетни са свим траженим' подацима, па се понова умољавају Радни од- 
бори да у списковима истакну све тражене податке, као и на потребу 
да сви спискови буду достављени најкасније до 15 марта 1957 за- 
кључно.

Адвокатска комора АПВ
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ИЗ КЊИГОВОДСТВА

Поново се скреће пажња свим Радним одборима и свим адвокатима 
да све дocrteлe обавезе измире у најкраћем року Комори.

Уплате за чланарину, 1%, коморског доприноса, као и уплате Рад- 
них одбора за „Гласник”, новчане казне адвоката, као и потраживања 
Коморе уплаћују се на тек. рач. Адвокатска комора за АПВ број 300- 
Т-403. Уплате за Посмртни фонд врше се на тек. рачун Адвокатске ко- 
море за АПВ бр. ЗОО-Ф-6643/1.

Књиговодство АК за АПВ

 ̂ ИЗ СЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Извршног одбора АК за АПВ која је одржана дана 26 
фебруара 1957 године донесена су следећа решења;

1. Узет је  на знање извештај претседника и референата о раду Ко- 
море између две седнице.

2. На основу пресуде Окјружног суда у Сомбору бр. К. 240/1956 
којом је др. Анојчић Стеван адвокат из Оџака ослобођен укида се ре- 
шење ИО са седнице од 29 јануара 1957 о привременој забрани вр- 
шења адвокатуре.

3. Решавано је о текућим предметима и молбама за упис у Име- 
иик адвоката и адв. приправника.

4. На основу чл. 49 Закона о адвокатури кажњавају се опоменом 
адвокати Кирић Стеван, др. Илијћ Радослав из Новог Сада, др. Лоза- 
нић Славко из Зрењанина, Еремић Сава из Н. Бечеја и др. Герргијевић 
Вељко из Руме за мању неуредност коју су починили тиме што су 
наенадлежном органу упутили предлог за улагање захтева за заштиту 
законитости, a не Савезном јавноу тужиоштву.

5. На основу чл. 27 Закона о адвокатури и чл. 24 т 15 Правилд АК 
за АПВ привремено се забрањује вршење адвокатуре Кирић Стевану, 
адв. из Новог Сада због покретања кривичног поступка против њега, 
a за привременог заменика поставља се адвокат Душан Грковић из 
Новог Сада.

Извршни од6о|) АК за АПВ

ГЛАСНИК" излази (-ваког месеиа- — Издавач и власник: А двокатска комога 
за , АПВ, Нови Сад, 5м а) Јовина 20. Уређу1е Одбор Одговорнн уредник: Ботнћ 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6.
Техући рачун код Народне банке бр. ЗОО-Т-403.

Штампа: штампарија „Коста Шокица' Нови Сад.
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..CBBPEMEHil ^
П Р О Д А В Н И Ц А  5A А П В

H O B И C A Д
3MAI 10ВИНА 22 ТЕЈШФОН: 27-26

Има стално y пркЈдаји:

сав канцеларијски материјал,

све образце за књиговодство,

картотеке свих врста, као и картотеке

за адвокатске канцеларије,

блок признанице,

налоге за благајну,

дневник адвокатског послова№а,

доставнице,

сва и 3 д a њ a издавачког-штампарског 
предузећа

„Савремена администрација^
Адвокатима из целе земље који нам се обраћају за разне 
тисканице, ко и осталим интересентнима-купцима, шаљемо 

све тисканице итд. у з  поузеће.

„САВРЕМЕНА АДМИНИПТРАЦИЈА“
ПРОДАВНИЦА ЗА АПВ

НОВИ САД
ЗМАЈ 10ВИНА 22 — ТЕЛЕФОН 27-26

5353480032



ШТАМПАРИЈА

„Коста Шокица“

Н О В И С A Д

БРАЋЕ РИБНИКАРА БР. i4  
Т Е Л Е Ф О Н  Б Р 0 1  33-56 
ТЕКУЋИ РАЧ. 18-КБ-2-Ж-518

Располаже савременом уређе-

ном штампаријом и књиговез-

ницом. Прима на израду све

врсте тисканица, књига, часо-

писа, б л о к о в а  и р а з н е

в р с т е  п о в е з а
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