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ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ КРИМИНАЛИТЕТА МАЛОЛЕТНИКА

Да би се спровело делотвО|рно предупређење криминалитета треба 
исти спречавати у самом његовом језгру. To ice најбоље постиже 
тако ако се код сваког појединца пронађу узроци криминалитета или 
пак чиниоци и разне склоности које би могле довести до криминалитета, 
те се одмах потом приступи њиховом отклањању или бар неутрализи- 
рању. Но, нажалост, то није увек могуће постићи, јер иако су нама 
познати многи, како општи тако и посебни узроци криминалитета и 
чиниоци, ипак они у целости још нису пронађени, те услед тога није 
ни могуће, створити један општи и јединствени систем предупређења 
криминалитета, који би важио за све земље, за сва лица и све прилике. 
По свему изгледа да то никад неће ни бити могуће, пошто је то све 
доста релатнвно и несигурно.

Међутим, једно је сигурно, a то је да криминалитет у највећем 
делу случаја вуче свој корен још од најранијег детињства. Зашто 
деца малолетници па често и деца чине нека кривична дела, или ако 
одмах и падну у криминалитет зашто се код њих стварају таква 
психолошка стања и склоности, која ће их можда тек касније, током 
њиховог живота довести до криминалитета. На то питање је немогуће 
потпуно тачно одговорити, јер ециологија још није у довољној мери 
напредовала.

Нема сумње да и код малолетника важе углавном сви они општи 
и посебни узршци криминлитета који важе и за одрасле, као напр: не- 
зрави друштвено-економски односи, социјална беда, разни биопсихо- 
лошки чиниоци итд. Ади, код малолетника постоје и неки чиниоци на 
које треба обратити посебну пажњу и који су њима ипак донекле 
својствени. Од тих посебних чинилаца криминалитета код малолетника 
нарочито ваља нагласити душевне и физичке аномалије, те абнор- 
малност родитеља и њихов алкохолизам. Од социјалних чинилаца код 
њих нарочито треба водити рачуна о томе из каквог породичног круга 
малолетник потиче, да ли из складне и сређене или пак мрње, разо- 
рене, или пак бедне и недоличне породичне заједнице. Затим треба 
Бодити рачуна о пороку који постоји у градовима, о скитничарењу, 
о просјачењу на које се малолетници навикавају понекад већ од ča- 
мог детињства.
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y  сваком случају ваља имати на уму да криминалитет проистиче 
из процеса међуделања самог малолетника и дате ситуације, a да су 
рецидивизам и сазревање кривичне каријере само наставак и последице 
процеса формирања карактера и стицања одређеног понашања. Због 
Tora у раду на предупређењу треба по-вољно утицати на овај процес 
формирања и створити пpioтyтeжy разним неповољним чиниоцима, те на 
тај начин створити један контрапроцес.

По овоме би изгледало да би за предупређење криминалитета 
малолетника много целисходније било када би се истЈраживања више 
усмерила према бољем упознавању овог процеса форлгарања карактера 
и понашања, него према истраживању, на дохват, разних узрока кри- 
миналитета, који неће моћи увек дати сигурне резултате, обзиром да 
малолетници и деца могу бити бачени на ивицу криминалитета не само 
услед извесних узрока већ услед многобројних чинилаца и веома разли- 
читих прилика.

Дакле, за предупређење криминалитета малолетника битно) 'би 
било пронаћи један делотворан програм васпитања и формирања ка- 
рактера и понашања, односно преваспитања.

Врло често исти програм се може сматрати с једне стране као 
програм за предупређење криминалитета малолетника, a са друге пак 
стране као програм за поступање тј. за њихово лечење, односно прева- 
спитавање. Ово нарочито важи за поједине радње раније једног истог 
ггрограма, јер се често поступање не може тако оштро раздвојити од 
предупређења, a то је нарочито случај код малолетника.

Уколико се извесним радом на уздизању настоји да се поправи 
и преваспита малолетник који је већ постао починитељ кривичног дела, 
онда је то програм за поступање. Ме^утим, ако се истим таквим радом 
ради на уздизању малолетника и деце која још нису починила кри- 
вична дела и нису имала посла са сдуом 'и властима, али су у томе 
погледу угрожена, те се тим радом уопште настоји да се криминалитет 
затре већ у самом зачетку и да се спречи да се малолетник и даље 
развија у опасном стању и криминалитету, те да касније у томе и 
сазре, онда је такав рад на уздизаљу свакако део једног програма за 
предупређење.

Постоји једна маса таквих програма за уздизање малолетника, 
a они се доста разликују п{>ема појединим земљама. Напр. само у САД 
за непотпуних последњих 100 година било је више од 150 таквих 
програма.

Сви ови програми могу се поделити у две главне врсте: на програ- 
ме где се поступање спроводи одвојеним радом са појединцем и на 
основу његове историје случаја и на програме са скупним радом у 
групи.

У прву врсту програма спадају разне клинике за поступање са 
малолегиницима и децом, одељцн за менталну хигијену у школама, лични 
надзор од стране органа за прокушавање одређених од судова за ма- 
лолетнике или социјалних радника одрефених од разних установа, кон- 
трола угрожене деце и малолетника од стране посебних учитеља чија



je дужност да их у њиховим кућама посећују, упућивање у неке по- 
себне установе итд. Код нас су у томе смислу недавно устројена ме- 
дицинско-педагошка саветовалишта, која су за почетак дала врло добре 
резултате.

У другу врсту спадају разна омладинска удружења и организације, 
планинска, скаутска и остала спортска друштва, разни школски и ван- 
школски програми, феријални савези, логоровања о годишњем од- 
мору итд.

У овом скупном раду ради се са једном извесном групом, разредом, 
радном јединицом итд.

Међутим, многи системи су крмбинација ова два програма, јер је 
немогуће ове програме потпуно у животу раздвојити, обзиром да се 
они увек испреплићу и допуњују, те се према потреби примењује час 
„непосредна или активна терапија” a час. „посредна или пасивна те- 
рапија”.

Ови комбиновани програми су такође многобројни. Има и таквих 
програма где је предвиђено посебно активизирање родитеља и ства- 
раље школе за родитеље, где се исти посебно обучавају да ба били 
у стању да упознају и разумеју грешке своје деце те да са њима 
правилно поступају.

Постоје напр. и посебни програми предупређења Органа унутра- 
шњих послова, које ови спроводе на ,разне начине, напр. контролом 
барова и сличних локала, упозоравањем родитеља угрожене деце и 
малолетника, прогоном одраслих лица која потстичу малолетнике на зло, 
предавањем уг.рожених малолетника и деце медицинско-педагошким са- 
ветовалиштима и другим сличним установама итд.

У свим до сада набројаним програмима предвиђени су само по- 
времени и релативно краткотрајни додири са малолетницима и децом. 
Међутим, има случајева када је препоручљиво да малолетници буду у 
сталном додиру, који може према потреби да траје од неколико ме- 
сеци до неколико година, те се тако ови онда упућују у неке отворене 
установе. У томе погледу било је разних покушаја па чак и таквих 
где се малолетницима хтела дати на|рочита иницијатива. To су омла- 
динске „Републике” као напр. George Junior Republic, где су смештени 
не само угрожени малолетници већ и они који нису угрожени, те 
„Дечија села” где су углавном смештени малолетници који су већ 
починили нека кривична дела.

Неки од ових програма су дали бољих a неки слабијих резултата, 
a исти је случај и са наведеним отвореним установама и организа- 
цијама. Ови су резултати свакоко много бољи од оних које су до 
сада дали васпитно-поправни домови и све остале затворене установе, 
па ма оне биле и најмодерније као напр. Borstal заводи. У сваком слу- 
чају велика предност ових програма и отворених установа је та, што 
веома повољно утичу на предупређење криминалитета и уздизање ом- 
ладине a да је при томе не излажу никаквим присилним мерама, нити 
пак моралном жигосању путем стављања у затворене установе, и за- 
воде, a тиме се уједно постиже и једна велика материјална уштеда.



Који је  од ових програма и отворених установа најбољи. На то 
је веома тешко одговорити. To свакако зависи од постигнутих резул- 
тата и Од тога у којој мери они одговарају друштвено-економским и 
осталим условима дотичне земље.

Моју пажњу је нарочито привукла установа JUGENDHILFSWERK 
у FREIBURG Ш  BREITSGAU, универзитетски град у коме се налази 
најпознатији немачки криминалошки институт под управом профе- 
сора Thomasa Wurtenberger, као и криминаолошки институт под 
управом дрофесора N. Jeschek. To је главни град покрајине из- 
међу падина Шваривалда и Рајне која броји око 500.000 ста- 
новника. Обратио сам се оснивачу и руководиоцу ове установе r. 
HARRINGER KARL-y, који је Amtsgerichtsrat и судија за мало- 
летнике, за целу ту покрајину. Он је надлежан да суди и све злочине 
које почине малолетници изузев убистава, за која је  већ надлежна 
порота. To је човек који је цео свој живот посветио малолетницима 
и њиховој добробити. Снажан човек и духом и телом. На моје пи- 
тање г. HARRINGER ми је одговорио да се они у овој установи баве 
не само са малолетницима који су већ починили нека кривична дела 
те се сада налазе на прокушавању, већ и са таквим малолетницима и 
децом који се налазе само у „опасном стању” или су само угрожени. 
„Да, збиља, рекао је он, до сада смо постигли врло значајних резул- 
тата, a то је у првом реду захваљујући томе што су малолетници и 
деца увек имали осећај да се у нашој установи ради за њих и за 
њихово добро a не за новац. Човек сам мора стећи цраво да образује 
децу и да их кажњава. Ми чврсто верујемо у то да онај ко се поправ- 
ља сам и са убеђењем и стеченим искуством, може много боље да 
се поправи него са затвором и другим принудим мерама, јер ако је 
нешто постигнуто насилно, то касније може увек да доведе до извесних 
потешкоћа.”

У овој отвореној установи тежиште рада је на предупређењу кри- 
миналитета малолетника и деце. Почиње се радиги већ са децом од 8 
година, ВД_се наставља до 21-ве године, до тамошњег пунољетства, 
али има и таквих који остају у групи све до женидбе. Карактери- 
стично је да су многи свога бившег судију и главног васпитача по- 
зивали и на своју свадбу.

У овој установи црошлост малолетника се не узима у обзир. Сви 
се узимају као да су некажњени, само у случају нових потешкоћа, 
онда се врше нека прегруписања и предузимају сходне мере. Одлу- 
чно је и то да они своје малолетнике це узимају као неуравноте- 
жене или душевно повређене, што је врло често случај у САД, већ 
као душевно потпуно здраве и уравнотежене.

Основ је потпуна добровољнокт. Нема никаквих последица ако 
неко не дрђе. И поред тога само 5% не долази. Међутим, заним- 
љиво је то да многи добровољно долазе које установа уопште и није 
позвала. To је руководиоцима врло важно, јер они неће да врше дис- 
криминацију омладине. Међутим, то су често пријатељи посетилаца 
који су дможда починили нека дела, али власти о томе немају знања.



Та установа се бави са око 300 малолетника, a ,ради се у малим 
групама од 12— 15 малолетника. Групе воде студенти психологије или 
права као социјални радници на добровољној основи, и то они који 
већ имају извесна искуства са поступањем са омладином. Осим ових 
добровољних социјалннх радника ил1а и три стална социјална радника 
2 човека и 1 жена, који су под платом.

Сви се нарочито труде да у установу унесу што више животне 
радиности и воље за радом. те да малолетницима пруже здраву и свежу 
атмосферу. Ако се код неког покажу ггоотудруштвена стремљења, 
онда се настс1'ава да на овог повољно утиче иела rpvna, сви остали 
малолетници. Увек са настојањем да се са њима што боље поступа те 
ако је могуће, онла да им се и кеки поклони даду.

Цела група рали на социјалном делу. Нарочито раде добровољно 
да старим л^удима насеку дова у шуми. a скупљају им иприлоге у hobiiv 
и помоћ у храни и оделу. To на малолетнике врло повољно делује, iep 
OHai ко ie био рћаво виђен или презрен, па када mv се пружи 
прилчка да чини соиијална корисна дела, то ra онда уздиже.

Свима малолетнииима дају се велике могућности да се њихови 
зЛекти иживе у cnonrv. v игрн, да се они иживљавају као дилетантски 
глумни, те да се на rai начин њихове нзст|раности уклоне. Разуме се 
да после овакве одушке. капа су се ови аЛекти иживели. онда их 
стављају на прави колосек. Одлучено је да се у сваком малолетнику, 
и у сваком човеку уопште пронађе нешто добро и здраво, да се онда то 
учврсти и ка томе сре остало гради, те да добоо надвлада гв<> зле 
склоности. Ако се пђаве склоности само притискују и сузбијају то 
није довољно, ,iep је потребно, поред тога, да се и добре склоности 
по1‘ачавају и унапређују.

У свакој групи поред човека (студента) има и једна женска (сту- 
денткнња). која у групу уноси женски елеменат (уместо матере и 
жене). Она се са њима занима, спрема им закуску или малу вечеру, 
дотерује собу, уноси цвеће итд. да би атмосфера била што пријатнија. 
Оне их уче и плесати или су им партнерке на игранкама.

Тамо се никада не врши коедукација тј. никад се не узимају за- 
једно, угрожени дечаци и угрожене девојчице, јер би то створило 
врло велики напон и тешку атмосферу, ако би они били заједно. Са 
друге стране, сасвим се друго поступање мора применити према угро- 
женом малолетнику, n друго према угроженој малолетници.

To је у самој ствари само једна омладинска организација као и 
све остале, a не нека државна установа. Они настоје да се код сваког 
малолетника пробуди свест за суграђанина те да доћу у најужи кон- 
такт са њима људима и да имају пуно поверење у руководиоце. Они 
их воде на разне игре, бесплатно у позориште, на разне cnotprcKe при- 
редбе итд.

Установа има свој властити кино-апарат којим се често дају прет- 
ставе, библиотеку, пинг-понг, билијар, футбал итд. што су све добили 
на поклон. Поред тога, имају купатило да би се могли купати они који 
то немају код куће. Имају мрачну собицу за развијање филмова што



користе фотоаматери. Сви малолетници имају прилике да се укључе у 
обуку за скијање, те у Шварцвалду имају мале домове за излете које 
су малолетници сами изградили.

У главној зпради имају просторије за прихваталиште за оне који 
су без родитеља, без стана, или су се посвађали са родитељима и од 
куће одбегли, те да у таквом стању не би пали у криминал, то се они 
у установи могу привремено да сместе док им се не нађе неки посао 
и смештај. Постоје и учионице где малолетници уче a на спрату су 
собе за јело и игру. Ту се игра билијар и пинг-понг a неки и сликају 
воденим бојама. Скоро у свакој соби има rio неки акваријум што врло 
пријатно утиче. Занимљива је и столарска радионии.а, где малолетници 
раде не само разни намештај већ и дрворезе и дуборезе. Ако неко од 
малолетника хоће да квари они га не ynyhyiy одмах на ред, већ ra 
пуштају да се он прво иживи, a после о« ради добро као и сви остали 
и настоји да поправи оно што је покварио. Тиме се много прстиже. 
руиблиотека је пуна књига, већином занимљивих путописа и добрих 
криминалних романа, са позитивном страном, где зло на крају ипак 
буде кажњено. Поред тога, малолетници тамо читају и новине и илу- 
строване часописе.

Сваки малолетник мора доћи у установу бао једанпут недељно, a 
може и више пута ако хоће. Они врло радо долазе и сматрају ш>осто 
за казну ако им се долазак забраин. Са њима се не улази у неки дубљи 
разговор. To се чини сасвим изузетво ако се примети да малолетник 
има неких психолошких потешкоћа. Тада се са таквим поједицем по- 
себно поступа, са њиме се дубље претреса о свим његовим тегобама, 
о његовим животним плановима, дају му се добри савети, упутства итд. 
Због Tora се они тако добро и осећају јер их нико ништа не пита, нити 
их на нешто гони, па то ствара атмосферу поверења.

У своме раду установа не само да неће никад да искључи родитеље, 
већ напротив, настоји да са њима најуже сарађује. Они дају савете 
родитељима, a уједно траже и њихову помоћ, уколико би са појединим 
малолетником имали неких већих потешкоћа. Родитељи се позивају на 
састанке и са њима се управа договара.

И сами родитељи су често у младости имали законских потешкоћа, 
па због тога нису у стању да своју децу добро васпитају и са њимз 
се боре. To им сада даје задовољства што их они добро васпитају, јер 
ни један отац-криминалац не воли и не жели да му дете буде крими- 
налац, a ни једна несрећна мајка не воли да јој и ћерка буде несрећна.

Ова установа овако ради већ 9 година. На тај начин им је успело 
да знатно смање број оних малолетника који морају да буду упућени 
у неку васпитно-поправну или неку другу затворену установу и то са 
најмање 50%. Тај постотак се ме^утим стално повећава. To је огро- 
ман морални успех, јер је много малолетника на тај начин спасено. 
To је прред тога и велики материјални успех, јер су овом бољом м€- 
тодом држави уштеђени многи милиони златних марака.

Одлазећи из ове установе и захваљујући r. судији Hamngeni на 
љубазности што ми је све ово показао и објаснио, нисам могао да се 
престанем дивити и да се отмем мислима да је уздизање и преваспи-



тавање малолетника један тако узвишен посао, скопчан са толико много 
несебичног труда и рада, за који је потребно једно огромно стручно 
знање, и не само знање, него нешто много више, a то је уметност, 
своје врсте.

ВЛАДИМИР ХАЏИ

ЧЛ. 242 И ЧЛ. 243 ЗАКОНА О НАСЛЕЂИВАЊУ

Прописи чл. 242 и чл. 243 налазе се међу „прелазним и завршним” 
одредбама Закона о наслеђивању. i

Тим прописима се на посебан начин регулише, како he се расправ- 
љати наследноправни односи из оних наслеђа, која су отво{>ена била 
односно код којих је делација наступила пре објављивања односно 
пре ступања на снагу Закона о наслеђивању. Дакле, ти прописи прет- 
стављају неко прелазно право између ранијих правних правила наследог 
права у смислу чл. 4 Закона о неважности правних прописа итд. и 
прописа Закона о наслеђивању.

Пошто данас постоји још велики број заоставштина, код којих је 
делација наступила још пре објавл.иван>а односно још пре ступања 
на снагу Закона о наслеђивању, неће бити на одмет, да се коитички 
изнесе у чему је сиисао сваког од поменутих два прописа посебно као 
и у каквој међусобној вези стоје та два прописа. Ово ће допринети 
бољем схватању практичног проблема, када ће после објављивања одно- 
сно ступања на снагу Закона о наслеђивању и под којим условима доћи 
до примене ранија правна правила наследног права a када гтрописи 
Закона о наслеђивању у погледу наследно правних односа из заостав- 
штина, код којих је делација наступила раније.

Још пре критичког излагања треба имати у виду чињеницу, да је 
Зокна о наслеђивању зборник не само материјално гтравних прописа, 
већ такође и фор.мално правних прописа, наиме, не регулише се само 
мате|рија наследног права већ се такође регулише и процесна материја 
ванпарничног оставинског поступка.

Прописи чл. 242 Закона о наслеђивању тиче се како материјално 
правних прописа тако и формално правних прописа, док, напротив, 
пропис чл. 243 истога Законика тиче се само материјално правних 
прописа.

1. — Прописи чл. 242 Закона о наслеђивању.
Тај пропис одређује, да he се Закон о наслеђивању примењивати 

на сва наслеђа, по којима до дана објављивања закона није донета 
правоснажна одлука о наслеђивању или наслеђе није споразумом, део- 
бом или на други начин коначно уређено.

Полазна поставка предњег прописа је  принцип временске важности 
правних прописа. Зато се тај пропис и налази у прелазним наређењима 
Закона о наслеђивању, јер му то место по природи ствари и припада 
као пропису прелазног права.



Основа принципа временске важности правних прописа је у томе, 
да се извесни правни односи засновани за време режима једног закона, 
коначно расправе по тим прописисма, без 'обзира на то, liiTO би 'у • 
међувремену након заснивања тих правних односа дошло до донашања 
другог закона. Међутим, од овог начелног става постоје отступања, у 
којим случајевима долази до кумулирања принципа временске важности 
правних прописа са принципом ретроактивног дејства нових пропнса 
или пак до потпуног искључења приндипа временске важности правних 
прописа и замењивања истог са принципом ретроактивног дејства нових 
прописа и на оне правне односе, који су били засновани за важности 
ранијих прописа али нису коначно били уређени до ступања на снагу 
нових прописа.

Као што видимо чл. 242 Закона о наслеђивању према своме тексту 
искључује принцип временске важности правних прописа и замењује 
га принципом ретроактивног дејства нових прописа. To дејство изузетно 
почиње већ од објављивања тога закона a не тек од ступања на снагу 
истога, a односи се на сва наслеђа, која до дана објавиљвања закона 
било из којих разлога нису била коначно уређена.

Једноставан је сулчај код оних насдеђа— очворених пре објављи- 
вања Закона о наслеђивању — која у моменту обајвљивања Закона 
нису била уређена. У таквим случајевима је очигледно, да'ће се одредбе 
Зако1\а о наслеђивању у сваком погледу на таква наслеђа примењивати 
без обзира на то, што је делација код истих наступила далеко раније.

Међутим, практички постоји могућност, да извесни случајеви на- 
слеђа, и поред тога што еу коначно уређени до објављивања Закона о 
наслеђивању, ипак не могу спадати у такву категорију наслеђа, која 
би имала, да буду расправљана no правним правилима наследног прва, 
већ, напротив, имају се такође расправљати по начелима Закона о насле- 
ђивању.

Та могућност је дата битном разликом између процесних начела 
оставинског поступка по Закону о наслеђивађу и процесних начела 
оставинског поступка ранијих правних правила из укинутог Закона о 
наследном поступку (Зак. чл. XVI: 1894), који је важио на тери- 
торији АП Војводине сем Срема. По чл. 234 Закона о наслеђивању 
правоснажно решење о наслеђивању или легату везује странке, које 
су учествовале у поступку расправљања заоставштине, уколико им 
није признато право да свој захтев остварују у парници. Према томе, 
за оне наследнике, који су учествовали у отсавинском поступку, право- 
снажна одлука оставинског суда о предаји оставине има не само фор- 
мално правно дејство већ такође и материјално правно дејство. Наиие, 
правоснажна одлука оставинског суда о предаји оставине везује уче- 
снике не само зато, што против те одлуке нема места редовном правном 
леку, већ, и због тога, што је таквом одлуком коначно регулисан 
наследно правни однос између учесника a у односу на заоставштину 
и са гледишта материјалног права. Дакле, учесницима у оставинском 
поступку после доношења правомоћне оставинске предајне одлуке не 
припада више право да траже, да се наследно правни односи регулишу



на други начин, него што је било регулисано оставинско предајном 
одлуком. Изузетак би био једино у оном случају, ако је један од на- 
следника, који је учествовао у оставинском поступку, био упућен 
против другога наследника на парницу, те пропустио да ту парницу 
у року, одређенсм по оставинском суду, покрене. У таквом случају 
за Tora наследника правоснажно оставинско предајно решење не би 
имало материјално правно дејство. Наиме, такав наследник би у ре- 
довном застарном року, предвиђеном у пропису чл. 144 Закона о насле- 
ђивању, могао наследном тужбом према осталим учесницима па евен- 
туално и онима, којн нису у оставинском поступку уопште учествовали, 
тражити, да се питање наслеђа уреди на други начин, него што је то 
уређено правоснажним оставинско предајним решењем. Најпосле- само 
је по себи разумљиво, да оставинско предајно решење, које је  постало 
правоснажно, нема материјално правног дејства, према онкм наслед- 
ницима који нису учествовали у оставинском поступку, који је тој 
одлуци пЈ>етходио. To очигледно произилази закључивањем per argu- 
mento a contxario из чл. 234 Закона о наслеђивању. To би било ста- 
новиште према Закону о наслеђивању. — Међутим, што се тиче прав- 
них правила оставинског поступка, која се rope цитирају, правна си- 
туација је сасвим другачија. Правоснажно оставинско предајно решење 
имало би истодобно и материјало правно дејство само у томе случају, 
ако би сви наследници— не само они који су учествовали у оставин- 
ском поступку већ, такође, и они наследници који у том поступку 
нису учествовали — били задовољни са начином, како је тим решењем 
уређено питање наслеђа неке заоставштине. Дакле, материјално правно 
дејство правоснажног оставинско предајног решења зависило је искљу- 
чиво од става наследгогка-учесника и наследника-неучесника према томе 
решењу. Дак.ле, ранијим процесним начелима оставинског поступка уоп- 
ште није било предвиђено, да правО'Снажно оставинско предајно (решење 
за наследнике-учеснике има матС|ријално правно дејство. Дакле, према 
ранијим правним правилима оставинског поступка постојала је мо- 
гућност, да не само наследници, који нису учествовали у оставинском 
поступку већ, такође, и наследници, који су у том поступку учество- 
вали, парницом траже, да се питање наследника уреди на други начин, 
него што је  то било уређено правоснажним оставинско предајним ре- 
шењем. Та тужба је била hereditas petitio и сваки наследник ју је 
Morao подићи у застарном року. Према томе, под оваквим условима 
према раниијим правним правилима оставинског поступка материјално- 
правна парвоснажност наступила би само на темељу правомоћне пре- 
суде у вези наследне парнице.

С обзиром на све што је дооада изложено у вези правних правила 
оставинског поступка постојале би следеће практичке могућности:

1. — пре објављивања Закона о наслеђивању: а) тужба учесника 
у оставинском поступку против осталих учесника; и б) тужба наслед- 
ника-неучесника протнв наследника-учесника у оставинском поступку;

2. — после објављивања Закона о наслеђивању исте могућности 
као и под 1.



y  свим П|редњим случајевима не можб се рећи, да је донесена до 
објављивања Закона о насле^ивању правоснажна одл)гка о наслеђу. 
Под таквим условима у оним наслеђима, која су отворена nj>e објав- 
љивања Закона о наслеђивању, има да дође до изражаја ретроактивно 
дејство нових прописа изражено у чл. 242 Закона о наслеђивању тј. 
та наслеђа, па према томе и парнице у вези тих наслеђа, имају се 
расправити по начелима Закона о наслеђивању. Засада овакав став се 
поставља само начелно, обзиром да је такав став логична последица 
досадашњих излагања.

Да је могуће подизање наследних парница у наслеђима, која су 
отворена пре објављивања и која су такође пре тога времена право- 
моћно окончана оставинско предајним р>ешењима, — на то указује 
и пропис чл. 245 ст. 1 Закона о наслеђивању, који се тако^  налази 
у прелазним наређењима. Наиме, према томе пропису, рокови, који су 
почели тећи пре ступања на снагу закона, истичу протеком времена 
одређеним овим законом, a ако је ранијим прописима био одређен дужи 
ркж, тада протеком тога рока. Под ранијим ггрописима се свакако мисле 
ранија правна правила наследног права, која су за наследне парнице 
предвиђале редовни застарни рок од 32 године. Зато је очигледно, да 
су наследне парнице могле бити поди п ^е, не само пре објављивања 
поменутог Закона, већ такође, и после његовог објавл>иван>а као и до 
ступања на снагу истога као и после ступања на снагу истога a у року 
од 32 године, рачунајући од дана отварања наследства.

Као што је већ rope изложено у поменутим наследним парницама 
би тебало применити прописе Закона о наслеђивању. Међутим, овде 
нар>очито треба имати у виду ту чињеницу, да, када се један закон 
примењуЈе, тада до примене имају доћи сви његови прописи јер се 
тај закон мора имати у виду као једна целина. Према томе, код примене 
закона — уколико што друго није одређено — правно се не може ни 
замислити, да би могло доћи само до парцијалне примене истог, наиме, 
да се примене само неки пропис, док да се примена других једно- 
ставно мимоиђе. Конкретно |речено Закон о наслеђивању има се у 
целини примењивати, дакле, не само његове одредбе материјално прав- 
Hor значаја, већ, такође, и његове одредбе процесуалног значаја.

Што се тиче наследних парница наследника-неучесника у претход- 
ном оставинском поступку, ту је став потпуно јасна, како са гледишта 
примене материјално цравних прописа Закона о наслеђивању тако и 
са гледишта формално правних прописа. Такве тужбе су допуштене са 
гледишта чл. 234 Закона о наслеђивању. На ове тужбе се једино не 
примењују застарни рокови из чл. 144 истога Закона с обзиром на 
изричити пропис чл. 245 истога Закона, наиме, поред осталог тим про- 
писом је предвиђено, да рокови, који су почели тећи пре ступања на 
снагу Закона, истичу протеком дужих рокова, који су били предвиђени 
ранијим прописима.

Међутим, што је тиче наследних парница између наследника, који 
су учестовали у оставинском поступку, a није им признато право, да 
свој захтев остварују у парници — било да су покренуте пре објав- 
љивања Закона или после објављивања па до ступања на снагу Закона
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као и после ступања на снагу Закона — исте не би биле у складу са 
прописом чл. 234, обзиром, да би се раније правоснажно оставинско 
предајно решење, посматрајући његово правно дејство са гледишта 
рет1роактивног дејства нових прописа, имало сматрати материјално прав- 
но правоснажним, па би везивало све наследнике-учеснике. Дакле, на- 
слеђе се више не би могло на други начин регулисати него што је 
правоснажним оставинско предајним решењем уређено, тако да би се 
овакве тужбе, ако се налазе у току, требале одбацити услед постојања 
пресуђене ствари.

2. — Пропис чл. 243 Закона о наслеђивању. ’
Чл. 243 Закона о наслеђивању регулише извесна питања у вези 

изјаве последње воље у облику тестамента, који је сачињен пре сту- 
пања на снагу тога Закона.

а.— У ставу 1 предвиђа се, да тестамент, који је сачињен пре сту- 
пања на снагу Закона у облику, који је онда био дозвољен, a који 
није сачињен ни у једном од облика предвиђених Законом за тестамент, 
важиће само, ако је завешталац умро до ступања на снагу Закона или 
ако за две године по ступању на снагу Закона умре или постане не- 
способан за прављење тестамента или иначе доспе у немогућност да 
направи нови тестамент.

Оно што се на први поглед намеће је то, да је у ст. 1 чл. 243 
Закона дошао до изражаја истодобно како принцип временске важно- 
сти правних прописа тако и притЈ.ип ретроактивног дејства новог 
Закона. Дакле, та два принципа овом приликом су кумулирана. Ради се 
само о облику тестамента. По нашем мишљењу ова одредба чл. 243 
Закона је in favorem testamenti.

Пре свега, очигледно је, да се ради о тестаменту, који је сачињен 
пре ступања на снагу Закона. Дакле, може се радити о тестаменту, 
који је сачињен пре објављивања Закопа као и после објављивања 
истог па до његовог ступања на снагу.

Принцип временске важности прваних прописа долази до изражаја 
само у том случају, ако тестамент, направљен пре ступања на снагу 
закона, није био састављен ни у једном од облика предвиђених Законом. 
Под оваквим условима просуђиваће се пуноважност облика тестамента, 
сачињеног пре ступања на снагу, према правним правилима наследног 
права, која су била на снази до ступања на снагу Закона о наслеђи- 
вању. У првом реду, такав тестамент треба да је састављен у једном од 
облика, који су према !ранијим правним правилима били дозвољени. За- 
тим треба да су испуњени као даљњи услови да је завешталац умро до 
ступања на снагу Закона; ако је на дан ступања на снагу Закона био 
жив, да је  умро у року од две године од дана ступања на снагу Закона 
или у т м  року постане неспосбан за прављење тестамента или иначе 
доспе у немогућност да направи тестамент.

Међутим, ако је тестамент, који је сачињен пре ступања на снагу 
Закона о наслеђивању, у себи садржи све формалности једног од 
тим Законом, за тај случај долази до пуног изражаја начело ретроак- 
тивног дејства Закона о наслеђивању у погледу оцене важности те-
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стамента, сачињеног пре ступања на снагу Закона, a са гледишта форме. 
Под појмом „састављен у једном од облика предвиђених тим Законом” 
треба подразумевати то, да тестамент, сачињен пре ступања на снагу 
Закона о наслеђивању, у себи садржи све формалности једног од 
облика тестамента, предвиђевог Законом о наслеђивању, па да се услед 
тога има по томе Закону сматрати пуноважним. Зато ако такав теста- 
мент не би, што се тиче свог облика, одговарао ма и једној од фор- 
малности, које су предвиђене за неки облик тестамента по Закону о 
наслеђивању, — тада се не би могло рећи, да је тестамент, сачињен 
пре ступања на снагу Закона о насле^ивању, сачињен у једном од об- 
лика, предвиђених тим Законом. У том случају имала би се пунова- 
жност тестамента прасуђивати према ранијим правилима наследног пра- 
ва уз испуњавање још и услова, који су rope већ истакнути.

Ако би такав тестамент био сачињен у једном од облика тестамента 
предвиђеног Законом о наслеђивању, тада је тежиште ствари у томе 
да ће се каслеђе након отварања наслеђа расправити у смислу тог 
тестамента, без обзиро на то да ли је до отварања наслеђа дошло пре 
ступања на снагу или после ступања на снагу Закона о наслеђивању. 
Исто тако, не долазе у обзир у овом случају ни остала ограничења 
која се у Закону предвиђају у случају, када се такав TecxaMcifr с об- 
зиром на своју пуноважност са гледишта форме просуђује према ра- 
нијим правним правилима наследног права. Дакле, нити је потребно 
да је завешталац умро кроз две године после ступања на снагу Закона 
a још мање да је у тбм року постао неспособан за прављење тестамен- 
та или иначе доспео у немогућност да направи нови тестамент. To од- 
говара логици ствари, јер нови Закон, када у прелазним наређењима 
предвиђа своју примену на раније сачињене тестаменте с обзиром на 
облик, неће условљавати пуноважност таквих тестамената испуњавањем 
свих формалности, које су по Закону предвиђене за неки облик теста- 
мента, још "и испуњавањем неких других каутела, које немају никакве 
везе са битним формалностима неког тестамента, предвиђеног у Закону.

Када долази до примене нови Закон с обзиром на оцену пуноваж- 
ности тестамента са гледишта облика, a који је сачињен пре ступања 
на снагу Закона о наслеђивању, тада уопште није више битно да ли 
је тај тестамент у погледу форме био пуноважан и са гледишта прав- 
них правила наследног права, која су важила у моменту његовог сачи- 
њавања. To одговара и природи ствари јер јасни текст ст. 1 чл. 243 
Закона искључује потребу да се цени формалност пуноважности теста- 
мента још и са гледишта правних правила наследног права, која су ва- 
жила у времену сачињења тестамента, када је та пуноважност ван сва- 
ке сумње са гледишта npomica Закона о наслеђивању.

б.— Док су у ст. 1 чл. 243 Закона кумулативно под тачно одређе- 
ни.м условима поставЈТ.ени принцип временске важности правних про- 
писа и лринцип ретроактивног дејства новог Закона, дотле је у ставо- 
вима 2, 3 и 4 истога члана дошао до изражаја искључиво принцип ре- 
троактивног дејства Закона о наслеђивању по извесним питањима у
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вези просуђивања пуноважности тестамента, сачињеног пре ступања на 
снагу Закона о наслеђивању, a о којем Закон говори у ст. 1 чл. 243.

Према ставу 2 чл. 243 Закона способност завештаочева за правље- 
ње тестамента, узрои.и ништавности тестамента као и садржина теста- 
мента цениће се у погледу тестамента из ст. 1 чл. 243 Закона по одред- 
бама истога Закона.

Према ст. 3 чл. 243 Закона изјава воље учињена у уговору о на- 
слеђивању до ступања на снагу Закона, сматраће се као изјава учи- 
њена у тестаменту и с њом ће се поступати по претходним од!редбама 
чл. 243 тј. по одредбама поменутог члана из ст. 1 и 2.

Најпосле одрелба у тестаменту, направљена пре ступања на сна- 
гу Закона, којом је завешталац одредио наследника свом наследнику 
или легатару сматра се да не постоји.

Дакде, ограничење из ст. 2 чл. 243 долази у обзир, када се пуно- 
важност тестамента из ст; 1 истога члана испитује по правним прави- 
лима ранијег наследног права. Међутим, када се форма тестамента из 
ст. 1 чл. 243 Закона има просуђивати са гледишта самог Закона о на- 
слеђивању, тада је само по себи оазумљиво, да ће се на такав теста- 
мент применити такође и прописи Закона о наслеђивању, у вези способ- 
ности завештаочеве да састави тестамент, у вези уарока ништавости 
тестамента као и у вези садржине. Није на одмет, што Закон упућује 
примену псменутих својих прописа и у случају, када се пуноважност 
тестамента са гледишта форме, који је сачињен пре ступања на снагу 
Законз, има просуђивати са гледишта Закона о наслеђивању.

Одредба из ст. 3 чл. 243 је последица прописа чл. 108 Закона, пре- 
ма којем је ништав уговор, којим неко оставл>а своју заоставштину 
или њен део своме сауговорнику или трећем лицу. Зато се и одређује 
поменутим прелазним наређењем, a у сврху заштите изјаве последње 
воље у време, када је и уговор био један од облика располагања за 
случај с\(рти, — да ће се изјава у тој форми сматрати тестаментом и 
пуноважност истога просуђивати под условима ст. 1 и ст. 2 чл. 243 
Закона.

Одредба из ст. 4 чл. 243 Закона је последица чл. 85 ст. 3 Закома, 
према којем завешталаи. не може одредити наследника наследику нити 
легатару. Законодавац, да би ипак одржао на снази тестамент, који је ca- 
чињен пре ступања на снагу тога закона и који садржи у себи одредбу фи- 
деикомисарне супституп.ије која је у то време била дозвољена, пропи- 
сао је последњим ставом чл. 243, да се има сматрати да расположење о 
фидеикомисарној супституцији ни не постоји.

3. — Какав је међусобни однос чл. 242 и чл. 243.

Као што смо већ досада изложили принцип временске важности 
правних црописа као и принцип ретроактивног дејства новог закона, 
дошли су у оба прописа до изражаја али у сваком на посебан начин.

Осим тога^чл. 242 стоји под насловом: „Раније отворена каслеђа”, 
док чл. 243 стоји под насловом: „Изјава последње воље учињена пре 
ступања на снагу овог закона”.
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Док пропис чл. 242 говори о томе под којим условима ће се при- 
менити нови прописи Закона о наслеђивању на наслеђа која су отво- 
рена пре објављивања закона, дотле пјх>пис чл. 243 говори о томе под 
којим' условима ће се просуђивати пуноважност тестамента, који је 
састављен пре ступања на снагу Закона о наслеђивању.

Имајући у виду предње околности, могло би се на први поглед 
рећи, да оба поменута прописа сваки за себе чине посебну целину, та- 
ко, да услед тога не би стојали у међусобној зависности. Та зависност 
би била у томе, што би претходно требало установити, да постоје 
услови за примену прописа Закона о наслеђивању у смислу чл. 242 с 
тим да би тек тада могао доћи до примене чл. 243 Закона о насле- 
ђивању.

Међутим, ипак постоји међузависност прописа чл. 242 и чл. 243 
Закона о наслеђивању у малочас спо.менутом смислу.

Да би могао доћи до примене пропис чл. 243 основна је претпо- 
ставка, до постоје услови, да се о заоставштини, — која је предметом 
тестамента, који је сачињен пре ступања на снагу Закона о наслеђи- 
вању, може расправљати. Ти ће пак услови постојати, било да о тој 
заоставштини до дана објављивања Закона о наслеђивању није доне- 
сена правоснажна судска одлука о наслеђу или наслеђе није споразу- 
мом, деобом или на други начин коначно уређено, или је пак право- 
снажна одлука о оставинском поступку донесена, али се у току нала- 
зе парнкце наследника, који нису учествовали у оставинском поступку, 
против наследника, који су учествовали у истом. Дакле, тек у том слу- 
чају ће моћи доћи до изражаја гкропис из чл. 243 Закона, ако се'ради 
0 заоставштини са којом је завешталац расположио са тестаментом, 
који је сачињен пре ступања на снагу Закона о наслеђивању.

Др. Матић Богдан

ПРЕСУДА ДОНЕТА У УТСУСТВУ ОПТУЖЕНОГ И

REFOMATIO IN PEIUS

Закон 0 кривичном поступку познаје два случаја када се оптуже- 
номе може судити у отсуству. To су случајеви предвиђени у чл. 283 
ст. 2 и чл. 411 ст. 3. У чл. 283 ст. 2 предвиђено је суђење у отсуству 
оптуженог пред окружним судом, a у чл. 441 ст. 3 пред среским судом.

Суђење у отсуству оптуженог пред среским судом, на основу чл. 
411 ст. 3, регулисано је у складу са посебним прописима о поступку 
пред среским судом — Глава XXV ЗКП. Код суђења у отсуству опту- 
женог пред среским судом reformatio in peius долази у обзир у случају 
укидања првостепене цресуде, ако је жалба уложена само у корист опту- 
Јкеног — чл. 355 ЗКП, и у  случају редовног понављања кривичног по 
ступка у корист оптуженог — чл. 379 у вези чл. 384 ст. 4 ЗКП.
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Ме^)ггим, у случајевима када је  пресуда донета у отсуству опту- 
женог у поступку пред окружним судом, ситуација је потпуно разли- 
чита, од оне пред среским судом, a сем тога, законским прописима 
нису регулисана сва питања у вези ванредног понављања кривичног 
постушса по чл. 385 ЗКП.

Пред омружним судом може се оптуженоме судити у отсуству само 
у случају ако се овај налази у бегству или иначе није доступан др- 
жавним opraHmfa, и то само онда ако то предложи јавни тужилац — 
чл. 283 ст. 2 ЗКП. Овде је потребно нарочито истаћи да се оптуженоме 
може судити у отсуству — пред окружним судом — само — и искљу- 
чиво — на основу предлога јавног тужиоца, a не и на основу евен- 
туалног предлога оштећеног као тужиоца одн. приватног тужиоца — 
када је овај овлашћен да подигне оптужницу ппед окоужним судом, 
напр. у случају кривичног дела из чл. 169 ст. 2 КЗ. или кривичног дела 
из чл. 260 ст. 1 у вези чл. 266 ст. 1 КЗ, и др. Према томе, оцена о 
умесности, основаности и и.елисходности стављања предлога за суђење 
у отсуству оптуженог остављена је искључиво 1'авнрм тужиоцу, који 
иени да ли <е 1авни интаоес такав да ie потребно судити у otcvctbv 
оптуженог. Одлуку по поељ-тогу коначно доноси суд, a ако ,ie пово- 
степени суд одбио поедлог да се оптуженоме суди у отсуству, јавни 
тужилап можа, против решења о одбијању, уложити жалбу — чл. 
283 гт. 3 ЗКП.

Суђење у отсуству оптуженог је јелак од ретких изузетака од 
редовног ттостугтка. a пошто ie у таквом кпатњем поступку огпаничено 
ппаво олбпане оптужрнпг, онелтгућена котрадикторност. искључена 
непосредност и усменост, то је Законик предвидео спеиијално — ван- 
редно понављање кривичног поступка окончаног пресудом у отсуству 
оптуженога. Ако ,ie у отсуству оптуженог донета ппесуда KofOM ie 
оптужба одби1'ена — по било ком основу из чл. 328 ЗКП — или пое- 
суда KoifiM ie. оптужени ослобођен од оптужбе —  по било ком основу 
из чл. 329 ЗКП ^  па таква пресуда постане правоснажна, таква ппе- 
суда се не може мењати — у случају проналаска оптуженог — без 

* редовног понављања кривичног поступка по чл. 379 ЗКП. Ово стога што 
ни једним прописом ни је одређено да се таква пресуда има сматрати 
мањкавом или ништавном, без обзира на то што је уследила након 
једног непотпуно спроведеног поступка. Али, ако је оптужени осуђен у 
отсуству, кривични поступак се мора поновити чим наступи могућност 
да се осуђеноме суди у његовом присуству — чл. 384 ст. 1 ЗКП. 
Одредба члана 384 ст. 1 ЗКП је императивног карактера и нема сумње 
о томе да се поступак мора поновити кад оптужени буде ухваћен — 
ако је био у бекству — одн. кад буде доступан државним оргашша. 
Овде је у питању специјалан — вацредан случај понављања кривичног 
постутжа, ван одредаба о редовном понављању кривичног поступка, али 
на тај случај се изричито односи само, и једино, чл. 385 ЗКП, који 
није решио питање да ли забрана reformatio in peius — чл. 335 ЗКП — 
важи и код оваквог понављања кривичног поступка.

Пошто је — према чл. 385 ст. 1 ЗКП — у питању само пресуда 
којом је оптужени у отсуству оглашен кривим — чл. 330 ЗКП — у
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пракси може доћи до ситуација: право да се кривични поступак понови 
пре него што је првостепена пресуда постала правоснажна, и друго да 
се поступак понавља након правоснажности првостепене пресуде, a у  
оба случаја се поставља питање да ли је суд, у нбвом поступку везан 
забраном reformatio in peius.

I. Ако првостепена пресуда још није постала правоснажна, a дође 
до поновног суђења у присуству оптуженог онда је потребно утврдити 
каква је била процесна ситуација након доношења првостепене пре- 
суде. Ако је против првостепене пресуде уложио жалбу јавни тужи- 
лац — без обзира да ли постоји жалба и у кооист оптуженог — онла 
у поновном nocTvnKv. којем присуствује и оптужени, суд није везан 
забраном из чл. 355 ЗКП, јер ни у случа.ју укидања првостепене пре- 
суде по жалби јавног тужиоца суд, у поновном поступку, није везан 
поменутом забраном. Међутим, ако је на првостепену пресуду уложена 
жалба само v кооист оптуженога, суд ће бити везан забраном истакну- 
том у чл. 355 ЗКП, јер би. и у случају укидања првостепене пресуде 
по жалби оптуженога, у поновном поступку био везан том забраном. 
У оба ова случаја ништа не мења на ствари што првостепена пресуда 
још није постала правоснажна.

П. Ако је пресуда постала правоснажна опет се мора ценитв про- 
цесна ситуација која је ’’гпретходила правоснажности пресуде. Ако ,ie 
пресуда постала правоснажна без жалбе било које странке, у новом 
поступку суд је везан забраном из чл. 355 ЗКГТ. У случају кад пресула 
постане правоснажна, a на првостепет^ пресуду је била уложена жалба 
Јзвног тужиоца, суд у новом поступку, није везан забоаном из чл. 355 
ЗКП., док је напротив суд везан забраном из чл. 355 ЗКП., ако је rroe- 
суда постала правоснажна, a била је уложена жалба само у корист 
оптуженог.

Дате солуције о забрани reformatio in peius нису изричито предви- 
ђене ни у једном пропису Законика о кривичном гтоступку, a у односу 
на понављање мривичног поступка по чл. 385 ЗКП. нема специјалних 
прописа, али несумљиво произилизе из духа шјим је прожет ЗКП, a 
до њих се долази и аналогијом — која је дозвољена у кривичном про-' 
цесном праву.

Понављање кривичног поступка, у случају када је донета пресула 
којом је оптужени оглашен кривим у отсуству, мора се спровести без 
обзира на вољу странака. Из формулације чл. 385 ст. 1 ЗКП., произи- 
лази да је у питању одредба која је донета искључиво у интересу оп-

1) ,Иј . Васиљевић: коментар ЗКП, Београд 1957 године, страна 588, гтоји на 
становшиту да се посгупак мора поновитп и када је у отсуству оптуженог донета 
лресуда којом је оптужба одбијена или {иггужени ослобођен од огггужбе. Мислимо 
да јр ово гтановиште неосновно, јер у ставу 1 чл. 585 ЗКП. изричито стоји. „Кад 
је неко липе осгђено  у отсуству’' што значи да је донета пресуда којом је опту- 
жени оглашен кривим. Друга ситуацнја би била да у ставу 1 чл. 385 стоји; Кад је 
иеквм лиду суђено  у отсуству, што би значило да је иретрес одржан без приру- 
ства оптуженог, a без обзира на то каква је пресуда донета у otcj'ctbv оптужениг.
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туженог, јер се ради само о осуђујућој пресуди, док су ослобађајућа 
и одбијајућа пресуда искључене.‘ Наравно је да би било нелогично 
понављати кривкчни поступак у случају када Јавни тужилац одз'Стане 
од оптужбе на основу доказа изведених ш  главном претресу' — или 
кад стоји неки други од основа из чл. 328 ЗКП. — или кад у истој си- 
туапији суд донесе пресуду којом се оптужени ослобађа од оптужбе, 
па макар такве пресуде донете и у отстутву оптуженога.

Ако је у неко.м од наведених случајева јавни тужилац и уложио 
жалбу против npecvne па Врховни суд потврдио првостепену пп^суду, 
нли пак пресуда постала поавоснажна без жалбе било које спранке. 
онла је у таквил! случа<>рнма могуће покављање кривичног поступка 
само на основу чл. 379 ЗКП.. a недолази у обзип ванредно понављање 
криричног поступка на оскову чл. 385 ст. 1 ЗКП.

Пошто је пропис чл. 385 ст. 1 ЗКП., само специфичан изузетак од 
гедовног понарљања поступка,*то се остали протгиси — који се односе 
на реловно понављање кривичног поступка — имату поименити сходно 
и на овај случај. Кад Закон ппедвиђа да ће се поступак поновити само 
у случају да је у отсуству осућеног донета noecvaa koiom је оптужени 
оглашен кривим — осуђен, онда се таква одредба, може, и мора, рззу- 
мети само тако. да ie та.ј пропис у кооист оптуженог који ниЈе имао 
могућногти ла се бранн пред судом којк је донео пресуду и да му се 
та могућност мора пружити v поновном поступку пред истим судом. 
Лз ie та одредба донета у корист оптуженога види се и из чињениие 
ла јавии тужилац мопд — акп с р  оптужени појави — прелузети 
рзлње поедвиђене у чл. 385 ст. 2 ЗКП. тј. има ставити-захтев за спро- 
рођење извиђз1а или предложити отварање истраге или затражити да 
суд лостави оптуженом ранију оптужницу, и то без обзи1оа да ли је 
рани)'ом ocvfjviyfiOM ппесулом заловољан.

Han'PT Зарорз о кривичном поступку имзо ie пропис инлентичан 
“л. 385 ст. 1 ЗКЛ.. a v образложењу наипта Hpie дато никакво o6iaui- 
њење гтрновчшту у ве.зи са питањем reformatio in peius у случа1у и.з 
чл. 385 ЗКП. Ззконик о кривичном судском поступку бив. Југославије 
03 ifi. П. 1929 године, имао је изричит пропис у погледу овог питан^а. 
У § 391 ст. 1 било је изричито прелвиђено да суд у поновном поступку. 
у случају суђења у отсуству, није везан забраном из § 327 тј. забра- 
ном reformatio in peius.

Будући да је у члану 384 ст. 4 ЗКП., предвиђено да је суд везан 
забраном из чл. 355 ЗКП. кад је захтев за понављање кривичног по- 
ступка поднет у ксрист оптуженог, аналогијом се има узети да та за- 
брана кажи и за наведене случајеве ванрелног понав.д.зња кривичног 
поступка по чл. 385 ст. 1 ЗКП. Ово с тога што је понављање кривичног 
поступка по чл. 385 ЗКП установљено несулглзиво у' корист оптуже- 
нога, a ово тим пре тшо Законик нема одговарајућу одредбу која је се 
налазила у § — у 391 законика бив. Југославије.* Бранко Перић

-) Др. Т, Васиљевић, дит. дело стр. 288, стоји ua стаковиштл' да у случају 
понаа.^и.а крпвичог постЈпка по чл. 585 ЗКП., забрана reformatio in peius не важи, 
али недаје никакво образложење за ово своје становиште.
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СПОР СУВЛАСНИКА ПОТКРОВЉА

У једној згради у Београду има више сувласника од којих један са 
50/100 a сви остали укупно 50/100 идеалних делова.

Власник половине прода од свог дела идеални део у 27/100 за
750.000.— динара a посебном тачком уговора одреде, да се тај део 
односи на четворособни стан на I спрату и идеално сувласништво 
у свим заједничким и општим деловима зграде. Закључе писмени уговор 
и поднесу суду на оверу a суд достави приАтерак уговора општини ради 
наплате пореза на промет непокретности.

Још поступак око наплате пореза није окончан a исти власик 
половине прода другом купцу 10/100 идеални део од својега дела. Они 
тим уговором определе да се овај део састоји из права овога купца 
да на тавану, поткровљу исте зграде о свом трошку узида 1 двособни 
конфоран стан на површини од 88 кв. м. Том прилико.м обавести другог 
купца о првој продаји.

Други купац се укњижи с правом власништва на купљених 10/100 
идеал. део a 3 месеца касније укњижи се и први купац на 27/100 иде- 
ални део.

Таван је у тој кући висок, омалтерисан, има 3 трокрилна дупла 
npoaqpa, на тавану има клозет — доведена је вода и канализација a 
степенице су нop^faлнe и улазна врата сасвим исправна. Другом купцу 
остало је да испреграђује простор, изради подове и плафоне инсталира 
купатило и добија двособни стан. усељив, ослобођен пореза, с правом 
наплаћивања економских кирија. Зато је предметни таван велике вред- 
ности.

Други купац почне да изграђује себи стан a шрви купац се томе 
успротиви и покрене спор против заједничког продавца и другог 
купца, предлажући пресуду: да се идеални део другог купца у 10/100 
не може физички издвојити уз сагласност само продавца и остваривати 
искључиви.м правом уживања 88 кв. м. таванског простора и поавом да 
на томе простору изгради себи стан те да се други купац обвеже да 
обустади даљу изградњу, да поруши и уклони све до тада израђено у 
виду зидова преграда и др.

Али до припремног рочишта други купац је завршио стан и у 
исти се уселио па је услед тако измењеног стања тужилац преиначио 
последњи став предлога и тражио: да тужени други купац поруши и 
уклони све до тада израђено или да солида|рно сасвоји.м продавием дру- 
готужеником исплате тужиоцу — првом купцу 180.000.— дин. на име 
противвредиости његовог дела у заузетом делу тавана. ^

Први купац је истицао, да је он купио раније, одмах примио у по- 
сед купљени стан и сувласничко право у свим заједничким про- 
сторијама ла и тавану, да је други купац о овоме био оба- 
вештен, па се за део првог купца — 27/100 улустио у ку-
повину од несопственика. Истицао је  даље да је пуноважна 
само купо- продаја између тужених 10/100 идеалних делова, за колико 
је други купац постао власник и у тавану, па се није могао проширити
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на цео таван ни уз сагласност својег продавца. Истицао је даље да 
уговорена цена између другог купиа и продавца није реална, да се и 
не односи на тавански простор, већ на 10/100 идеални део у целоме 
имању, да та цена не везује првога купца, који као својевласно лице 
слободно располаже својом имовином, па је предложио вештачење ради 
утврђивања стварне вредности тавана и да његов део вреди 180.000 
динара, колико тужбом тражи.

Оба туженика истакли су приговор недопустивости редовног правног 
пута, јер су управни органи ценили да ли се намена тавана може про- 
менити и дале грађевинску дозволу да други купац изгради себи стан. 
Тврдили су да су сви тадашњи земљишно-књижни власници били са- 
гласни с продајом тавана и предложили једнога од осталих сувласника 
као сведока, који је ово посведочио, али потврдио и то да он нема 
пуномоћје за заступање осталих сувласника, док је његов део око 5%. 
Противили су се рушењу стана, што би било ван. оквира надлежности 
суда и нецелисходно с обзиром на станбену кризу. Други купац је још 
истакао да први купац није био укњижен и да зато други купаи. према 
њему нема никакву обавезу a свој изпрађени стан ценио је да вреди
2.000. 000. — дин.

Првостепени суд је, делимично усвојио тужбени захтев и обавезао 
продавца да првом купцу исплати 27.000.— дин. на име његовог дела 
у поткровљу који је исти продавад продао и другом купцу. Према 
другом купцу тужбу је одбио, сматрајући да други купац нема пасивну 
легитимацију. Пошто је тужилац само незнатно у спору успео обавезао 
ra је да плати парничне трошкове и другом купцу и продавцу, поред 
тога што је он платио таксб и и.мао и своје трошкове.

Првостепени суд сматра да није од утицаја шта предметни таван 
стварно вреди, па је предложено вештачење одбио, већ се први купац 
има задовољити само сразмерним делом уговорене цене између про- 
давиа и другог купца, па је погрешно досудио првом купцу 27.000. — 
дин. уместо 54.000 колико стварно износи 27% од 200.000. Ову је 
суму досудио првом купиу зато што је узео као доказано да је први 
купац купио и постао власник у предметном тавану, који је касније 
продавац продао и другом купцу, па је зато дужан од п|римлЈене цене 
дати првом купцу одговарајући део. Суд је венио да ли је уговорена 
цена у 200.000.— дин. реална, па је нашао да јесте у поређењу са 
иеном по којој је први купац купио четворособни стан. Даље је  ценио 
да је тражење првог купца 180.000.—■ дин. на име његовог дела зау- 
зетог тавана нереално, пошто би за све остале сувласнике остало саио
20.000. — дин.

У жалби на ову пресуду први купац је истакао поред осталог и 
учињену рачунску ррешку. Продавац је то у своме одговору на жалбу 
прихватио и са своје стране предложио да се пресуда преиначи и првом 
купцу досуди 54.000. —дин. на место 27.000.

Врховни суд НРС одбио је у целости жалбу и првостепену пресуду 
потврдио, не исправљајући чак ни рачунску грешку.
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И Врховни суд је нашао да је продавац једино и то делимично 
одговаран првом купцу ,јер је овај, продајући другом купцу део тавана, 
продао и идеални део првог купца у томе простору. Даље је нашао 
да је без утицаја на обавезу продавца питање да ли је примљена цена 
од дугог купца реална и да ли одговара стварној или прометној верд- 
ности, јер је он одговоран само за одговарајући део од cxsaipHo уго- 
ворене и при.мљене цене.

За другог купца Врховни суд је нашао да'нема пасивну легитимацију 
јер у времену његове куповине први купац није био укњижен, па је 
други купац био савестан a ничим није утврђен навод првог купца, да 
је за његову куповину знао други купац па се ипак упустио у куповину 
од несопственика. Врховни суд прелази ћутке преко његовог признања 
те чињенице на расправи, што је уписано у записник.

Оваквим ставом оба суда су унела нове појмове о правима и оба- 
везама сувласника. Према овоме схватању један суачасник пуноважно 
продаје и без пуномвћја и туђ део — део другог сувалсника и та про- 
даја везује тог друтог сувласника. Остали сувласници не могу спречити 
ту продају и морају се задовољити одговарајућим делом цене сразмеоно 
њиховим идеалним уделима. У противном, ако траже стварну вредност 
својег дела може им се десити као у овоме случају, да путем спора 
добију опет само део уговорене цене, али да плате све таксе и па^- 
ничне трошкове, па да му цео досуђени износ не подмири те трошкове, 
већ мора да доплати.

Затим се појављује друга новина да један ново придошли сувласник 
малог идеалног дела споразумно са једним сувласником — својим ппо- 
давцем издвоји свој идеални део и претвори га у физччки на зајел- 
ничком, недељивом општем делу зграде — тавану. При томе није 
важно колико вреди тај простор и материјал који он заузима, да ли 
то кореспондира његовом идеалном делу, већ је важно пошто су се 
погодили та.ј нови сувласник и његов продавац. Није од утицаја ни 
то што се тиме сужавају права осталих сувласника — и њих уговор 
обавезује, мада га нису потписали ни у састављању учествовали.

Може ли власник по својој вољи да определи ценЈ  ̂ за ствар коју 
пристаје да отуђи и ко му може одредити цену. Из ових пресуда излази 
да не може. Суд је узео да цени да ли је цена коју је први купац тра- 
жио за свој део заузетог тавана реална. To је суд ценио без помоћи 
стручних вештака, чије мишљење није хтео изискати. Појављује се 
неко ограничење, које не спада у експропријаидју a које Закон о про- 
мету земљишта и зграда не предвиђа. To је потпуно ново схватање.

По правним правилима која регулишу односе између градитеља 
на туђем земљишту и сопственика тог земљишта од утицаја је да ли је 
градитељ знао да гради на туђем или није знао. У најбољем случају 
градитељ има да исплати сопственику заузетог земљишта вредност исто- 
ra no прометној вредости. Дакле битно је да се утврди прометна вред- 
ност и да се испита савесност градитеља. У овоме случају судови су 
то одбили као сувишно, мада налазе да је први купац утврдио своје 
власништво и у тавану за купљени део — 270''о, a неспорно је да је 
други купац на томе простору подигао себи стан.



Тужилац је понудио доказ вештачењем да његов део у заузетом 
npocTOfpy тавана вреди стварно колико он тражи, па и више јер 88 
кв. м. тавана са степеништем кр)овом, прк)зорима, и улазним вратима, 
водовом и каналазацијом чини преко половине од новог стана, који 
његов власник процењује са 2,000.000.— Дин. и за продатих 10% и 
за цео простор тавана употребљен за стан. Свакако да није. Уколико и 
јесте, нек му буде на сопствену штету. Нема никаквог оправдања да 
први купац трпи ту штету. Није оправдање ни чињеница што је он 
касније укњижен, пошто се он није могао укњижити пре но што се 
разреже и наплати порез на промет непокретности. За ову куповину 
знали су и продавац и други купац и према њима је та куповина са 
правним последицама и без укњижбе.

Још једно питање заслужује пажњу. Врховни суд и поред навода 
у жалби да је други купац знао за куповину првог купца, те п{>ема томе 
био мзла фиде, налази да је ово тврђење недоказано. Пуномоћник дру- 
гог купца изјавио је и тако је уписано у записник о расправи, да је 
први купац закључио раније уговор са истим продавцем о куповини, али 
да није укњижен. Зар ова изјава није довољна да утврди несавесност 
другог купца у односу на његових 27% . Или суд сматра неважећом 
изјаву пуномоћника пред судом? A ако изјава има важности онда зашто 
Врховни суд ипак узима да је други купац био савестан приликом за- 
кључсња уговора. Или се случајно десило да Врховни суд није за- 
пазио ову изјаву на записнику. У сваком случају оваква оцена саве- 
сности другог купца је неправилна.

После свега намеће се питање; да ли суђење у другом степену треба 
да се обави без усмене јавне расправе и присуства странака. Намеће 
се и одговор да то није целисходно, јер да је у ово.ме случају била 
усмена расрпава било би мање изгледа да се направи грешка у питању 
савесности другог купца, у тумачењу његовог уговора: шта је управо 
купио и зашта је платио 200.000 дин. у обрачуну колико износи 27% 
од 200.000.— дин. кад би му само толико требало припасти, a ове 
грешке повукле су грешку при оцени колико је тужилац у спору 
успео, па би и питање па|рничних трошкова било другачије решено.

Власт. Радивојевић

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СТРАНАЦА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Код приказа правног положаја странаца треба разликозати правни 
положај физичких особа од гтравног положаја правних особа. Овде 
ћу приказати само правни положај физичких особа.

Странац је не са.мо онај који је држављанин стране државе, 
него и апатрид. До сада ми немамо општу конвенцију о пр>авном по- 
ложају странаца, но постоје општа начела у међународном обичајном 
праву и јудикатури Међународног суда у Хагу. Главно је начело,
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да је свака држава дужна признати странцу минимум правне способно- 
сти. Повреда општих начела међународног права о правном положају 
странаца даје домовинској држави дотичног странца право на дипло- 
матску интервенцију и евентуално на тужбу пред Међународним судом 
у Хагу.

Треба, пре свега, разликовати политичко-правни положај од 
грађанско-правног положаја 'странаца. |Политичка права странаца у 
ужем смислу су: право бирати и бити биран у претставничка тела, 
право удруживања, зборова и јавних скупова и вршења јавне функције, 
као што су функције судија, јавног тужиоца и државних службеника. 
Сва та права су резервисана за домородце, па и адвокатура, која стоји 
у уској вези са судом је придржана за домородце.

Политичка права у ширем смислу су: право уласка у страну 
земљу, боравка, права на настањивање и право вршења занимања у 
сграној земљи.

У погледу права уласка у страну земљу и боравка свака држава 
по своме расуђивању слободно одлучуЈе коме ће и под којим условима 
дозволити приступ у своју земљу и боравак у шој. У погледу поли- 
тичких избеглица меродавне су међународне одредбе. Наиме, те избег- 
лице могу добити исправу о идентичности, која и.м вреди као путни 
лист. Ово је уређено Женевским аранжманом од 5 јула 1922 г. Исто 
тако је дискреционо право дотичне државе, да дозволи странцу бо- 
равак. Данас је у већини држава усељен>е странаца ограничено и 
везано за разне услове, a наршчито у Сједињеним Државама Америке. 
Држава има право, да и непожељне странце протера.Против те одлуке 
нема места жалби. Ово је стање у скоро свим европским државама.

Долази у обизр и питање изручивања странаца ради кривичног 
прогона или издражавања казне, a то на основу међународних конвен- 
ција. Искључено је изручење због политичких делд, али је спорна 
лраница између политичких и неполитичких дела. Сматра се као irpa- 
вило, да атентат на шефа стране државе није политичко дело.

У погледу трговине, индустрије и занатства права странаца уре- 
ђена су у појединим државама на најразличитије начине.

У погледу грађанско-правног положаја странаца данас се сматра, 
да су странди на подручју грађанског права изједначени са домород- 
цима, a TO значи да имају право склопити све правне послове, стицати 
права и приступити судовима као тужитељи или као тужени. Ме^утим, 
ту превладава становиште реципроцитета. Да постоји узајамност то 
има странац доказати. Узајамност је зауамчена међ(ународним уго- 
ворима.

После П светског рата стање је ово. Декларација о правима чо- 
века, коју је донела Генерална Скупштина Уједињених Нација на свом 
Ш заседању у Паризу 10 децембра 1948 г. не бави се директно пи- 
тањем правног положаја странаца, али њезина начела вреф и за 
поступање са странцима, уколико се по својој природи не односе само 
на поступање с властитим држављанима. По чл. 6 свако има право да 
његова правна личност буде свуда призната, a то значи да се и стра- 
ном држављанину мора признати путпуна правна способност.
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По нашем данашњем законодавству морамо разликовати поли- 
тичко-правни положај од приватно-правног положаја странаца.

По нашем Уставу политичка драва у ужем смслу су: право би- 
рати и бити биран у претставничке органе државне власти, као и право 
удруживања, зборова и јавних скупова придржана су нашим грађа- 
нима. По чл. 7 Закона о штампи од 8 јуна 1946 г. страни држављани 
могу бити издавачи или одговорни уредници новина и ревија само уз 
претходно одобрење савезног Државног секретаријата за унутрашње 
послове.

О допуштању уласка страних држављана у Југославију, о њи- 
ховом боравку и протеривању одлучују наше надлежне власти по 
свом слободном нахођењу. По чл. 63 Кривичног законика може суд 
изрећи пресудом или одлуком протеривање странца, ако се осуди због 
привичног дела. У погледу изручивања странаца ради кривичног про- 
гона или издржавања казне предвиђени су прописи у чл. 339— 350 
Закона о кривичном поступку.

По чл. 31 Устава ФНРЈ уживају у нашој држави право уточишта 
страни држављани, који су прогоњени због залагања за демократска 
начела, за национално ослобођење, за права радног народа и за сло- 
боду научног и културног рада.

Само наши грађани могу вршити функције судије или поротника, 
јавног тужиоца, адвоката и државног службеника. Услед тога се код 
нас страни старучњаци могу примати у државну службу само као 
контрактуални службеници.

Што се тиче вршења занатства код нас од стране страних др- 
жављана Општи закон о занатству од 9 јнуа 1949 г. у чл. 10 прописује 
да страни држављани могу водити приватну занатску радњу на основу 
дозволе, коју издаје Срески односно Огшјтински народш одбор уз 
сагласност Општег отсека за опште и унутрашње послове Народне Ре- 
публике. Закон о приватним трговачким радњама од 4 маја 1948 г. 
прописује, да Савезно извршно веће, односно орган који оно одреди 
може дозволити обављање трговачке радње и страним држављанима.

О приватно-правном положају странаца нема у нашем законодав- 
ству позитивних прописа осим у погледу права странаца да стекну не- 
некретнине и да буду власници некретнина. Ja сам у моме чланку у 
„Гласнику АК за АПВ” бр. 6 од 1955 г. изнео, да држављани САД на 
основу уговора склопљеног између ФНРЈ и САД од 19 јула 1948 г. по 
чл. 5 могу стицати некретнине у ФНРЈ. Овај члан овако гласи: „Влада 
Југославије дристаје, да одобри држављанима САД који и даље пуно- 
правно држе или после овог споразума стекну имовину у Југославији, 
права и привилегије да користе и управљају таквом имовином и при- 
ходом од ње, у границама контролних мера и прописа Владе Југо- 
славије под условима који неће бити мање повољни од права и при- 
вилегија које се дају југословенским, држављанима било које друге 
државе, сагласно Конвенцији закљученој између САД и Кнеза Србије 
у Беолраду од 2/14 октобра 1881 г.”
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y  правним споровима према чл. 158 ЗПП. у којима је страни 
држављанин или лице без државл>анства тужитељ дужан је на захтев 
туженика да обезбеди парничне трошкове. Обезбеђење се даје у ro- 
товом новцу, али суд може одобрити давање обезбеђења и у другом 
облику.

У погледу иностаних јавних исправа у смислу чл. 220 ЗПП. 
иностране јавне исправе, које су прописно оверене имају под условом 
узајамности исту доказну снагу као и домаће јавне исправе, ако ме- 
ђународким уговором није што друго одређено. Уз исправу састављену 
на сраном језику подноси се и оверени превод како то захтева чл. 
221 ЗПП.

He постоје запреке усвајању наших малолетних држављана од 
стране иноземаца ни усвајању малолетних иноземаи.а од стране наших 
држављана. Старатељ постављен по иностарној власти може вршити у 
нашој земљи права и дужности у погледу стараника-страног држав- 
љанина, који се налази у нашој земљи уколико се то не противи нашем 
јавном поретку.

Странпи могу код нас стицати власништво на покретнинама уко- 
лико не постоје административна ограничења или ограничења по де- 
визним прописима.

У погледу стицања власништва на некретнинама вреде за ино- 
земце ова ограничења:

По чл. 8 Закона о промету земљишта и зграда од 1954 r. на терито- 
рији ФНРЈ страни држављани могу под условом реципроцитета путем 
шслеђивања стицати земљишта и зграде и њима располагати као др- 
жављани ФНРЈ, ако стицање и располагање тим непокретнинама није 
међународним уговорима другачије регулисано. Савезно извршно веће 
може одредити да страни држављани могу стицати земљишта и зграде 
и по другом основу.

Члан 7 а) Закона о национализацији приватних привредних пре- 
дузећа прописује национализацију и прелаз у државно власништво свих 
некретнина, које су у власништву страних држављана или старних 
приватних или јавноправних установа. Од тога су изузете: 1) некрет- 
нине сељака земљорадника, који сами обрађују своју земљу, 2) стан- 
бене зграде, које служе власнику углавном за његово становање и 
3) некретинне претставништва страних држава за службене потребе. У 
истом члану прописује се, да југословенски држављанин к ( ^  прима 
страно држављанство, губи право власништва на некретнинама у ФНРЈ, 
које прелазе у државно власништво, али да.Државни секретар за пра- 
восудну управу може дозволити изузетак од тога.

Иноземци могу, у начелу, у нашој земљи стицати тражбине како 
према другим иноземцима тако и према нашим држављанима.

Што се тиче наслеђивања имовине у нашој земљи од стране ино- 
земаца, по правилима ванпарничног поступка, који се примењује у 
нашој судској пракси, покретна заоставштина изручује се народној 
власти државе које је умрли био државЈТзанин ако у том погледу по- 
стоји с односном државом узајамност.
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Наш Основнн закон о браку у својој VI глави у члановима 
82—86 говори 0 примени страног права. Услови за ступање у брак 
страног лржавњанина процењује се по закону државе чији је  он 
држављанин. Одредбе овог закона о сметњама које потичу из посто- 
јања |ранијег брака, сродства, у.мне болести и неспособости за ра- 
суђивање важе и за страног држављанина, који жели закључити брак 
пред надлежним органом ФНРЈ. Форма брака прописана овим законом 
обавезна је на територији ФНРЈ и за страног држављанина.

Ако Југословен склопи брак у иностранству мора га склопити по 
прописима тамошњег закона, осим ако cv оба брачна друга држављани 
ФНРЈ и имају своје пребивалиште у ФНРЈ.

Ако је један супруг југословенски држављанин и склопи бпак 
без обзира на то где је и у ко.јој фррми закључен тај брак може бити 
оглашен неважећим само из узрока предвиђених у закону ФНРЈ.

Ако су оба брачна друга страни држављани, па хоће да се разведу 
на југословенској територији југословенски судови могу изрећи развод 
њиховог брака само из узрока који су предвиђени истовремено v за- 
конима држава чији су они држављани и у југословенском закону.

Др Славко Ћирић

СЕДНИЦА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА У ЉУБЉАНИ

ИзврЈчни олбор Сареза адвокатских комора Југослави1е одржао ie 
седницу 8 и 9 jvHa 1957 годнне v Љубљани. На седнипи је пролиску- 
тован наирт статлгтз комора, пословник рада скупштина, као и нацрт 
правила Савеза, Нацпте је изпадила Комисија Савеза Koiv су сачиња- 
вали: д-р Владимир Шукље, Д-р Аурел Крстуловић и Милан Жикић. 
Сви нацрти су примљени са незнатним изменама с тим да поједине ко- 
море ове саобразе њиховим спеиифичностима. Посебно је продиску- 
товано питање адвокатских колектива, па су претставници Адвокатске 
коморе Хрватске и претставници Адвокатске коморе Војводине задр- 
жали ове организаиије на терену углавном са истим задаи.има и овла- 
шћењима које су и до сада имале. Адвокатска ко.мора Србије устано- 
виће статутом подружнице са територијалном надлежношћу која ће се 
поклапати са територијом окружних судова. Подружнице ће имати 
утлавнш! иста овлашћења која имају Радни одбори адвоката и адво- 
катских приправника у Војводини. Остале Коморе неће за сада форми- 
рати никакве помоћне органе у унутрашњости. Правила Савеза адво- 
катских комора предвиђају као органе Савеза пленум и претседкиштво. 
По досадашњим правилима органи Савеза су били извршни одбор и 
скупштина (која је уствари била пленум). Претседништво Савеза са- 
чињаваће: претседник Савеза, његови заменици, секретар и његови за- 
меннци.

Претседник Савеза Првослав Васиљевић поднео је реферат о из- 
мени уговора о социјалном осигурањ}Г, па су донете одговарајуће од- 
луке за примену овога.



Дискутовано је о часоггису Савеза „Југословенска адвокатура”, оме- 
^ународним везама Савеза и другим текућим питањима.

Седници је  претседавао Првослав Васиљевић претседник Савеза, a 
записник је водио д-р Аурел Крстуловић други секретар Савеза.

Адвокатску комору из Београда претстављали су: Православ Васи- 
љевић, претседник и Слободан Суботић, секретар Коморе.

Адвокатску комору из Загреба претстављали су: д-р Вјекослав 
Франчески, заменик претседника и д-р Аурел Крстуловић секретар.

Адвокатску комору из Љубљане претстављали су д-р Владимир 
Гросман, претседник, д-р Владимир Шукље заменик претседника и Ka- 
рел Кирн секрета|р.

Адвокатску комору из Сарајева претстављао је: д-р Богдан Видо- 
вић, претседник.

Адвокатску комору из Скопља, претстављао је Васил Манолев, за- 
меник претседника.

Адвокатску комору за Нови Сад претстављао је Милорад Ботић.

М. Б.

СТЕВАН БРАНКОВИЋ

Стеван Бранковић, адвокат у Новом Саду умро је 4 јуна 1957 го- 
дине после краће али тешке болести и сахрањен у Новом Саду 5 јуна 
1957 године.

Више од тридесет година Стеван Бранковић је успешно и примерно 
радио у правној струци углавном као судија и адвокат. Сем тога, ба- 
вио се и правном теоријом осветљавајући теориски интересантна гтита- 
ња из судске и адвокатске праксе. Активно је учествовао као предавач 
и члан испитне комисије на течајевима за припрему судиских канди- 
дата и адвокатских приправника. У сарадњи са д-р Бачмеђеи Алексе- 
јем редиговао је Коментар југословенског извршног поступка, који је 
штампан 1932 године. Сарађивао је у предратним правним часописима 
„Правосуђе” у Београду и „Правнички Гласник” у Н. Саду. После рата 
па до смрги био је активан сарадник „Гласника” Адвокатске комо{>е 
Војводине са добро запаженим чланцима.

Солидне опште културе, добар правник и познавалац народног жи- 
вота Стеван Бранковић је као судија постигао завидне успехе и рела- 
тивно млад постао судија Апелационог суда у Новом Саду. После рата 
посветио се адвокатури у коју је унео своју велику праксу, озбиљност 
и примерно поштење. По цриродц скроман и ненаметљив, својом лич- 
ном вредиошћу и радом стекао је углед како међу правницима тако и 
у друштву.

Као члан Адвокатске коморе Војводине биран је стално за члана 
Дисциплинског суда Коморе. На- овој дужности показао је изванредну 
објективност и смисао за заједницу чији је члан.
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Стеван Бранковић родио се 20 аугуста 1901 у Араду у свештенич- 
кој породици. Основну школу је завршио у Српској Црњи, a гимна- 
зију у Зрењанину, Темишвару и Новом Саду. Правни факултет завр- 
шио је у Б.еограду 1923 године. Још као студент стуггио је у службу 
код ĆpecKor суда у Новом Бечеју. По зав!ршеним студијама ступио је 
у адвокатску канцеларију Бачмеђеи д-р Алексеја, као адвокатски при- 
правник, a касније прешао у Срески суд у Новом Бечеју као судски бе- 
лежник. Судиски испит положио је у Новом Саду 1926 године. За cy
an ју Окружног суда у Великом Бечкереку постављен 1927 год. где је 
рздио све до 1939 када је унапређен за судију Апелационог суда у 
Новом Саду, где га је рат затекао. По окупаиији Бачке од стране Ма- 
ђара прешао је у Зрењанин у тамошњи Апелациони суд. После рата 
једно време радио је као правни саветник код Занатске коморе Војво- 
дине у Новом Саду, a од 7 марта 1951 године па до смрти био је адво- 
кат V Новом Саду.

' Б.

НИКОЛА МИЛОШЕВ

Трагично је завршио 10 јуна 1957 године у Вршцу свој живот 
Никола Милошев, адвокат из Вршца.

Рођен 11 новембра 1901 годне у Павлишу, гимназију је завр- 
шио у Вршцу, a 1925 године дипломирао иа Правном факултету у 
Београду. Адвокатски испит положио је крајем 1931 године, a од 1 
јавуара 1932 године до смрти бавио се адвокатуром. ‘

До рата је испољавао већу друштвену делатност, али вративши 
се из заробљеништва са јако нарушеним здравственим стањем, по- 
светио се искључиво адвокатури.

Mei)y колегама, пријатељима и клијетима био је много уважаван 
због CBor солидног правног знања и необично колегијалног опхођења. 

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

А ко Ј€ продајом робе почии>ено кри~ 
еично  д ело  онда је  уго во р  о продаји те 
робе апсолутно ншитаван. (Врх. суд 
АТТВ бр. Гж. 1бЗ/1957),

Пресудом је туженн обавезан да ис- 
плати тужитељу утужену главницу.

Тужени ]е уложио жалбу, која је 
основана, па је првост. иресуда укину- 
та, a из разлога:

Тужени истиче у  жалби да тужилац 
нема права на трговину робом, која је 
у овом спору у питању и да је овом 
продајом починио кривично дело кедо- 
пуштене трговине.

Ако би се ова околност показала 
тачном тј.. да је тужилац овом прода- 
јом починио кривично дело које се го- 
ни по службеној дужностм, онда би то 
било од битног значења за пресуђење 
овог спора. Наиме, онда би се ту  ради- 
ло 0 алсолутно ништавном правном 
послу који се сматра да није закључен 
и чија шпптавност постоји већ од по- 
четка те који не производи правнв деј- 
ство.

Како ова чшвеница није током прво- 
ст. поступка разматрана првост. iipecv- 
да је укинута.
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Ако је пензионер после пензионисана  
улагао у  чиновнички пензиони фонд 
ово време м у се не може признати у 
радни стаж. fBpx. суд АПВ бр. У 
2914/56).

Тужитељица је поднела тужбу irpo- 
тив решења Завода за соц. осигуран.е 
којим је одбијен иеи захтев да се у 
радни стаж пок. јој мужа урачуна и 
време за које је од као пензионер вршно 
улаге у чтшовнички пеетгзонп фонд.

Тужба је неосновна, a из разлога;
Захтев тЈТкотгел.ице да се призна у 

радни стаж време у.лагања у пензиошг 
фонд је неоснован јер је тужитељичпн 
мутк наводно улагао као пензионер a 
no схватању Врховног суда такав случај 
се не може подвести под пропис члана 
60. т. 6 Закона о соц. осигуран.у рад- 
ника и службеника итд. по коме се ула- 
гачу доприноса за пензионо осш ^ан.е  
рачуна у радни стаж и за време када 
је био ван радног односа.

јих права, jep не издавакем исправе од 
стране з(адрвут(е мвгу бјггги псвређрна 
н>егова права исто као и у  издато] 
исправи. јер да му је издата исправа on 
ie такође могао и поред н.е да у одре- 
ђеном року оствару^е своја права ту- 
жбеном npoT ira  задруге код редовног
суда.

СРЗ је дужна дд иступелом члану  
изда писмену исправу у  којој утврђује 
чоја се земља њему ераћа a ако то не 
уради у  року тужитељ се тужбом може 
обратити суду ради зашттгре својих пра- 
ва. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 401/1957).

Тужитељ је поднео чужбу ради вра- 
1̂ања земље пз СРЗ наводећи да је из 

ч.чанства и с тј 'п и о , да му СРЗ није дала 
гшсмену исправу о томе која му се зе- 
(.'-■аа враћа.

Окр. суд ie ретпењем тужбу као недо- 
пусливу одбацио.

Тужитељ је уложио жачбу, која је 
ооиована, penieibe окр. суда уштауто, a 
из раз.ЧЈОга:

Основана је жалба да је задруга из 
које је тужилац иступио 1955 г. била 
дужна према чл. 28 ст. 1 Уредбе о имов. 
одко<31ма и реорг. СРЗ да до 31 окто- 
бра изда писмену исправу тужшхцу у 
којој ће се утврдити која му се имо- 
Енна Bpalla и која су његова права и 
обавезе према задрузи. Изузетак је 
гтредвиђен само за 1953 г. у  ст. 1 истог 
члана Уредбе, којпм је скЈшштина за- 
Лруге била овлашћена да у сзгислу чл. 
20 ог. 5 Уредбо одреди за 1955 г. дан 
за иступање из задруге, али и у том 
случају је бпла дужна да у року од 
30 дана рачунајући од тога изда исту- 
пелом члану-задругару помепуту испра- 
ВУ-

Како тужена задруга и не тврди да 
је такву исатраву уошпте издала тужио- 
цу то је тужилад прав:ишо прступио да 
тужбом тражи код суда заштиту сво-

У оставинском као ванпарничном  
поступку очинство се не може ни по- 
бијати ни утврђивати. (Врх. суд АПВ 
бр. Р. 7/1957).

У оставинском посчупку иза остави- 
теља предлагач је тврдпо да i’e ван- 
брачни син оставитеља, иако се у ма- 
тичним књигама третира као син тре- 
ћег лица, и тражио да се то утврди.

Оба нижа суда одбила су захтев, iia 
је преддагач уложио ревизију.

Ревизија је неосновлна, и одбијена, 
a из разлога:

У чл. 30 ОЗОРИДа дете може оспо- 
равати да му је отац лице које се iio 
TOM закону сматра његовим оцем, али 
по ’LT. 25 наведеног запона тужбу ра- 
ди утврђиван>а очинства детета рођр- 
ног ван брака може подиети дете у 
року од 5 година по навршен>у пуно- 
љетства. Како се из извода из матич- 
не књпге рођених види да је подно- 
силац ревизи/е рођен 50 маја 1922 г. 
то значи, да в тп е нема законске мо- 
Гућности да подноси тужбу ради у- 
тврђивања ванбрачног очпнства. У о- 
ставинском као ванпарничном поступ- 
ку очинство се не може ни побијатн 
ни утврђивати, >како то подн1Хгила1̂  
ревизије погрешно сматра.

Здпач^лија који ме упошљава туђу 
радну снагу али се користи услугамп 
других занатлија iltu користи маишн- 
скг стројеве не може тражити уста- 
новљење осноеице пореза на доходак 
no паушалном износу. (Врх. суд АПВ, 
бр. У. 2555/56).

Тужи.тац је поднео тЈткбу против у- 
правног акта другог степена којпм је 
одбијена н>егова жалба због не\"важења 
захтева да плаћа порез на доходак у 
паушалном пзносу, тврдећп да он не 
упошљава туђу радну снагу.

Тужба је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

У конкр. случају тужени орган је 
нашао да се тужитељу не може утвр- 
дити паушална пореска основица иако 
исти не упош.а.ава туђу радну снагу. 
Тужилац према своме брзто приходу
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и другим условима не претставља сит- 
ног занатлију на кога се мисли у про- 
пису чл. 37 Уредбе о порезу на дохо- 
дак, јер је у 1955 г. остварио бруто 
приход од 1,070.530 динара. a међу о- 
сталим трошковима је навео н издатак 
од 255.500 динара који је исплатио 
другим занатлијама који су израђива- 
ли саставне делове аутоматских вага, 
које је тужитељ у своме занату изра- 
ђивао. Коришћење услуга дрЈтих за- 
натлија у сушт1ши кретставља кори- 
шћење туђе радне снаге, као што и у- 
потреба машинских стројева у погону 
замењује у  сутитинн већи број рад-

Код давања дск^воле з)» склапање 
брака надлежан је срески суд на чи- 
јем је подручју настањен молилац a не 
онај no месту становаи>а родитеља мо- 
лиоца. (Врх. суд АПВ бр. Р. 126/1957).j

Малодобна М. И. обратила се Сре- 
ском суд у Б. ради даваља дозволе за 
ступан.е у брак. Овај се суд огласио 
ненадлежним, јер је пребнвалиште ро- 
дитеља на подручју Среског суда у Б. 
Т. па је предмет уступио томе суду.

Ср.ески суд у Б. Т. је уступио пр?д- 
мет Врх. суду ради доношења одлуке 
о месној надлежности суда, јер је стао 
на становиште да није ни ан надле- 
жан.

Врх. суд је изрекао наддежност Сре- 
ског суда у  Б. a из разлога;

Молбу је поднела млд. М. И. која 
живи стално пагопривредиојм до-
бру a на подручју Среског суда у  Б. 
Пошто јој је прибивалиште на подру- 
чју Среског суда у Б. за расправљање 
ове ванпарничне ствари надлежан је 
Срески суд у, Б. на основу чл. 25 ОЗБ, 
без обзира на околност што су љезини 
родитежи настањени на територији 
Среског суда у Б. Т.

Члан 3 Закана о привредним судв- 
вима предвиђа надпежност привредног 
суда за међусобне привредне спорове 
и спорове за накнаду штете у којима 
се као странке појављују привредне ор- 
ганизације, задружне врганкзације, у- 
сЈганове са самосталним финансира- 
њем, политцчко-територијалне једиаи- 
де и њихове установе којима се при- 
знаје својство правног лида. Појам 
привр. оргаш1зације не обухвата и при- 
ватна лица. која обављају било какву 
привредну делатност.

Приватна угоститељска радња није 
привредно npeflyodie. (Врх. суд АПВ 
6р. Гж. 556/1957).

Тужилац је поднео Окружном суду 
тужбу против туженика ради исплате 
потраживања. Т)'жени је дигао приго- 
вор ненадлежности Окружног суда 
стојећи на становипггу да је надлежан 
Окр. привредни суд, јер је његово пре- 
дузеће привредно предузеће. Овај је 
приговор Окружни суд одбио.

Тужени је уложио жалбу, која није 
осиована a из разлога:

Ако постоје услови за Cpucaibe 'ja- 
бране отуђеим и оптерећења колопи- 
стичких земљишта ово еажи и за згра- 
де. (Врх. суд AIIB бр. Гзз. 23/1957).

Срески суд је увалшо предлог пред- 
лагача ради брисања забедежбе забране 
отуђења и oirrepeheiba са земљишта, а- 
ли је одбио бриса1ве за зграде.

Окружни суд је иотврдио ово реше- 
н>е.

Претседник Савезног врх. суда изја- 
вио је захтев за зашт. законитости, 
против оба решења нижих судова.

Захтев је осжован, па су оба решења 
укинута, a из разлога:

По налазу Врх. суда погрешно је 
правно СЈшатање оба нижа суда да се 
према пршшсу чл. 24 а. Закона о изме- 
нама и допунама Закона о агр. реф. и 
колон. (Сл. лист ФНРЈ бр. 21/1956), мо- 
же брисати забрана отуђења и оптере- 
ћења само са земљишта без зграда. Иа- 
име, према овом прошгсу и према про- 
пису чл. 39 а. Закона о агр. реф. и у- 
нут. колон. (Сл. Гласник НРС бр. 54/ 
1956) треба имати у виду да се не пра- 
ви раз.аика од земљишта са зградама и 
земл>ш1гга без зграда које је додељено 
arp. интерес. и колонистима, a ова раз- 
лика није прављена ни приликом кон- 
ституисања забране отуђека и оотаере- 
ћења. Према овоме, на додељенлм ue- 
кретнинама агр. интерес. и колониста- 
ма и то како на земљишту са зграда- 
ма, тако исто и на земЈБИШТима без 
зграда, треба да важи исти правни ре- 
жим, па је из ових разлога основан за- 
хтев за заштиту законнхости.

BsiacHUK зграде која је укљ учена у  
станбену заједницу легитилшсан је на 
давање отказа станару само у  случају 
отказа no Т . 7, чл. 60 Уредбе о управ- 
љању станбеним зградама. (Врх. суд 
АПВ бр, Гзз. 39/1957).

29



Срески суд је својом пресудом осна- 
жио отказно решење којим је на захтев 
власника зграде укључене j  Станбгну 
заједницу отказан стан закушшку на о- 
снову т. 2 и 7 чл. 60 Уредбе о управ- 
љању станбеним зградама.

Окружни суд је ову пресуду потвр- 
дио, одбивши жалбу туженика.

Претседник Врх. суда АПВ ставио )е 
захтев за заштиту законитости протлв 
обе пресуде нижих судова, који је за- 
хтев основан, a из разлога:

Неспорно је међу странкама да је 
предметна зграда укл.учена у станбену 
заједницу. Станбена заједница је носи- 
лад права и обавеза из утовора о ко- 
ришћењу стана заједно са кућким са- 
ветом зграде, као и из других уговора 
које су овлашћени да закључују у ве- 
зи са управљањем и одржавањем згра- 
да које су укључене у станбену зај;д- 
ницу, (чл. 6 Уредбе о управљ. стан. 
зградама). Станбена управа одлучује и 
о огказивању утовора о коришћзљу 
станова у смислу чл. 36 Уредбе. Очи- 
гледно је да ако је по среди отказни 
разлог из чл. 60 т. 2 дит. Уредбе само 
је станбеиа заједница путем своје у- 

. праве овлашћена на давање отказа a не 
власник или сувласник зграде. Овај 
недостатак активне легитимације није 
отклонно акт станбене управе од 9 ја- 
нуара 1957, јер није довољно давач.е 
сагласности за продужеае спора, взћ 
је потребно да се станбена заједница 
појављује у спору као странка.

Међутим, ако би се ограничило само на 
отназни разлог из чл. 60 т. 7 цит. У- 
редбе у том би случају требало распра- 
вити питање да ли је туженој обезбе- 
ђен одговарајући стан, попгго је тужи- 
тељица активно легитимисана на дава- 
а е  отказа на основу т. 7 чл. 60 јџгг. У- 
редбе.

Како нижи судови ово питање нису 
расправљали. вал>ало је пресуде нижих 
судова укииути.

Не може се донети пресуда на осно- 
ву делимичног признања. — Ако про- 
извођач није могао да испоручи зем~ 
лиш не продукте привредној организа- 
цији без овоје кривице дужан је  да вра- 
ти само примљени аванс. (Врх. суд 
АПВ бр. 409/1957).

Првост. суд је обвезао туженика да 
тужитељу испоручи 5000 кг. кукуруза 
у зрну, да плати 1.622 динара на име 
вредности запрашеног кукуруза, 3.563 
дин. на име врендости вепггачког 1}у- 
брива и да врати примљени аванс у го- 
товом у износу од 37.500 дин. Уколико

туЖениЈх не би удовољиб предњем, Да 
врати примљени аванс и да плати на 
име уговорене казне по 5 дин. од 1 кг. 
неиспорученог кукуруза.

Т}ткени је поднео жалбу, која је о- 
снована, па је првост. пресуда укину- 
та, a из разлога:

Првост. суд није могао донети у 
конкр. случају пресуду на темељу лри- 
знаља. У погледу утовореие казне ту- 
жени је изјавио да исту не може да 
плати из разлога што је велика. Пре- 
ма томе, под оваквим условима ’ie мо- 
же се говорити о признању тужбеног 
захтева тужите.тва да тужени п-лати у- 
говорену казну.

Туженик у  својој одбрани на распра- 
ви од 19 октобра 1956 г. наводи да би 
од 5000 кг. кукуруза могао да испору- 
чи само 2500 кг. јер услед града внше 
кукуруза нема. МеђЈтчзм, у својој жал- 
би наводи да није испоручио кукуруз 
због тога што се због влаге покварио 
нудећи на ту околност и доказе. Ова- 
квом својом одбраном туженик указује 
на то, да њега не би теретила кривица 
због неизвршеаа уговора о испорутш 
кукурЈ'за о року. Ове су чињенице од 
битног значаја за правилно рев1Р.«>е 
конк. спора.

Према пропису т. 12 ст. 1 Одлуке о 
контрахирању пољопривредних произ- 
вода уз давање аванса итд. (Сл. лисг 
ФНРЈ бр. 53/54) пољопривредни пропз- 
вођач који без своје кривице :шје у 
могућностн да испоручи уговорену ко- 
личину пољопривредни:£ производа ду'- 
жан је да прзгоредној организацији ко- 
ја му је дала аванс врати примљени а- 
ванс за неиспоручене ко.тшчине. Према 
томе, ако је испуњење уговора по за- 
кључењу постало немогуће без крнви- 
це обвезника у таквом случају тужп- 
лац шгје овлашћен лражити испуње.ае 
уговора обзиром да је уговор због нак- 
надно наступеле немогућности изврша- 
ња истога изгубио правну снагу, већ 
напротив, тужилац може тражити вра- 
ћање само онога што је у  вези уговора 
дао туженом.

Међутим, ако би се утврдило посто- 
јање кривиде туженикове због неиспо- 
руке кукуруза тј. ако би се радило о 
случају из т. 12 ст. 2  поменуте горље 
Одлуке тј. ако пољопривредни произ- 
вођач не изврши испоруку уговоресшх 
количина својом кривицом, дужан је 
прерађивачкој односно трговинској ор- 
ганизав^ији да врати аванс и плати про- 
писану затезну камату, као И уговоре- 
не казне —• тужилац може условно по- 
ставити или захтев за извршеае угово-
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pa, кли одустати оД истога и Тражити 
повраћај аванса, miahaibe затезне кама- 
те, као и плаћање утоворне казне.

Како нижи еуд није спровео ЈТврђа- 
вање чињеничног стан>а у горњем прав- 
пу, ваљало је првсуду укинутн.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Управног одбора АК за АПВ која је одржана дана 20 
јуна 1957 године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника и референта о раду 
Коморе од последње седнице до ове.

2. На основу чл. 41 Закона о адвокатури узима се на знање да је 
Радивојевић Властимир, адвокат из Београда преселио своју адвокатску 
канцеларију у Панчево, те се именовани уписује у Именик адвоката 
АК за АПВ, на основу решења Управног одбора бр. 232/1957.

3. На основу молбе брише се из Именика адвокатских приправника 
АК за АПВ Грозданић Борислав уписан код адв. Симоввћ Петра у 
Ковину, због преласка у другу Комору.

4. На молбу брише се из Именика адв. приправника АК за АПВ 
Бугарски Стеван уписан код адвоката др. Косте Поповића у Сомбору, 
због преласка у другу службу.

5. Узима се на знање да је адв. приправник Ба.линт Вујков уписан 
код адвоката Руски Славка променуо праксу и да се од сада' налази 
на пракси код адвоката Ристић Божидара из Суботице.

6. На молбу брише се из Именика адвоката са даном преселења адв. 
канцеларије Слијепчевић Стеван адвокат из Сомбора због преселења 
адвокатске канцеларије на подручје друге Адв. коморе.

7. Услед смрти брише се из Именика адвоката Бранковић Стеван из 
Новог Сада, a за преузиматеља његове канцеларије поставља се Милић 
Станимир адвокат из Новог Сада.

8. Услед с.мрти брише се из Именика адвоката др. Лука Мијајев, из 
Зрењанин, a за преузиматеља његове канцеларије поставља се Пад- 
градски Јосиф адвокат из Зрењанина.

9. Услед смрти брише се из Именика адвоката Милошев Никола, 
адвокат из Вршца, a за преузиматеља његове канцеларије поставља се 
др. Мијатовић Светомир, адвокат из Вршца.

10. За привременог заменика адвоката Руски Славка из Суботице, * 
поставља се Ристић Божидар, адвокат из Суботице.

11. Пошто неки адвокати изван седишта Коморе подносе своје молбе 
за разврставање Ко.мори, то се скреће пажња свим адвокатима који 
имају своје адв. канцеларије изван седишта Коморе, односно изван 
среза Нови Сад, да своје молбе ради разврставања упућују директно 
надлежним Среским заводима за социјално осигурање.

12. Решавано је о текућим пословима, те молбама за упис у Именик 
адвоката и адв. пјриправника.

13. Извештавају се адовокати ове Коморе да се нови Уговор о соц. 
осигурању адвоката неће штампати у издању Коморе, јер је „Југо-
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слбвенска адвока^ура”, часопис Савеза у бр. 1—2 за 1957 t6AHHy 
објавила текст Уговора са коментаром.

Управни одбор АК за АПВ

ПРОМЕНЕ У ИМЕНИКУ АДВОКАТА И АДВ ПРИПРАВНИКА

1. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвоката АК за АПВ Радивојевић Власти- 
мир, са седиштем адв. канцеларије у Панчеву, на основу решења. УО 
АК за АПВ бр. 232/1957.

2. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката др. Мијајев Лука, из Зрења- 
нина, услед смрти.

3. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Бранковић Стеван, из Новог 
Сада, услед смрти.

4. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Милошев Никола, из Вршца 
услед смрти.

5. БРИШЕ СЕ из Именика адв. цриправника Грозданић Борисав из 
Ковина, због преласка на подручје друге Коморе.

6. ^РИШ Е СЕ из Именика адв. приправника Бугарски Стеван, из 
Сомбора због преласка у другу службу.

Улравни одбор АК за АПВ

Из Књиговодства Коморе

Извештавају се сви чланови Коморе да од 1 јула 1957 доспева 
обавеза уплате треће рате чланарине за 1957 у износу од 1.050 динара, 
те се позивају да чланарину као и раније обавезе уплате на тек. рач. 
Адвокатска комора за АПВ бр. ЗОО-Т-403.

Позивају се сви адвокати да плате на тек. рач. Адвокатска комора 
за АПВ бр. ЗОО-Ф-6643/1 за смртне случајеве Бранковић Стевана и 
Милошев Николе по 400 динара за сваки смртни случај.

Књиговодство АК за АПВ

ИЗ УРЕДНИШТВА „ГЛАСНИКА”

Молимо све наше претплатнике који нису из.мирили претплату за 
1957 годину да то учине што пре.

Претплата износи 700 динара a уплаћује се на тек. рач. Адвокатска 
комора за АПВ бр. ЗОО-Т-403. На полеђини уплатнице ставити ,,за 
Гласник”.

Уредништво „Гласника”

,ГЛАСНИК“ излазв сваког месеца. — Издавач н власник: Адвокатска комора 
за АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина SO. УрсђуЈе Одбор Одговорнш уредвнк: Ботнђ 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. б.
Текући р«чун код Нар>одне бавке бр. ЗОО-Т-403.
Штамши штампарнја „Коета Шокнца', Нови Сад.
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