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СМИСАО ДРУШТВЕНОГ УПРАВЉАЊА У АДВОКАТУРИ

Несумљиво је један од најзначајниЈих прописа Закона о адпока- 
тури који је ступио на снагу 10 маја 1957 године онај пропис којим 
се уводи приниип друштвеног ушрављања у адвокатури.

Већ на Првом Конгресу правника Југославије истакнут је овај про- 
блем, a на Скупштини Савеза адвсжатских комора која је одржана 
октобра 1955 године и адвокатура се изјаснила за нову форму орга- 
низације адвокатуре увођењем друштвеног управљања, као најприклад- 
нкје форме да се адвокатура као јарна служба уклопи у цео наш 
друштвени систем.

Поставило се питање да ли се увођењем друштвеног управљања 
у адвокатуру уводи у њу тзв. лаички елемент или не. По нашем ми- 
1лљењу о томе нема ни говора, јер је смисао друштвеног управљања 
управо преузимаље једног дела оних прерогатива које је досадашњи 
Закон о адвокатури обезбеђивао државној управи, па се управо напушта 
одлучивање државне угтраве о појединим питањима и преноси обезбе- 
ђење нормалног функционисања органа адвокатуре на саме те opra- 
не, пошто је Савет адвокатске коморе, путем кога се спроводи друштве- 
но уррављање у адвокатури, орган саме адвокатуре, у склопу њене основ- 
не организације. Ништа независност адвокатуре и независност адвоката у 
раду као адвоката не губи увођењем друштвеног управљања у адво- 
катури, јер је та тзв. независност била ограничена и сужена самом 
контролом државне управе. Нестајањем те концроле адвокатура управо 
добија, јер ће све њене проблеме имати да решава сама адвокатура 
путем њених органа: Скупштине Коморе, Савета и Управног одбора 
као и Савеза адзокатских комора. Овако постављена организација наше 
алвокатуре је корак напред.

Шта је Савет адвокатских комора? Он је један од органа Коморе, 
уз Скупштину и Управни одбор.

Савет Адвокатске коморе не претставља Комору, он није опера- 
тнвни орган Коморе, он није Упрваном одбору надређени другостепени 
орган. Његове су дужности: 1. да претреса питања од општег значаја 
за адвокатуру и по томе даје црепоруке управном одбору и ставља 
предлоге надлежним државни органима, 2. он се стара за унапређење 
адвокатре и о томе доноси закључке, 3. он учествује у доношељу 
одпука 0 упису у именик адвоката, 4. он бира из своје средине једног 
члана н његовог заменика у Савез адвокатских комора и 5. он врши 
друге послове одређене законом или статутом коморе. Сам Закон



je  одредио надлежност и делатност Савета, који се као што се види 
ограничава на општа питања адвокатуре, као и на упис у именик ад- 
воката.

Савет даје npenoipyKC управном одбору о општим питањима адво- 
катуре, a конкретно заједно са управним одбором решава о упису у 
именик адвоката, али не као другосепени qpran који може да мења 
одлуку управног одбора, него као равноправан орган чија је сагласност 
потребна да дође до формалне одлуке о упису, a коју одлуку онда 
управни одбор спроводи решењем које издаје и потписује претседник 
управног одбора. Досад је било потребно да Државни секретар за пра- 
восудну управу надлежне Републике потврди одлуку управног одбора 
о упису у именик како адвоката тако и адв. приправника, a сада је 
потребна сагласност савета, али само код уписа адвоката. Досадашња 
потврда је управо био акт конрале, a садашња сагласност је нешто 
сасвим друго, то је сагласност два равноправна органа Коморе код 
одлучивања о упису, путем које сагласности решење о упису постаје 
извршним, односно коначним {>ешењем.

Чланове савети бира у половини Народна скупштина Републике 
односно Аутономне покрајине Војводине, његов је члан по положају 
претседник управног одбора коморе, као и један адвокатски приправник 
кога бира ррганизација адвокатских приправника, a остатак бира скуп- 
штина Адвокатске коморе из редова својих чланова, адвоката. На овај 
начин најмање половина чланова савета су адвокати и адв. приправници. 
Међутим, Народна скупштина може у савет да изабере и активне адво- 
кате. што је напр. случај код формирања савета Адвокатске коморе 
у Београду у који је Народна скупштана НРС изабрала и једног актив- 
Hor адвоката, што пак значи, да су практично адвокати већина савета, 
алн што још више значи да народна скупштина има пуно поверење у 
адвокатуру, када јој даје већину у том органу коморе. Ово пак значи 
већ на почетку делатности савета да је његов рад усмерен на складном 
и законском решавању свих проблема адвокатуре.

Када, пак, све ово имамо у виду онда нам је јасно да је увођењем 
друштвеног управљања у адвокатури кроз форму постављања савета 
нађен најбол.и пут да се наша друштвена заједница потпуно заинте- 
ресује за функционисање јавне служб(е адвокатуре, да адвсжатурн 
друштво icpo3 свој орган помогне да реши све своје проблеме и да 
напредује у својој организацији, да се потпуно уклопи у цео наш 
друштвени систем. Jep како савет није другостепени орган који потвр- 
ђује или ставља ван снаге решења управног одобра коморе, него је 
један паралелан орган од чије сагласности зависи нпр. код уписа да 
ли је одлука постала и да ли је извршна, замењујући на овај начин 
потребу потврде одлуке од сгране надлежног државног органа. јасно 
је да је створена могућност непосреднијег и бржег {>ешавања извесних 
питања адвокатуре, чије решење се сада ослобађа К|руте форме која се 
указивала кроз непосредну контролу надлежног државног органа.

Никада адвокатура нигде, није уживала тзв. ,,апсолутну” аутоно- 
мију, да се могла сматрати једном цеховском оргнизацијом која себе 
саму управља на основу оних правила и прописа које са.ма доноси. Увек 
је адвокатура, обзиром да адвокати врши извесну службу јавног ка-



рактера, била подцргнута контроли државе, било у већем, било пак у 
мањем опсегу. Та контрола је у неким државама била врло тешка и 
строга, у неким мање видљива, али је ипак постојала у разноразнии 
облицима. И по мађараском 34. зак. чл. из 1874 године, и по аустриски.м 
прописима, и по прописима Закона о адвокатима из 1929 године, затим 
прописима Закона о адвокатури из 1946 r., да споменемо самоове прописе 
који су важили за већи део наше земље, односно за целу нашу земљу 
контрола је постојала, која се у Закону о адвокатури из 1946 године 
одражавала и код потврде решења о улису адвоката и адвокатских 
ириправника у и.менике. Па када се у Закону о адвокатури који је 
ступио на снагу 10 м^ја 1957 укида та контрола, преиошењем већег 
дела ранијих компетенција Државног секретара за правосудну управу 
Републике, на саме органе Коморе, када се укида потреба потврде ре- 
шења о упису, и прописује сагласност код уписа, али само у именик 
адвоката a не и у и.меник адвокатских приправника, онда се то не може 
сматрати други.м него оним што јесте, a то је да је учињен један 
значајан карак напред који ће само подићи углед саме адвокатуре 
који ће адвокатуру потпуно уклопити у наш друштвени систем, који 
he адвокатуру јаче приближити најширим слојевима наших народа.

Коста Хаџн

НАСЛЕЂИВАЊЕ КОЛОНИСТА

Иако 0 њему недостају аутентична тумачења, те иако оно није 
било предмет јавних дискусија у оној и оиоликој мери ш ју  заслу- 
жује, сматра се да је питање наслеђивања колониста — другим речима 
да ли на колонистичке оставине треба примењивати прописе Закона о 
наслеђивању или и дал>е задржати на снази посебне прописе о тој 
материји у смислу одредбе чл. 246 Закона о наслеђивању — решено 
на la j начин што је укинут ст. 4 чл. 35 Закона о аграрној реформи 
и унутрашњој колонизаиији НРС, који гласи: „Ако неко лице од чла- 
нова породице (кућне заједнице) уадре пре или после доношења ре- 
шења о коначном додељивању земл>ишта, његово право својине на 
додел>ену земљу прелази подједнако на све остале чланове породице 
(кућне заједнице)”.

Већина судова, са подручја где се проблем наслеђивања колониста 
поставл>а, заузела је становиште да су укидањем цитираног прописа, 
уосталом јединог директног прописа о наслеђивању у колонистичком 
законодавству, широко отворена врата примени Закона о наслеђивању 
на колонистичке оставине.

Да ли је заиста простим укидањем једног регтубличког прописа ре- 
шено питање наслеђивања колониста, питање које по својој природи 
спада у искључиву надлежност савезног законодавства ?

Наслеђивање, уопште узето, јесте материја имовинског права, a 
имовинско право је предмет регулисања савезног законодавства. По- 
лазећи од те поставке, природно се намеће питање зашто је републички 
законодавац, приликом новелирања Закона о аграрној реформи и уну-



^рашњој колонизацији НРС, у јулу 1956, укинуб односни прбдис: да 
лизатошто је  увидео да није надлежан да регулише наслеђивање, или 
зато што је смацрао да је тај пропис сувишан с обзиром на чињеницу 
да нема свога пандана у односном савезном закону, или, најзад, зато 
што је с.матрао да у погледу наслеђивања колониста треба отворити 
врата примени Закона о наслеђивању. Чл. 246 Закона о наслеђивању 
задржао је и даље на снази посебне прописе о наслеђивању, па између 
осталих и прописе о наслеђивању колониста и аграрних интересената. 
Заговарачи примене Закона о наслеђивању на колонистичке оставине 
сматрају да након укидања ст. 4 чл. 35 Закона о аграрној реформи 
и унуврашњој колонизацији НРС, као јединог изричитог прописа о 
тој материји, нема посебних ^рописа о наслеђ|ивању молониста и аграр- 
них интересената, па, према томе, нема разлога да се ова материја 
изузима од примене општих прописа о наслефивању. Насупрот томе 
схватању истиче се мишљење да се не може с правом тврдити да нема 
посебних прописа о наслеђивању колониста с обзиром на укидање цити- 
раног републичког прописа, јер постоје правна правила која је у по- 
гледу наслеђиваља колониста створила досадашња судска пракса ру- 
ководећи се духом и смислом колонистичког законодавства. Имајући у 
виду чињеницу да је цитирани укинути републички пропис био само 
логична последица духа и смисла савезног Закона о аграрној реформи 
и колонизацији, закључује се да његовим укидањем нису и не могу 
бити укинути принципи на којима је саздан савезни закон о колониза- 
иији, прини,ипи моји прожимају колонистичке зај)едн|ии.е и који, у 
односу на наслеђивање колониста, резултирају у П|равна правила која 
cv се о тој материји искристалисала у досадашњој судскоЈ пракси. 
Савезни Закон о аграрној реформи и колонизацији није ни пре ни 
после свога новелирања садржавао ниједан изричан пропис о насле- 
ђивању колониста, али то не значи да се из његовог духа нису могла 
извести и нису извела правила о наслеђивању колониста. Напротив, 
премисе постоје, a када оне постоје и догод оне постоје, закључци 
се морају неодољиво изводити. Према чл. 29 савезног Закона о arpap- 
ној реформи и колонизацији, републички закони и уредбе о спрово- 
ђењу аграрне реформе и колонизације морају бити у сагласности са 
поменути.м савезним законом. Тако, и наведени укинути републички 
пропис морао је бити у сагласности са савезним законом и то, с обзиром 
на чињеницу да у њему није имао свога пандана, у сагласности са ње- 
говим духом, као логична последица идејних поставки које се у њему 
садрже. С тога гледишта, пРшто поставке савезног закона нису уки- 
нуте, нису укинута ни правна правила која се изводе из тих поставкн 
као њихова логична последица, па нису укинута ни правна правила 
о наслеђивању колониста.

Питање наслеђивања колониста уско је везано са питањем правне 
природе колонистичке заједнице.

У важећим прописима о колонизацији, специјално у чл. 2 савезног 
Закона о аграрној рефор.ми и колонизацији. оперише се са два појма 
субјекта колонистистичке заједнице: на једној страни појмом дома-



ћинтсва, a на другој страни појмом чланова домаћинства, којима у 
подједнаким деловима припада компетенција колонистичке заједнице. 
Домаћинство — то је јасно — не претставља, нити може претстављати 
субјекат колонистичке компетенције, из простог разлога што оно није 
ни замишљено ни признато као цравно лице. Законодавац тај појам 
употребљава из практичних разлога да би што више подвукао и обе- 
лежио карактер сувласништва компетенције колонистичке заједнице. 
Колонистичко домаћинство је синоним колонистичке заједнице- a она 
је обухватни појам за њену компентенцију у односу на њене чланове 
као сувласнике. Носиоци права својине у домаћинству јесу, дакле, 
надељени чланови домаћинства, тј. она лица која се помињу у решењу 
a колонизацији и у чију су корист некретнине уписане у земљишним 
књигама. Они су сувласници у подједнаким аликвотним деловима. С 
обзиром на социјално-политичке циљеве аграрне реформе и колони- 
зације, законодавац је поставио колонистичка домаћинства као су- 
власничке заједнице физичких лица која су добила колонизацију. Иако 
закон помиње приватну својину у вези с тим заједницама, колонистичко 
сувласништво није исте природе као сувлисништво у П|риватном сек- 
тору, него је оно сувлисништво £а тендени.ијом кохедирања, што ја- 
чег држања на окупу, дакле сувласништво суи генерис. Досадашња 
управна, a унеколико и судска пракса, схватајући то сувласништво 
као сувласништво посебне природе, пружа примере који очито говоре 
у прилог гледишта да колонистичка својина претставља сувласништво 
надељеника на бази домаћинства као оквирног и обухватног појма. Кад 
се то има у виду, онда постаје јасно зашто се брисањем неког наде- 
љеника из колонизације његов део не издваја из заједничке компетен- 
ције ради враћања у фонд аграрне реформе и колонизације, односно 
у фонд општенародне имовине, него и надаље остаје у истој колони- 
'стичкој заједници, прелазећи подједнако на надељенике који су у њој 
остали. Практично, тај вакантни део припрада осталим надељеницима, 
остајући у до.маћинтсу као скупном појму за колонистичку заједницу.

Третирајући колонистичке заједнице на горњи начин и настојећи 
да их учврсти и сачува, законодавац је, и у савезном и у републичком 
законодавству о тој материји, поставио прописе којима се надељени- 
1шма ограничава располагање добијеном компетенцијом. Тако се у чл. 
24 савезног Закона о аграрној реформи и колонизацији, према новели- 
раном тексту од 15 односно 23 маја 1956, каже да „земљиште додељено 
по овом закону не_може пре истека 15 година од дана доношења ре- 
шења 0 додељивању бити рзздељено, продато или било на који другн 
начин отуђено, дато у закуп или заложено ни у целини ни делимично”, 
сем у неким случајевима који су наведени у допуни под б) истог 
члана поменутог закона. Надељеници су, као што се види, додељивањем 
компетенције добили и право својине, односно сусвојине на њу, али 
н.ихово располагање компетенцијом трпи ограничења која проистичу 
из потребе и циља да се колонистичке заједнице сачувају, учврсте н 
одрже целовите. iMeђy та ограничења спадају, и показују се као веома 
карактеристична, она која се односе на право отуђења целине или 
дела додељене компетенције. Кампетенција се може у целини или



делимично отуђити само у корист социјалистичког сектора (привредне 
0|рганизације и политичко- територијалне јединице). Тако исто ком- 
петенција се може заменити за земљиште из социјалистичког сектора. 
Што се тиче појединих делова компетенције, надељеници их могу 
отуђити (даровати, продати) само другим надељеницима из истог до- 
маћинства или сацијалистичком сектору. Отуђења у корист трећих — 
физичких или приватних правних лица — не могу се вршити. Надељенмк 
не може, дакле, свој део поклонити нити продати ни своме детету 
ако се оно не помиње у решењу о колонизацији, па макар оно било 
рођено и живело у истом домаћинству!

Та и друга ограничења ушла су и у савезни и у републичке законе 
о араграној реформи и колонизацији.

Треба истаћи да је приликом прошлогодишњег новелирања аграр- 
ног законодавства ол1огућено оним надељеницима који су у време ло- 
дељивања колонизације живели у крају где се додељено земљиште 
налази да скину означену забрану располагања. На тај начин, по ски- 
дању те забране, компетенције тих надељеника губе карактер коло- 
нистичких сувласничких заједница суи генерис и постају у правом 
смислу сувласничке заједнице привасног секто|ра.

После ових излагања о правној природи колонистичких заједница, 
као и о ограничењима у тим заједницамз, треба се вратити на питање 
наслеђивања у њима.

Савезни Закон о аграрној реформи и колонизацији не садржи ни- 
један изричит пропис о наслеђивању. Зато се расправљање оставина и 
наследноправних питања у колонистичкии заједницама, у недостатку 
директних, изричитих прописа, препустило примени правила изведених 
из духа и смисла тога закона, као и из правне природе колонистичке 
заједнице као сувласништва надељеника на бази очувања њиховог до- 
л'аћинства. Сматрало се да се на оставине у колонистичким заједницама 
ке могу примењивати општи наследноправни прк>писи, јер би се таквом 
при.меном дошло до резултата којји; се косе са правном природом 
колонистичке заједнице постављеном законодавством о аграрној ре- 
форми и колонизацији. Дошло би се до тога да се као наследник појави 
лице које нема својство колонисте, које није надељено компетенцијом 
и које живи ван колонистичког домаћинства. Тиме би кохезија коло- 
нистичког домаћинства била ослабљена, те би се појачала тенденција 
распЗјрчавања насупрот тенденцији учвршћивања заједнице. С обзиром 
на законом постављена ограничења располагања надељеника компе- 
тенцијом, сматрало се да би било нелогично дозволити да у колони- 
стнчком домаћннству наследи лице које није његов члан и које живи 
ван њега, када се зна да надељеник не може ни на који начин, никаквим 
правним послом интер вивос, отуђити свој део, чак ни у корист лица 
које је орођавањем или р>ођењем ушло у то домаћинство и живи у 
њему, па макар то лице с наде.ч>еником било у блиском степену срод- 
ства.

Изложено схватање налазило је свој ослонац не само у изведеним 
правним правилима из духа и смисла колонистичког законодавства, него 
и у већ цитираном ст. 4 чл. 35 Закона о аграрној реформи и унутра-



шњој колонизацији НРС. и то у њему утолико пре што је он прет- 
стављао једини изричан пропис који се непосредно односио и изра- 
жавао о наслеђивању колониста, тј. о судбини компетенције после 
смрти надељеника. Као што се видело, по томе пропису iocTaBHHa 
нздељеника је и даље остајала у домаћинсту, али је припадала свима 
осталима, дакле живим његовим надељеним члановима. Значи, тај је 
пропис утврђивао правило извучено из духа и начела савезног коло- 
нистичког законодавства да умрлог надељеника могу наследити остали 
надељеници из истог домаћинства на тај начин што he његов део оста- 
ти у домаћинству и припадати свима њима подједнако. He постављајући 
питање да ли се наведени пропис, као пропис републичког законодав- 
ства, може примењивати и на случајеве из спољашње колонизације, 
регулисане савезним прописима, — наши судови су прихватили овај 
пропис и примењивали га и на спољашњу и на унутрашњу колониза- 
иију. Али ипак у тој примени нису подједнако поступали. У пракси 
се постављало питање шта се све разуме под појмом чланова домаћин- 
ства: да ли сва лица која живе у домаћинству, илн само она његова 
лица која су надељена колонизацијом. Неки судови су под тим појмом 
схватили надељене чланове до.маћинства, a неки, руковођени обзирима 
правичности, узимали су да тај појам обухвата и лица која по неком 
трајном основу живе у односнолг домаћинству. Било је и таквих схва- 
тања да на наслеђе о колонистичкој заједници, уз поштовање начелних 
оквира постављених законодавством о колонизацији, треба примењи- 
вати општа наследноправна правила. Тако би се добио резултат — 
да ум|рлог надељеника не може наследити лии.е ван његовог домаћин- 
ства, али од свих лица у његовом домаћинству наследиће га оно лице 
које му је по сродству најближе. Ово и овакво схватање потсећа на 
наслеђивање у порк)дичној задрузи. Код свих ових схватања заједничко 
је то да се на наслеђе у колонистичкој заједници не може позивати 
ipehe лице, тј. лице које нити је наведено у решењу о колонизацијн, 
нити по неком трајном основу живи у дотичном домаћинству.

Инте|ресантно је истаћи да се сматрало да у колонистичкој заједници 
нема наслеђивања на основу тестамента . Догод су надељеници, у мају 
1956, добили право отуђивања свога дела под углом наведених огра- 
ничења, овакво схватање могло се правдати логичком доследношћу: 
кад нема право да свој део отуђи правним послом inter vivos, онда наде- 
л>еник нема право да свој део отуђи ни правним послом mortis causa, 
тестаментом.

Па ипак, док су у судској пракси у погледу наслеђивања колониста 
владала изложена схватања, судови су ве+»ином одлагали расправљање 
колонистичких оставина, очекујући доношење јаснијих и подробнијих 
прописа о тој материји.

У време јавних дискусија о предлогу садашњег Закона о наслеђи- 
вању било је речи и о потреби доношења прописа о наслеђивању 
колониста. Али, вероватно зато што се сматрало да тр>еба и даље задр- 
жати на снази начела о колонистичким заједницама, Закон о наслеђи- 
вању није донео никакав пропис којилг би било на новој основи регули- 
сано то питање. Напротив, у свО'ме чл. 246 примерице је истакао да и



даље остају на снази посебни прописи о наслеђивању у материји о 
којој је овде реч. Као што је и rope истакнуто, нема сумње да под 
изразом посебних прописа треба схватити и правила о наслеђивању 
колониста на основу духа и циља савезног Закона о аграрној реформи 
и колонизацији.

Приликом новелирања законодавства о колонизацији, 1956 године, 
очекивало се да ће се, уз друге измене и допуне, решити и питање 
наслеђивања, или, у најмању руку, отклонити неједнакости схватања 
које су се појавиле дри примењивању правних правила о наслеђивању 
колониста, па штавише и самог ст. 4 чл. 35 Закона о аграрној реформи 
н унутрашњој колонизацији НРС. Мада је то новелирање извршено 
после доношења Закона о наслеђивању, у савезном Закону о аграрној 
реформи и колонизацији није измењен или допуњен ниједан пропис 
у погледу наслеђивања. Међутим, у одговарајућем закону НРС из тога 
новелирања произишло је тихо укидање наведеног прописа, укидање 
које још није добило заслужени коментар.

Неки срески судови су схватили горње укидање као доказ зако- 
нодавчеве воље да се наслеђивање у колонистичким заједницама врши 
по прописима Закона о наслеђивању, па су почели да расправљају 
већ нагомилане колонистичке оставине примењујући на њих тај закон. 
Применом прописа тога закона, нема сумње, доћи ће се до решења 
која, у немалом броју случајева, не само да неће бити у складу са 
иостојећим, позитивним прописима колонистичког законодавства, него 
he им и директно противречити. Ако ,дакле, у време док важи правило 
да надељеник не може свој део отуђити у корист ненадељеног лица, 
неко лице које није колонизирано и које не живи у односном коло- 
нистичком домаћинству постане наследник у колонистичкој заједници, 
зар та чињеница неће директно погодити и већ истакнуту забрану 
располагања и већ наглашено начело целовитости колонстичке зајед- 
нице у оном његовом виду по коме вакантни делови остају у заједници 
и припадају осталим надељеницима? Даље, у време када се сматра да 
је колонизација завршена, те према томе да више нико не може постати 
колонистима, зар такав наследник, самим тим што је наследио у коло- 
нистичкој заједници, неће на заобилазан начин добити својство ко- 
лонисте? Најзад, када по прописима републичког законодавства коло- 
низирана лица губе право на своје имовине у старим крајевима, зашто 
да такав наследник, ако у своме старом крају има нмовине, не буде 
у погледу те имовине једнако третиран као и надељеници у чију је 
заједницу ушао путем наслеђа?

Има карактеристичних сдучајева примене Закона о наслеђивању 
на колонистичке оставине који се упадљиво сукобљавају са доса- 
дашњом праксом у том домену. Ослањајући се на те и такве случајеве, 
може се слободно поставити питање оправданости даљег задржавања 
забрана из чл. 24 савезног Закона о аграрној рефор>ми и колонизацији 
и њему одговарајућих републичких прописа. Заиста, те забране се 
показују недовољно основаним пред лицем чињеница да су аграрни 
интересенти и лица која су у време колонизирања живела у крају где 
им је додељена компетенција углавном добила право слободног распо-

8



лагања својим компетецијама и да се Закон о наслеђивању примењује 
на све колонистичке оставине, па радило се ту о спољашњој коло- 
ннзацији, или о унутрашоњј колонизацији, или о добијањима аграрних 
интересената. Нека нам буде дозвољено да овде изнесемо само два 
случаја из најновије судске праксе поводом примене Закона о насле- 
ђивању на колонистичке оставине. —

1. — Жена није била надељена. Живела је са мужем надељеником 
у колонистичкој заједници. Муж је у тој заједници умро, a жена се 
одмах након смрти мужа преудала, напустила досадашњу заједницу 
и ушла у ново домаћинства. Пре доношења Закона о наслеђивању, a 
нарочито пре новелирања колонистичког законодавства у мају односно 
јулу 1956, речено јој је да нема право да наследи свога мужа и она се 
помирила с том чињеицом. Међутим, када је сазнала да су судови 
почели да на колонистичке оставине примењују опште наследноправне 
прописе, Јтојавила се у оставинској расправи иза свога умрлог мужа и 
тражила да ra no закону наследи. Насупрот чињеници да није у томе 
домаћннству надељена, да је то домаћинство напустила и да се у 
раније.м поступку у вези са предметном оставином помирила са нега- 
тивном чињеницом да нема право на наслеђе у њему,-суд јој је признао 
право наслеђа према своме мужу.

2. — Муж је пре рата имао добјровољачку земљу, уписану на њега 
као искључивог власника. После рата, уместо те земље, добио је коло- 
нистичку компетенцију, a у решењу, поред њега, уписани су његова 
кћерка из првог брака и његова друга жена. Ова друга жена умрла је 
{954 године. Покренут је иза ње оставински поступак. Као наследницп 
покојнице јавили су се њен преживели супруг, његова кћерка и троје 
деце покојнице из њеног првог брака, деца која нису колонизирана и 
која живе у старом крају. Још пре укидања ст. 4 чл. 35 Закона о 
аграрној реформи и унутрашњој колонизацији НРС суд је на 
изложени случај применио пропнсе Закона о наслеђивању, те је оста-
впну покоЈнице — њен идеални део од 73 у колонистичкој компентен-
ииЈи — доделио њеном преживелом мужу и њеној деци из првог брака, 
док кћврки њеног мужа, мада је она надељени члан тога домаћинства 
и ради и живи у њему, није ништа додељено. Против оставинског ре- 
шења жалио се муж покојнице, наводећи да се на овај случај не могу 
применити општи пропис о наслеђивању, већ да на њега треба приме- 
нити правила о наслеђивању из колонистичког законодавства, као напр. 
ст. 4 чл. 35 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији 
НРС. Нарочито је подвлачио да је супротно духу колонистичког зако- 
нодавства да се путем наслеђа увлаче у колонистичку заједницу липа 
којима од надлежног органа није признато колонистичко својство и 
који.ма, с обзиром на околност да је колонизација коначно завршена, то 
својство внше не може бити признато, те да се на тај начин распар- 
чавају и онако мала колонистичка домаћинства. Кћерка се жалила, па 
је, поред разлога које је њен отац употребио, изнела још то да је не- 
логично и неспојиво са досадашњом управном и судском праксом да 
умрлог надељеног члана домаћинства не наследи преживели надељени 
члан домаћинства, н без обзира на то што са њим није у крвном спод-
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ству. Виши суд је одбио жалбе и мужа и његове кћери с позивом на 
укидање ст. 4 чл. 35 Замона о апрарној реформи и унутрашњој коло- 
низацији НРС, будући да је у међувремену од доношења првостепеног 
решења о наслеђивању до одлуке по жалбама уследило укидање гор- 
њег прописа. Што је карактеристично у овој ствари, то је чињеница 
да је муж, уместо добровољачке земље добијене пре рата и укњижене 
на његово као јединог власника, примио колонистичку кодшетенцију 
надељену на њега и још двојице чланова његове породице, и сада, 
након оваквог решења о наслеђивању, он долази у тежи положај него 
да пре рата уопште није добијао добровољачку земљу. На колони- 
стичке компетенције добијене у замену за раније добровољачке земље 
односи се благодет брисања ограничења располагања из чл. 24 савезног 
Закона о аграрној реформи и колонизацији и њему одговарајућег ре- 
публичког прописа, те у конкретном случају постоји за мужа и кћерку 
опасност да ће наследници неколонисти одмах тражити издвајање својих 
делова ради отуђења. Тако би распарчавање овог домаћинства било 
неизбежно и пало би много цре истека заштитног рока од 15 година, 
који се рачуна од правомоћности решења о додељивању компетенције.

Убудуће ће се судска пракса сви више сретати са овакви\1 случа- 
јевима. Да не би било колебања, нема сумње да јој треба помоћи, у 
првом реду путем аутентичних тумачења, те и свестране јавне диску^ 
сије, да у погледу наслеђивања колониста заузме сигурније, целисход- 
није и правичније становиште, усклађено са духом нашег колонисти- 
чког законодавства, на|рочито са његовом тенденцијом очувања коло- 
нистичког домаћинства као сувласничке заједнице надељеника или бар 
чланова домаћинства који у њему стално живе, обрађују компетенцију 
и врше друштвене обавезе за њу. У сваком случају, не сме се дозво- 
лити да се колонистичка компетенција препусти стихијности приватне 
земљишне својине. При томе мора се имати у виду да у социјалистичкој 
друштвеној заједници закон треба тумачити да се заједница
претпоставља подвојености, те да, следствено томе, развој колони- 
стичких заједница, и путем наследноправних прописа и инструмената, 
треба усмеравати ка социјалистичком сектору.

Д-р Душан П. Радоман

ТЕСТАМЕНАТ НЕПИСМЕНИХ

I.

Наш Закон о наслеђивању прихватио је у свом чл. 68 и 69 већ 
давно устаљену поделу приватних тестамената на својеручне и теста- 
менте писане но другим лицу. Дакле и по Закону о наслеђивању по- 
стоје само два облика приватних писмених тестамената: а) Тестаменат 
којег је завешталац написао и потписао својом руком (тзв. својеручни, 
хололрафски тестаменат-testamentum holographum) — чл. 68 Закона о 
наслеђивању и б) Тестаменат којег нвје написао завешталац него неко 
друго лице, али ra је завешталац у присуству два сведока потписао 
изјављујући пред њима да је то његов тестаменат (тзв. алографски те-
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стаменат-testamentum allolographum) — чл. 69 Закона о наслеђивању. 
За први облик се по себи разуме да претпоставља таквог завештаоца 
који зна писати односно који је у стању да цео тестаменат напише и 
потпише.*) Међутим, што се тиче другог наведеног облика тј. приват- 
ног тестамента писаног по другом лицу, Закон о наслеђивању је у 
уводу чл. 69 поставио услов да такав тестаменат може направити само 
снај завешталац који зна да чита и гшше. Значи, дакле, да завешталац 
који не зна да чита и пише не може направити ваљан тестаменат пред 
сведрцима, па је такав завешталац, да би му тестаменат вредео, ех lege 
упућен на то да тестаменат сачини пред судом.

II.

Искључивши могућност да неписмена лица могу сачинити приват- 
ни писмени тестаменат, Закон о наслеђивању је битно отступио од ра- 
нијих прописа који су се до његовог доношења примењивали код нас 
уз услове из чл. 4 Закона о неваљаности правних прописа итд. Тако је 
по Аустриском грађанском закону (о.г.з-у) завешталац било да није 
зиао писати § 280 или читати) § 581) могао сачинити уз одређене 
формалности и приватни писмени тестаменат пред сведоцима и уместо 
својеручног потписа ставити свој рукознак. Исто, само уз друге мо- 
далитете (четири сведока уместо три) одређивао је и шропис §-а 1 и 6 
Зак. чл. XVI из 1876 год. који се примењивао на подручју Војводине 
(осим Срема). По прописима пак Српског грађанског законика из 1844 
годиче са изменама из 1911 године завешталац који не зна или не 
може писати могао је сачинити приватни писмени теста.менат тако што 
би тестаменат којег .му је написало друго лице предао лично суду на 
чување (§ 432 Српског грађанског законика). Овај Закон предвиђао је 
наиме од приватних писмених тестамената само тзв. холографску фор- 
му, rra је дозволивши наведени изузетак код неписменог завештаоца, 
морао предвидети неку јачу гаранцију за истинитост таквог тестамента.

Разлози, због којих је Закон о наслеђивању искључио могућност 
да неписмени завешталац сачини ваљани писмени приватни тестаменат 
гред сведоцима, леже свакако у тежњи да се такав завешталац осигура 
од могућих злоупотреба којима је нужно изложен баш због своје не- 
писмености. С друге стране, по ранијим прописима дата могућност не- 
писменим завештаоцима да драве ваљани писмени приватни тестаменат, 
дакле без учешћа суда, могла је имати свога оправдања с обзиром на 
вре.ме када су донети односни прописи који су то дозвољавали, a тада је 
проценат неписмених био далеко већи него данас. Стога је сасвим ра- 
зу-«л.иво да је под садашњим условима било и разумно и практично 
одредити да неписмена лица могу вал>ано сачинити са.мо судски теста- 
менат и тако код ових лица основни принцип целе институције заве- 
штања — да изјава последње воље садржи заиста праву вољу заве- 
штаоца — ставити под судску контролу још приликом самог завештања.

Пре.ма томе, неписменом лицу, које жели да сачини тестаменат који 
ће вредити, не преостаје друго него да —  атЈСтрахујући случајеве ус- 
меног тестамента у изузетни.м приликама и са привре.менод1 важношћу
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(чл. 78 ЗОН) — сачини судски тестаменат.

IIL

Међутим, Закон о наслеђивању ни у члану 71 нити у осталом делу 
менат, али није у стању да га потпише. Ово може бити случај ако је 
писа чл. 69 н a contrario једнако третира завештаоца који не зна да 
чита са оним који не зна да пише. Појам писмености садржи два основ- 
на еле1мента: читање и писање. Под писменим лицем разумева се дакле 
само оно лице које је довољно овладало са оба наведена елемента. Та- 
ко је и Закон о наслеђивању у чл. 69 искључио могућност да завешта- 
лац који не влада са оба ова основна елемента писмености може ваља- 
но сачинити приватни тестаменат пред сведоцима. Али, у свом члаиу 
71 где регулише облик судског тестамента, Закон о наслеђивању по- 
миње само оног завештаоца који није у стању да прочита тестаменат 
који му је судија саставио, па у таквом случају одређује да судски 
тестаменат таквог завештаоца обвезно морају потписати и два сведо- 
ка-). Да неко није у стању да прочита што је написано (код судског 
тестамента у већини случајева откуцано на писаћој машини) може битп 
или за то јер то лице не зна да чита или, ако иначе зна да чита, за то 
јер физички није у стању да чита (напр. завешталац је изненада осле- 
пио). За обе наведене могућности Закон је, дакле, предвидео јаче га- 
ранције за ваљаност таквог тестамента одредивши да тај тестаменат 
морају потписати још и два сведеока.

Међутим, Закои о наслеђивању ни у члану 71 нити у осталом делу 
који говори о облицима судског тестамента не помиње завештаоца 
који не зна или није у стању да гшше и да се потпише. Морамо прет- 
поставити и такав случај да је завешталац у стању да прочита теста- 
менат, али imje у стању да га потпише. Ово може бити случај ако је 
неко лице савладало само један од основних елемената писмености и 
то онај лакши — читање, али да није научило писати. Осим тога, мо- 
же бити случај да иначе потпуко писмени завешталац, који зна и да 
чита и да пише, није у стању да потпише тестаменат због неке чисто 
физичке сметње. (напр. изненада одузетост). У оба наведена случаја 
завешталац је  у стању да прочита тестаменат којег му је судија са- 
ставио али није у стању да ra потпише. Сада се поставља питање да лн 
је за ваљаност тестамента таквог завштаоца потребно да тај тестаме- 
нат, аналогно тестаменту завештаоца који није у стању да чита, пот- 
пишу још и два сведока, или је пак Закон о наслеђивању таквог заве- 
штаоца изједначио са завештаоцем из члана 70 ЗОН. У члану 70 наиме 
Ззкон је предвидео случај када судски тестаменат чини онај завешта- 
лац који је у стању да тестаменат прочита и потпише, па је такав те- 
стаменат ваљан уз потврду самог судије и без присуства сведока.

По нашем мишљењу, када је Закон наведене услове о потреби при- 
суства два сведока одредио само у случају када завешталац није у 
стању да тестаменат прочита, тада логичким тумачењем произлази да 
ако је завешталац у стању да тестаменат прочита за њега наведени 
тежи услови не важе без обзира на то што он није у стању да теста-
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менат својеручно потпише. Закон, дакле, намерно диференцира оне 
завештаоце који нису у стању да тестаменат прочитају од оних који 
ннсу у стању да га потпишу намећући као услов за ваљаност тестамен- 
та оним првима још и присуство два сведока^). При оваквој логичној 
интерпретациЈи чл. 71 ЗОН следи да завешталац који је у стању да 
тестаменат прочита може ваљано сачинити судски тестаменат без све- 
дока, уз потврду судије без обзира што он није у стању да тај теста- 
менат и потпише. Према томе, такав завешталац је изједначен са пи- 
сменим завештаоцем, па израз „потпише” из чл. 70 ЗОН треба у овом 
случају схватити шире, тј. обухватити њиме и стављање рукознака у- 
место потписа. Ово тим ггре јер у делу којим регулише сам поступак 
при сасатвљању судског тестамента Закон о наслеђивању у чл. 162 ст. 
7 одређује да завешталац који не зна (свакако или не може) писати 
ставиће на тестаменат тј. на записник, свој рукознак^).

IV.

Могло би се још поставити питање да ли такав завешталац који 
зна да чита и пише, али због неких физчиких разлога, напр. због на- 
ступеле одузетости руке или друге болести односно несрећног слу- 
чаја који .му је руке довео у такво стање да не може ни да пише ни 
да потпише, може ваљаво сачинити приватни писмени тестаменат пред 
сведоцима, јер он спада у завештаоце који знају да читају и пишу, па 
је тако мспунио ус.лов наведен у уводу чл. 69 ЗОН који је потребан 

приватни тестаменат пред сведоцима — или пак и такав завешталац 
може вал>ано сачинити сгмо судски тестаменат.

Одговор на ово питање морамо тражити у самом прх)пису чл. 69 
ЗОН где је наведено да завешталац који зна да чита и пише мора пи- 
смеии тестаменат који му је неко други саставио својеручно потписати 
у присуству два сведока. Тај пропис дакле не предвиђа могућност да 
бнло из којих разлога иначе гтисмени завешталац, уместо својеручног 
потписа стави свој рукознак на тестаменат. Према томе, у оваквом слу- 
чају завешталац не може правити писмени тестаменат пред два сведо- 
ка по чл. 69 .ЗОН, јер му такав тестаменат неће вредити, него ће мора- 
ти прибећи форми судског акта.®)

Постоји још случај који Закон о наслеђивању није изричито пред- 
видео a то је да завешталац не само не може да потпише тестаменат, 
него не може на њега да стави ни свој рукознак (например нема руке). 
Закон о насле1;ивању предвиђа или својеручни потпис (чл. 68, 69, 70 
и 71) или рукознак (чл. 71 и 162) завештаоца. Сматрамо да је у ова- 
квом случају довољно да судија који је примио у записник тестаме- 
нат сваквог лица, констатује у записнику у с.мислу прописа члана 162 
ст. 3 ЗОН физичку с.метњу завештаоца за давање рукознака, па ће те- 
стаменат вредети и без обзира на то што га завешталац није ни пот- 
писао нити на њега ставио свој рукознак.
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Ha крају мислимо да није на одмет нагласити важност наведених 
одредаба Закона о наслеђивању према којима неписнени не могу пу- 
новажно правити приватни писмен итестаменат поред сведоцима. Ово 
нарочито с обзиром на дугогодишњу праксу на основу прописа који 
су вредили пре ступања на снагу Закона о наслеђивању, a према који- 
ма су и неписмена лица могла пуноважно правити писмени тестаменат 
пред сведоцима. Имали смо и таквих случајева да је након ступања на 
снагу Закона о наслеђивању неписмени завешталац упућен од другог 
лица, па чак и адвоката који се држао раније праксе, да сачини приват- 
ни писмени тестаменат пред сведоцима. Касније, када је примећено да 
је такав тестаменат неваљан по прописима Закона о наслеђивању, било 
је већ касно да завешталац чини тестаменат пред судом, пошто је у ме- 
ђувремену умро. Осим тога, потребио је оне завештаоце који су као 
неписмени сачинили писмени тестаменат пред сведоцима по ранијим 
прописима, још пре ступања на снагу Закона о наслеђиван.у упозорити 
на дрописе члана 243 ст. 1 ЗОН према којима такав тестаменат вреди , 
само још две године од ступања на снагу Закона о наслеђивању. Пре- 
ма томе уколико овакви завештаоци, који су још на животу, до 1] 
јула 1957 године не саобразе своју последњу вољу новим прописима, 
тј. уколико не сачине судски тестаменат у случају да су још неписме- 
ни, раније сачињени приватни тестаменат пред сведоцима неће вредити.

Коначно треба нагласити да и суд, коме се неписмени завешта- 
лац обрати с молбом за прављење тестамента, треба да поступа хитно, 
поготово у случајевима када је завешталац болестан, како би такав 
завешталац на време стигао да сачини тестаменат на начин који ће у 
ваљаној форми садржати завештаочеву последњу вољу.

Др. Влааислав Недељковић

VI.

1} Пнтересантно је да завепгталац који је иначе шгсмен, али није j  стању да 
прочита тестамент може сачинити ваљан својвручни (холографски) тестамект. 
Закон V члану 68 код овакве врсге тестамента не поставља услов да је завешталад 
у стан.у да прочита тестамент, тј. да прочита оно што је својеручно потписао. 
Технички је пак. могуће да писмено лице које је касније ослепило, својеручно 
иапише тестаменат, па је Т1ш е испунило услов нз члана 68 ЗОН. Међутим, код 
оних правних послова које слепо лице inter vivos предузима, потребнв је било за 
1оихову ваљаност по ранијим прописима овера нагховог потписа (§ 52 тачка 5 
Закона о јавним бвлежницима од 11 IX 1930 год). У погледу меничне обавезе слс- 
пог лица по члану 105 Закона о меници од 12. ХП. 1946 године (Службени лпст 
ФНРЈ број 104/46) вреди његов потпис само уз оверу суда.

-) Ове сведоко не треба бркати за тзв. сведоцима идентатета, којн су по 'вл. 
163 ЗОН потребни у случају кад судија не познаје завештаоца лично.

3) Да је законодавац хтео да једнако третира завеигга<и;а који не зна (или ие 
може) да чита ii онога који не зна (нли не може) да ишпе о« би тада свакако 
навео оба ова облвка нешгсмени:! као што је то учинио a contrario у члану 69 ЗОН.
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ЗАСТАРЕЛОСТ
(поводом измена и допуна Кривичног законика)

О установи застар€лости у кривичном праву^ и Кривичном законику 
ФРНЈ® писано је много. Ако сам поред постојећих излагања у теорији 
и позитивном законодавству ставчо себи у задатак да у одређеним rpa- 
ницама поново кажем коју реч о застарелости права на кривично го- 
њење и застарелости извршења казни, мера безбедности и васпитно 
поправних мера, то ово чинним с погледом на претстојеће измене и 
допуне Кривичмог замоника као и обзиром на то, да се предвиђеним 
одредбама Кривичног законика овом питању није дало коначно и пот- 
туно решење.

I

Тако је и о.г.з. одређипао услове потребне за тестаменат завештаоца који не уме да 
чита (581’) и који не уме да пише (580) понаособ. И з овога се може закључити 
очита намера законодавца за одређивање веће гаранције само код тестамента оног 
завештаоца који није у могућности да прочита тестаменат.

<) Закон не каже ш та је односно у  чему се састоји рукознак неког лица. Pv- 
вознак пак може се манифетсовапг на разне начинв. На подручју уже Србије 
убончајено је да се ружознак ставља у облику отиска кажипрста или палда десне 
руке. М еђуп!м, на подручју- где је важио аустриски грађански Закон (о.г.з.) било 
је уобичајено да неписмено лиде уместо почтшса стави свој рукознак тако што 
је ставио крстић испред свога имена и презимена потписаног од другог лица. 
Да је врви облик правилнијп види се по томе што је потоин облик рукознака 
доводио др слорова по којима јудикатура није била јединствена. Наиме, у  случају 
теже болвсти и слабости неписменог лина долазило је до ситауиије да он није 
био V стан>у чак ни то да својом руком начини крстић поред свог имена. Ово је 
тада чшшо сам писац тестамента и то тако да би завеиггалац при овоме само 
символички прихватио за перо којим је писац тестамента овај крстић начинпо. 
По ранијој јудикатури ^види напр, решидбе цитиране у  Stubenrauh-овом коментару 
0 1 .3. V n i пздан.е, П  књига сзрана 58) неписмени је морао својом руком  ставптп 
рувозиак. Касније решидбе на подручју важења о.г.з. (види на пример збирке 
Чнмић ГТ број 766 и Rucner—Strohal I. број 46) сматрале су да је довол.но да запе- 
ш тал'1Ц прихвати за перо a и>егов ручсознак стави сведок. Према ми1ШБ«н.у изнетом 
у наведеним решидбама не може се порећи ваљаност тестаменту који испун.ава 
гстале услове само за то n tro  завешталац није сам ме.ханички извео уобичајени 
звак пера.

По ч.лану 102 Закона о меници од 13. ХП. 1946 год. штамби.Ђ, мухур као п 
потпис јеврејским писмом сматра се као руковнак. М ислјгмо да би било корисио 
када би се у самом Закону тачно одредило ш та је рукознак и како се истн 
стаВЈва.

s) Било би свакако правилно ди је ЗО Н  у чл. 69 шире и првдизније означио 
завештаоца са речима: „Завешталац који зна и  који је у  стању да  чита и im-
nie...............“ О.г.з. у , § 580 и 581 немачки ш р аз  „кан” погрешно је превео са
,,умије” уместо ,„може“ или „у стању је” (Види о томе у образлоежењу решидбе 
бр. 1085 у  Ш  КН.ИЗИ збирке Rucner—Strohal).

15



Римско право из доба републике познавало је само изузетно и у 
врло мало случзјјева кривично правну застарелост. Дуго времена за- 
старелост је признавана само за delicta privata, са роковима делом од 
30 a делом од једне године. Тек са Lex Julia de adultcriis признавана 
je, no први пут, застарелост и за crimina publica (са роком од 5 година) 
a од Диоклециана и право двадесетогодишње застарелости за јавну 
кривичну тужбу.

У духу римског права и сагласно истим кретала се и општа правна 
наука доцнијега доба. Полазећи од идеје паралелности са одговара- 
јућим институтом грађанскога права и од аргумената права на заста- 
релост грађанско-првних захтева, кривично правна наука образлагала 
је истоветно, и правно и политички, застарелост права на кривично 
гоњење. Наиме, она је смат|рала, да застарелост у кривичном праву 
треба да буде средство остварењу мира у правном поретку као што 
и у приватном гцраву овај институт служи задовољењу приватно-прав- 
них интереса.

Доба препорода ослободнло је правну науку rope изнетог индн- 
видуалистичког схватања па се оправданост постојања установе за- 
сатрелости почела ценити са становишта општег друштвеног интереса.

Присталице застарелости у главном су свој став заснивали на 
следећим мислима: као што се протеком одређеног врмена гасн по- 
треба за осветом код повређеног тако ово још у већој мери важи за 
друштвену заједницу. Дужи размак времена брише сећање на кривнчно 
дело a повређена равнотежа друштвено-правног живота поново се успо- 
ставља. .Међу ове мисли убрајају се и оне које се односе на могуће 
битне промене у личности извршиоца кривичног дела после дужег 
протека времена, које казна која је у време осуде била правилна и 
корисна, чине кеправилном и чак и друштвено штетном ако би се и по 
протеку дужег времена остварила*. По|ред ових разлога материјалне 
природе који говоре у прилог оправданости застарелости ука- 
зује се и на формалне процесуалне разлоге, који такође чине нужннм 
институт застарелости. По протеку одређеног дужег времена постоји 
стварна немогућност доказивања чињеница битних за утврђивање ви- 
ности извршиоца. Код још живих сведока, по прмЈтеку двадесет или 
тридесет година, губи се сећање на извршено кривично дело, због чега 
је не само скоро онемогућена |репродукција чињеничног стања (про- 
теком толиког вре.мена), већ настаје и преокрет у доказима који те- 
рете или растерећују окривљеног, тако да доказна снага једних или 
других, у корист или на штету окривљеног, до те мере ојача, да суд у 
опште није у стању да дође до правилне одлуке.

Овакво се правно објашњава у првом р>еду застарелост права na 
кривично гоњење. Делимично, не узимајући у обзир тешкоће дока- 
зивања, ово објашњење може се прихватити и за у Кривичном законику 
ФНРЈ даље признату застарелост права на извршење казне као и за 
у Нацрту предвиђену застарелост прва на извршен>е мера безбед- 
ности и васпитно поправних мера.

Далеко би нас одвело када би у границама постављеног задатка 
улазили у мноштво теорија постављених у вези са питањем политнчко-
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правиог положаја засаарелости права на кривично гоњење. Jep, ма 
како се поставили према појединим разлозима којима се правда задр- 
жавање института застарелости права на кривично гоњење и против 
којих се делимично могу дати јаки против разлози, није се ни до сада 
a не може се ни у будуће дозволити сталво право друштва на кривич- 
но гоњење нарочито ако за идеју водиљу у кривично правној наув,и 
узмемо друштвеии интс|рес. Сходно идеји одржавања друштвене зајед- 
нице треба дакле, тежити томе, да по протеку извесног одређеног вре- 
мена и под одргеђеним околностима друштво нема више интереса за 
кривично гоњење извршиоца одређеног кривичног дела. Ово стано- 
виште заступљено је и Кривичном законику ФНРЈ.

По нама, међутим, ово не значи да једном заснована кажњивост за 
неко извршено кривично дело треба н да отпадне одн. да друштво 
треба да изгуби право на изрицање већ заслужене казне^). По нама, 
тако нешто је појамно искључено. Полазећи о дсхватања друштва у 
основу, не може се нешто што је од друштва означено као кривично 
лело укинути a нај.мање виност, који скупа чине основ кажњивости одн. 
изрииања казне. Прекршаји правног мира у социјалистичком друштву 
тј. из кажњивих дела произивЈле последип.е, не могу бити отстрањене, 
не могу се укинути, не може друштво изгубити право на изрицање каз- 
не за произишлу последицу како се то у Објашњењу наводи речима: 
:,Застарелост је основ за укидање кажњивостн”. У противном, време 
би било фактор које би имало излечујућу рнагу које би. најзад, бри- 
сало н саму виност. Са овога разлога, не би се могли сложити са при- 
сталииама идеје да се кажнвост крнвнчног дела одн. право на казну 
губи протеком одређеног рззмака Рјоемена, већ сматрамо, да непролаз- 
ност виности треба да је основ сваког законодавп.а код приступаља 
разматрања проблема v вези са питањима везаним за застарелост права 
на кривично гоњење. Према томе, налазимо, да и став 1 чл. 80 КЗ. којн 
гласи: „Кривичко гоњење не може се предузети кад протекне. . (поа- 
вукао писац) треба схватити тако, да друштво по истеку одређеног 
времена и под одређеним околностима има интереса да кроз правне 
олредбе — прописе објави своју незаинтересованост за кривични про- 
roH. Само овако схваћен цитирани пропис кривичног законика ФНРЈ 
одговарао би по нашем мишљењу схватањима правне науке соиија- 
листичкога друштва.

1. Прелазећи на разматрање самог поступка застарелости права на 
кривично гоњење налазимо да као узор не би могле паслужити одред- 
бе важећег права и то из следећех разлога:

a — Приказ више мање крутих рокова застарелости одређених чл. 
80 КЗ штетан је утолико, што је тиме окончање кривичног прогона 
потпуно ше.матизовано. Од овога чини изузетак само ст. 1 тач. 1 чл. 80 
КЗ у делу другом у ко.ме су наведена по на особ кривична дела за која 
се кривично гоњење не може предузети по истеку двадесет и пет ro- 
дина од њиховог извршења. У свим осталим случајевима гарантује се сва- 
коме ослобођење од кривнчног гоњења по истеку одрефеног низа 
година, без обзира на то да ли се захваљујући својој умешности, или
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пропустол органа надлежних за прогон извукао од осуде, или je sa 
среме рока трајања застарелости права на кривично гоњење претрпео. 
позитиван унутрашњи морални преображај или је продужио и даље 
са својим асоцијалним делатностима a да није при томе починио тако 
тешко или теже дело од онога по коме тече застарелост. Ово послед- 
ite претставља истина неки вентил сигурности али не и потпун, јер је 
посве могуће да се понављањем кривичних дела асоциалне делатности 
учиниоца могу свести и на мање тешка дела од оног по коме тече за- 
ставелост за кривично гоњење, па да ова не буде прекинута одн. да осло- 
бођење од кривичног гоњења остане загарантовано.

б — Код садашњег регулисања питања ззстарелости права на кри- 
внчно гоњење (ово је остало недирнуто и у Нацрту) заступа се гле- 
дшите, да. је битни елеменат за трајање рока застарелости не интерес 
лпуштва у односу на одређено кривично дело (о једном изузетку било 
је речи напред), већ само и једина врста и величина казне са којом је 
одређени деликт етикетиран. Могуће је, према томе, да наступи исто- 
рремена застарелост једног кривичног дела од нарочитог интереса за 
лруштво са низом других дела, која се друштва у много мањој мери 
Т!;чу и т. сл. Н. пр. Застарелост права на кривично гоњење ако су кри- 
вична дела учињена истога дана настаје истовремено; за кривично 
лело оштећења туђе ствари — члан 257 став 1 или права — члан 
246 став 1 КЗ као и за несавесно пословање у привреди — 
чл. 213 ст. 1 и 2 КЗ, одаван>е службене тајне — чл. 320 ст. 1 и 4 КЗ 
и напад на војно лице у вршењу службе — чл. 331 ст. 1 и 2 КЗ.

— Са становишта праксе постоји низ техничких прописа о прекиду 
застаревања кривичног гоњења — чл. 81 КЗ и преквду застаревања 
извршења казне — чл. 83 КЗ, као мало задовољавајућих прописа, ма- 
да би ова техничка питања могла бити решена и једноставније. Пошто 
рзжеће право прекидом застарелости даје једну могућност за проду- 
жење протека рока застаоелости кривичног гоњења, јавна тужиоштва 
принуфена су, у случајевима где постоје дати услови, да предузму 
радње гоњења или извршења, за које у већини случајева и нема неке 
потребе судећи по својој процесној садржини. Чланом 81 ст. 3 и 4 
КЗ. хтела се дати могућност надлежним државним органима, да одго- 
варајућим радњама доведу до продужења рока застарелости. Овај пут, 
ма како садржајно то и не изгледало, не претставља друго до комцро- 
мис друштвених интсреса и интереса прекршитеља права, и због тога, 
ако је тако, као сваки комггромис не изгледа пожељан. При овоме no- 
менутим одредбама обезбеђена је и једна позитивна страна која се 
састоји у томе, што је јавном тужиоцу стављено у дужност да одлу- 
чује о томе дали посебне околности случаја захтевају продужење за- 
старелости нли не, тј. дали интерес друштва дозвољава да се одустане 
од кривичног прогона већ по истеку нојрмалног протека времена, или, 
дали мимо тога и преко тога стоје разлози корисности или чак и нуж- 
ности који захтевају продужење права на гоњење. Чињеница, да је 
аитираним прописима јавном тужиоцу (над.лежшм државним органи- 
■\!а) у области кривичног правосу^а дато пр>аво да одлучује о прекиду
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застарелости права на кривично гоњење одн. о продуже1ву драва на 
кривично гоњење је нешто посве корисно, јер је пом. орган, као из- 
вршни орган друштва инкорпорираног у држави> у првом реду позван, 
да интересе тога друштва штити. Па ипак, и поЈ>ед ове несумљиво по- 
зитивне стране, налазимо, да прописи о прекиду застарелости не задо- 
вољавају.

Остављајући по страни питање дали је застарелост права на гоње- 
н>е материјална или чисто процесуална установа, што је у правној нау- 
ии спорно н још увек недовољно разјашњено, сматрамо да одредбе о 
овој врсти застарелости, било да се расцрављају у материјалном праву 
(Кривично.м законику) или у процесном праву (Кривично-судском по- 
ступку), треба другојаче изградити од принципа прихваћених Кривич- 
?1им закоником, по коме се рокови одређују по висини и врсти казне. 
Исто тако налазимо, да за застарелост права на кривично гоњење тре- 
ба изградити одредбе којима би се предвидели: обавезан прогон до од- 
ређеног протека времена, могућност за прогон за одређено време (која 
би зависила од јавног тужиоца одн. надлежног државног органа за 
прогон) после протека времена за обавезан прогон в најзад забрана 
прогона за у будуће услед протека у закону одређеног времена.

Овај св&ј предлог објашњавамо детаљније следећим тезама:
С обзиром^Да су поједина кривична дела у погледу кривично прав- 

не вредности различнта, морају се и поједине групе деликата обавезно 
разликовати степенастим преласком са обавезног гоњења на забрану 
гоњења. При овоме, за поједине деликте најтеже врсте са становишта 
друштвене опасности, друштвени интерес неће се никада гасити или 
бар не у догледно време, док ће се на пример код кривичних дела угро- 
жених казном затвора до две године трајање обавезе на пр>огон свести 
на најмањи рок трајања, после чега ће му се прикључити пвриод мо- 
гућег прогона, по чијем би се истеку забранио даљи прогон.

Оваква изградња има ту предност, што је прегледнија и једностав- 
нија, поред тога што искључује и казуистику, коју важеће право у 
главном задржава. При томе, код таквог начина постају излишне од- 
редбе о прекиду рока застарелости (мировање и продужење рока), 
пошто би са увођењем временског периода могућности за прогон, пос- 
тало сасвим без значаја дали је за време трајања обавезног гоњења 
наступио или не прекид застарелости.

2) Од питања окончања кривичног прогона потпуно је различито 
питање, од кога времена правоснажно изречена казна (по Наирду и 
мера безбедности и васпитно поправна мера) не може бити више извр- 
шена. Док се код застарелости права на гоњење ради о осумњиченом 
извршиоцу кривичног дела, код застарелости права на извршење имамо 
посла са извршиоцем, осуђеником, чија је виност утврђена правоснаж- 
ном прес-удом, па разлози за ову врсту застарелости не леже у немо- 
гућности доказнвања и сл. Да застарелост права на извршење казне, 
мера безбедности и васпитно-поправних мера у опште не долази у пи- 
тање произилази и из околности да нико не може за себе користити 
предности Tora што је годинама умео да се извуче од зла за од њега 
извршено кривично дело за које је  правоснажном пресудом осуђен.
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Дали друштво хоће или не да изврши казну, меру безбедности или ва- 
спитно поправну меру, ствар је друштва, па су по нама, према томе, 
амнестија, помиловање и сл. они акти којима друштво објављује вољу 
за одустанком-ослобођењем од извршења казне, мера безбедности и 
васпитно поправних мера.^

Следећи горње мисли, сматрамо, да одредбе о застарелости права 
на нзвршење казне (у Нацрту и одредбе о извршењу мера безбедно- 
стн и васпитно поправних мера) треба издвојити из Кјривичног зако- 
ника и предвидети их у Закону о изг|ршењу казни, мера безбедностн 
и_^аспитно поправних мера. При овоме треба разликовати: кривичка 
дела угрожена смртном кaзиo^r или строгим затвором у доживотном 
трајању од тзв. ередњег и малог криминалитета.

Код прве групе, друштвени интерес на извршење казне неће се у 
опште угасити па самим ти.м ни застарелост извршења мера безбед- 
ности изречених уз казну, или пак ово тек може наступит-и после ду- 
гог времена. Због тога, по нама, не би могло за ове случајеве доћи у 
обзир генерално искључење извршења казне по истеку одређеног вре- 
мена. Пре би требало, за сваки поједини случај, испитати дали од из- 
вшиења треба одустати или не a одлуку о томе требало би оставити 
оргзнима надлежним за помиловање који нису везани чврстим нормама.

Код друге rpvne, непожељно би било извршење по протеку одре- 
ђеног вре1мена. Према томе, требзло би у Закону о извршењу казни, 
мерз безбедности и васпитно гтоправних мера уврстити одредбу по ко- 
јој правоснажно изречена казна, мера безбедности и васпитно поправ- 
нл ?.iepa важи као- опроштена, ако је од правоснажности пресуде npo- 
1ЧЛО одређено време a да са извршењем није започето или казна, мера 
безбедности или васпитно-поправна мера нису проведене у пуном оби- 
му a осуђени се у међувре.мену добро владао.

Ако прихватимо тезу да социјалистичко друштво и право не могу 
бити једно од другог одвојени као и да су животна норма и стварност 
испресецани онда нам изгледа да у нашем друштвеном поретку инсти- 
туту застарелости (права на кривично гоњење и застарелости права 
па извршење казне) треба дати одређено место и функцију као и да 
овај задатак није исцрпљен постојећим одредбама Кривичног законика.

Др. Љуб. Вагнер

1) /Кппановпћ Т .: „Основи крпв. ирава” општи део. кљ. П. св. б, год. 1937j 
стр. 377 п даље;

CpaenTifh Н. ii Стајпћ А.: ..Кривично право ФНРЈ” општи део, год. 1954, 
стЈ). 478 II даље;

Та.хвоић J . : „Комгнтар Крнвичног законика”, год. 1957, стр. 245—252; 
Mezger Е .: »Lehrbuch des cieutschen Strafrechts«, 1933, стр 496— 497; 
Liszt-Schmidt: i'Lehrfauch des deutschen Strafrechts«, 1932, стр. 451—457;
Garraud R.: »Tiaite theorique et pratique de droit penal franfais«, 1914, књ. П, стр. 

727— 754;
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САСЛУШАЊЕ СТРАНАКА

Саслушање странака као доказно средство у спору је понекад вр- 
ло корисно, но само понекад.

Недавно сам у једној бракоразводној парници саслушао као стран- 
ке два интелектуалца, два педагога, који су и сами позвани на то да 
младу генерацију уче поштењу исправности, коректности у међусоб- 
ним односима људи.

Судску опо.мену на дужност казивања истине су тако озбиљно 
схватили да су се такорећи дали подвргнути једном психоаналитичком 
испитивању у погледу оних унутрашњих разлога који су довели до по- 
ремећености њиховог брачног односа преко промене у осећајној сфери 
њихове душе. Код ињховог информативног преслушавања ради разјаш- 
њења и допуне тужбених навода покушали су да као разлог поремеће- 
ности означе сукоб њихових родитеља, но када је једини сведок невпо 
говорио о намери самоубиства од стране тужене, онда сам видео да је 
разлог поремећености негде дубље и одредили смо њихово саслушаље 
као странака, на такве околности које су држане са њихове стране у 
тајности.

Након судске опомене тужилац је одмах изјавио да је прави раз- 
лог њиховог трајног неспоразума са његове стране приговарани пред- 
живот тужене што је она у намери да буде искрена npieMa мужу, приз- 
нала.

Но да се не задржавам даље на там случају јер са њиховим при- 
мером желим само да прикажем саслушање странака као доказно сред- 
ство, понављам само још толико, да се је у овом случају радило о два 
поштена чевека који су сагласно описали тај душевни процес, који је 
довео до раскида.

Гђихов истиннти исказ је био зајемчен њиховим поштењем те ни 
за време важења старих поступака не би било потребно њихов исказ 
потврдити заклетвом било којега од њих. На основу њихове сагласне 
изјаве учврстило се једно такво судијско уверење о истинитости изно- 
шених чињеница да није могло бити сумње.

Но овакав исказ странака је врло редак.

Hlorian Е.: »Parte generale del Diritto penale«, 1954, кп>. П, § 159 стр. 1155—1154 
и § 144, стр. 1184— 1189.

2) Објашљења уз Haiq)T Кривичног законика ФНРЈ, 1951, стр. 155 и даље; 
К ривитаи 3ai:oHinc ФНРЈ, 1954, чл. 80— 85;
Н агфт Закона о изменама ii доиунама Кривпчног законнка, 1957, чл. 22—25 

(пздан.е Ко.мисије за кривично право Савезне народне скупштпне и Савезног 
пзвршног већа).

3) Вид1г о овоме б.тиже: Објашњеља —  отр. 155 ii даље; Н бтан овп ћ — стр. 
579 II даље.

■*) Види: Објаши.еп.а — стр. 155.
5) Нпр. Binding—Grundriss des deutschen Strafrechts, опш. део, 7 изд., 1907 стр. 

825 и дал.е, који не прнзнаје застарелост права на извршење казне.
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Често пута стоје пред судијским столом обе странке које би — 
свака од њих — положнле заклетву на своју децу, на њихов живот 
или здравље на истинитост или неистинитост једне те исте чињенице 
са међусобно обратним тврђењима. Служе се као средством уверава- 
ња са најтежим клетвама према самим себи за случај да није истина 
њихова тврдња.

A овакви случајеви су најчешћи.
Због ових разлога су сви досадашњи парнични поступци нарочито 

истицали супсидијарност овог доказног С|редства и дозвољавали су до- 
каз спорних чињеница саслушањем странака тек ин ултима линеа, када 
другог доказа није било или кад суд îa основу оних доказних сред- 
става које су странке понудиле или пак је суд по службеној дужности 
нвје Morao стећи потребно уверење о истинитости или неистинитости 
извесне чињенице.

Тако и наш нови Закон о парничном поступку у ст. 2 чл. 253 каже: 
„Суд може одлучити да се изведе доказ саслушањем странака кад не- 
ма других доказа или кад и поред изведених других доказа нађе да је 
то потребно за утврђивање важних чињеница.” Насушрот том закон- 
ском становишту шта се ипак дешава у пракси?

Баш због тога одговора сам се одлучио на писање овог чланка да 
допринесем довођењу судске праксе у том погледу на прави колосек.

Напомињем да су странке редовно оне које највише знају о по- 
јединим чињеничним околностима њиховог правног случаја, те би оне 
биле најбољи доказ за утврђење истинитости или неистиности неких 
спорних чињеница, али оне то ипак не могу да буду због њихове мак- 
сималне пристрасности у вези исхода спора у њихову корист, чиме је 
у најмању руку на једној страни здружена и једна велика доза не- 
поштења.

Странке су према чл. 8 Зпп дужне да пред судом говоре истину и 
да савесно користе права која су им призната овим законом било да 
се ради о писменим или усменим излагањима чињеница потребних за 
образложење својих предлога у смислу ст. 1 чл. 288 Зпп, било да се 
ради о њихово.м саслушању као странака у сврху доказивања на осно- 
ву чл. 253 Зпп.

Странке ову своју законску дужност у већини спорних случајева 
ми.моилазе a нема никаквих санкција ни по новом парничном постуику 
нити по Кривичном законику помоћу којих би суд донекле могао стран- 
ку принудити на давање истинитог исказа.

Према чл. 259 Зпп „Доказ саслушањем странака изводи се без по- 
лагања заклетве”..

Кривични законик у Глави ХХП. међу цривичним делима против 
правосуђа говори само у чл. 283 о давању лажног исказа под заклет- 
вом или без заклетве сведока, вештака, преводиоца или тумача, a не 
спомиње ништа о лажном исказу странке када се њен исказ употреб- 
љава као доказно средство. i

Ho зато је и нови Закон о парничном поступку у ставу 2 чл. 253 зау- 
зео такво становиште сагласно са ранијим парничним поступком и пар- 
ничним поступцима других зе.ма/Ба, да се то доказно средство користи 
само у крајњој нужди када другог доказа уопште нема, надаље када
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ce насупрот свих настојања да се установи истина другим доказним 
средствима — уз примену принципа слободне судијске оцене доказа 
из чл. 7 Зпп — укаже потреба извођења тога доказа.

Законодавац ни уз полагање заклетве није имао поверења у исказ 
сгранке те му је зато дао тако супсидијарну улогу са отклањањем са- 
ме заклетве као остатка формалног доказа.

Потсетимо се само на мало грубу али често — додуше из шале — 
употребљену народну изреку: „Ако је до заклетве крава је наша”.

Све је  то разлог да ми исказ странака ставимо у нашем судском 
поступку на своје место и да се чувамо том доказу дати неку ча- 
робну моћ како то неки чине.

Ту се враћам на питање шта се дешава у пракси око схватања вред- 
ности тог доказног средства.

Много пута се дешава када пре закључења главне ipacnpaee упи- 
там заступнике странака да ли имају још неки предлог ради надопуне 
доказног материјала, да чујем следећи предлог: „Молим саслушање 
парничних странака” — као да се од тога нада успеху у спору.

Или пак читамо у жалбама: „Првостепени суд није саслушао
странке”. .

Но не само у тим приликама него врло често и у тужби се ставља 
само тај једини доказни предлог да се на тужбене наводе саслушају 
странке. ^

На расправи се пак често пута изјављује; „Других доказа нема”.
Када ипак на мрају подвргнем странке детаљном испитивању и пи- 

там их ко је видео, ко је чуо, ко је био присутан, онда странка навађа 
да су чули, видели, били присутни ти и ти. Или пак након мог инсисти- 
ранга да се пружи доказ страначким тврђењима правозаступник се тихо 
обраћа својој странци: „Ко је био присутан, ко је видео или пак шта 
зна овај или онај свеДок”.

Често пута се дешава да се тек након дуготрајног поступка и npii- 
ликом саслушавања странака прикажу исправе.

Шта се из свега тога може закључити?
Да су странке и њихови заступници намерно задржавали од понуде 

такве доказе који би помогли суд да брже р>еши спор, само зато да по- 
стигну саслушање своје странке у циљу доказивања.

Но према rope изложенима нуди се саслушање странака често са- 
мо" зато, јер правозаступник није детаљно испитао своју странку о 
свим чењеницама спорног случаја и о доказима иако је то законска 
дужност адвоката да помаже суд у проналажењу истине, a и чл. 288 
Зпп наређује странци да понуди доказе потребне за утврђивање сво- 
јих навода.

Ако све то пак указује на то да се не цени у радњама странака до- 
каз према својој вредности.

Како је већ rope наведено и у жалби се приговара пропусту прво- 
степеног суда што није саслушао парничне странке но без тачног оз- 
начења оне чињенице у вези које се може употребити тај доказ у 
смислу чл. 253 ст. 2 Зпп.

Једно чињенично стање се редовно састоји из низа чињеница од 
којих су неке већ доказале- неке су недовољно доказане, a у вези не-
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ких можда нема уопште доказа. Ипак се тражи саслушавање старнака 
уопште на све околности спора.

Очигледно је, међутим, да će овакав предлог најчешће ставља у 
жалбама ради одуговлачења спора због чега и жалбени форуми морају 
бити врло опрезни приликом удовољења оваквим доказним предлозима.

Жалбена већа морају подвргнути најбрижљивијој анализи прво- 
степену оцену доказа те испитати које су чињенице једног чињенич- 
ног стања доказане, које су недовољно доказане и у погледу којих 
чињеница нема уопште доказа, те у својим упутствима морају указати 
тачно на то где и у ком правцу треба да се употреби тај доказ салу- 
шањем странака.

Није довољно у укидајућим решењима упутити првостепени суд 
само тако да надопуни доказни материјал уопште саслушањем пар- 
ничних странака.

Да бих поткрепио и своје посебно мишљење о непоузданости до- 
казног средства саслушањем странака навешћу и ове околности:

Странка седи у судској дворани у току читаве главне расправе. 
Прати ток доказног поступка те и без нарочите интелигенције може 
да закључи шта треба да каже ако ће ra суд саслушати као странку 
да би његов исказ био за њега кориснији.

Осим Tora, шта дЈожемо још очекивати од исказа странке као до- 
казиог средства ако је странка већ изнела сијасет чињеница и доказа 
у својим припремним поднесцима или гсриликом свог информативног 
преслушавања, a што можемо очекивати од странке онда ако је у 
току поступка неколико пута .мењала своје изјаве о спорним чиње- 
ницама.

Истина је  да је то ствар оцене суда но и ови наводи служе за 
илустрацију тога, колико је редовно слабо доказано средство саслу- 
шаље странака у диљу доказивања спорних чињеница.

Брза понуда тога доказа може да указује на недовољно залагање 
у припремању спора, a може да указује и на поступак супротан чл. 8 
Зпп који захтева од странке да савесно користи права која су му дриз- 
ната овим законом.

Правилно схватање доказне снаге овог доказног средства пак на- 
лаже судовима првог и другог степена велики опрез у оцени истог те 
се радије препоручује прибегавање извођен>у доказа из службене 
дужности у смислу ст. 3 чл. 6 Зпп него да се употреби доказ саслуша- 
њем парничних странака.

A правилан и енергичан став судова у оцени доказне вредностн 
овог доказног средства ће цринудити и странке да саме трагају за до- 
казима помоћу којих ће моћи доказати своје тврдње, те да предлажу 
у доказ саслушање странака тек у крајњој нужди како то предвијја 
чл. 253 ст. 2 Зпп.

Др. Барат Карло

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД И ТЕРЕНСКИ ДОДАТАК

Радници н службеници привредних организација када одлазе на 
терен и обављају послове ван места сталног запослења, примају поред
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редовних принадлежности и накнаду за рад на терену тзв. теренски 
додатак. Висина теренског додатка зависи од стручних квалификација, 
радног места и радног стажа радника и службеника и од дужине вре- 
мсна проведеног на терену. Теренски додатак се састоји обично од 
дневница за извесно време a најдуже за 30 дана, a ако рад на терену н 
даље траје висина накнаде се одређује паушалним износом, који је ма- 
њи од дневница a само код извесних предузећа може да износи до 75% 
од износа дневница. Таренски додатак се може предвидети тзрифним 
правилником од почетка у паушалном износу, који не може бити већи 
од од износа дневница, који би износ припадао раднику односно 
службенику према просечном месечном броју дана проведених на путу 
односно на терену у одиосу на претходно тромесечје.

Питање накнаде за рад на терену регулишу Наредба о условима под 
којима се трошкови за службена путовања радника и службеника прив- 
редних организапија признају као материјални трошкови (Службенн 
лист ФНРЈ бр. 42/56) и тарифни правилници привредних организација.

Када раднипи раде прековремено примају накнаду за прековремени. 
рад. Плаћање прековременог рада регулисано је чл. 72 Уредбе о пла- 
гама радника и службеника привредних организација (Службени лист 
ФНРЈ бр. 18/57) и Наредбом о условима под којима се плате за преко- 
времени рад и рад на дане недељног одмора и државних празника, приз- 
нају у цену коштања (Службени лист ФНРЈ бр. 42/56).

Напред изложено није спорно када радници и службеници прив- 
редних организација поставе захтев за исплатом прековре.меног рада 
нли теренског додатка. Међутим, спорно је да ли радници и службе- 
ннци привредних организација могу, када се налазе на терену и раде 
прековремено, да приме у исто време и накнаду за рад на терену у 
виду дневница односно паувЈалног додатка и накнаду за прековремени 
рад.

rio једном мишљењу радниии и службеници привредних организа- 
ција, који се налазе на службеном путу односно на терену не могу 
примати у исто време и накнаду за рад на терену и накнаду за преко- 
времени рад, јер се накнада за рад на терену даје у виду дневнида, a 
целе дневнице се исплаћују ако је радник и службеник провео на те- 
рену од 12 до 24 часа те је у ову накнаду урачуната и накнада за пре- 
ковремени рад.

Овакво станоБиште и.ма и Савезни Секретаријат за послове финан- 
сија: „ГТрема одредбама тачке 2 Наредбе о условима под који.ма се 
трошкови за службено путовање радника и службеника привредних ор- 
ганизација признају као материјални трошкови (Службени лист ФНРЈ 
бр. 42/56), радници.ма и службеницима, који проведу на службеном 
путу од 8 до 12 сати црипада пола дневнице, a од 12 до 24 сати цела 
дневнипа. Према томе оном лицу које се налази на службеном путу, н 
ако стварно ради дуже од 8 сати дневно не припада накнада за преко- 
времени рад, већ само редовна плата и одговарајућа дневница”. (ДС. 
бр. 2934/57, штампано у часопису „Финансије” бр. 2/57).

Ilo другом .мишљењу накнада за рад на терену је накнада своје вр- 
сте, која се даје због повећавања трошкова и тежих услова живота 
радника у службеника на терену. Висина накнаде за рад на терену од-
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ређује ce према времену боравка на терену, a не према ефективном 
раду на терену. За боравак на тер>ену се даје теренски додатак a за ре- 
дован рад се дају редовне принадпежности. Рад траје 8 часова, a ако су 
радници и службеници на основу писменог наређења радили прековре- 
мено њима припада накнада за прековремени рад без сбзира да ли је 
тај рад био на сталном радном месту или на терену и без обзира што је 
радник односно службеник примио накнаду за рад на терену.

Ла би се на постављено спорно питање правилно одговорило треба 
претходко рашчистити појам прековременог рада односно када ш>же 
би1 и речи о прековременом раду, јер сваки рад дужи од 8 часова није 
прековремени рад у смислу чл. 72 став 1 Уредбе о платама радника и 
службеника привредних организаиија. Тако например дешава се да чу- 
варп ограђеног градилишта на коме се налази барака са креветом траже 
да им се плати прековремени рад зато што су место 8 часова били ка 
радном месту 24 часа и ако су у радном времену могли не само да дре- 
мају него и да спавају. Прековремени рад за који се плаћа 50% више 
од редовне плате по тарифном ставу мора, бити ефективан, стварни рад, 
који се плаћа од часа, рад који је био неопходно потребан и који мора 
бити одпеђен писменом наредбом директора предузећа односно овла- 
1вћеног лица да би био признат у материјалне трошкове. ГТослови који 
се обављају за време прековременога рада морају бити означени по 
ррсти, количини и вредности. У решењу ко.јим се нарефује прековре- 
f̂eн!l рад наводи се разлог за прековремени рад и време трајања пре- 

ковременог рада.
Само чувари који стоје на стражарском месту a које место несмеју 

напуштати, чија је плата одређена тарифним ставом ио сату и којима 
је писменим решењем наређено да уместо 8 часова буду на стражар- 
ско.м месту дуже од 8 часова могу имати право на прековремени рзд по 
72 чл. став 1 Уредбе. Чувари који надгледају ограђено градилиште и 
који могу да спавају у радном времену, a чија је плата месечна и одре- 
ђена према природи њихове службе и којима није писменим путем na
pe ђено да врше службу прековремено, немају право на преков|реме1га 
рад Ова лица могу тражити само накнаду за свој рад или тужбом 
остваривати накнаду за рад без повећања 50® о или подићи тужбу због 
неправилног обогаћења.

Рад ка терену може бити различит. Може бити прави интензивни 
рад као што је рад на редовној дужности у предузећу који се плаћа 
од сата. Такав је случај напрммер ако предузеће има градилиште на 
терену и тамо упути своје раднике. Ако тим радницима директор пре- 
дузећа изда писмену наредбу о прековременом раду на градилишту ко- 
је се налази на терену, тим радннцима се мора исплатити накнада за 
прековремени рад у смислу чл. 72 став 1 Уредбе, без обзира што им 
је псплаћена или им се мара исплатити и накнада за рад на терену.

Рад на терену може бити и друге врсте. Например: радник или
службеник обнлази градилишта или врши курирску службу и тд. У том 
случају радници и слуЈкбеници не могу тражити поред накнаде за бо- 
равак нз терену која им се исплаћује у виду дневница или паушалног 
износа и накнаду за прековремени рад, пошто њихов рад на тврену



није интензиван a није постојала ни писмена наредба о прековременом 
раду.

Зато се не би могло усвојити као правилно становиште Државног 
Секретаријата за послове финансија да радник и службеник приврелне 
организације који се налази на терену и ради преков|ремено у опште 
нема право на накнаду за прековремени рад, па ни онда ако је радник 
илн службеник радио прековремено на основу писмене наредбе, као 
штс- ради у предузећу у ком случају би примао накнаду за прековре- 
менп рад по чл. 72 став 1 У'редбе, само зато што је овај рад био на 
терену и што је радник односно службеник примио теренски додатак. 
Ово и због Tora, јер се накнада за рад на терену даје радницима и 
службеницима поред предовних принадлежности на име тежих услона 
живота на терену, a накнада за прековремени рад се даје као накнала 
за стварно учињени рад у преков!ременим часовима.

Прековремени рад и рад на терену су два одвојена питања која чак 
немају ничег заједничког па се ова два питања не могу мешати нити 
условљавати једно са другим.

Становиште ДС за послове финансија би било правилно само онда 
ако је имало у виду не стварни, интензивни, на основу писмене наред- 
бе обављени прековремени рад на терену, већ ону другу врсту ексте- 
зивног рада, уствари боравак на терену дужи од 8 часова.

Стога ^шcлим да је правилније друго мишљење да радници и служ- 
беници привредних организација имају право на накнаду за прековре- 
мени рад у смислу позитивних законских прописа и када се налазе на 
тсрену и када примају накнаду за рад на терену у виду дневница или 
паушалног износа.

_________  Војислав Вулићевић

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Накнада за отпкуљено землиште у  
пољ. земљ. фонд. припада власницима 
a не плодоуживаоцу. ^Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 418/1957),

Пресудом ирвост. суда обавезан је 
тужени да плати тужиоцима 115,000 
дш ира примљених за отпкуљено зем- 
,’Биште у окрист ПЗФ, које је  зем.гн- 
ште власништво тужилаца,

Тужени је уложио жа.лбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

По чл, 5 Закона о ПЗФ за откупље- 
но земл.иште сопственици земљишта и- 
мају право на накнаду, a не плодоужи- 
ваоци на том земљшпту, Т а накнада се 
исплаћује ранијим сопственицима, у 
року од 20 година, без камата, у  годи- 
1ШБ11М оброцима према скали коју ол- 
ређује Савезно извршно веће, a на ,13- 
нос те накнаде издају се обпезнице ра- 
ннјим сопственицима —■ ст. 1 и  2 чл, 
24 Закона о ПЗФ итд, Према томе, ка- 
да је неспорно да су тужиоци сопстве- 
нлци откушвеног зем-мш та, a туженв

само плодоужива,лац, — онда је туже- 
ннк неправи.лно примио накнаду за от- 
К}"пљену зеУБву место сопственика зем- 
л.е, па је зато правилно обвезан да 
плати тужиоцима спорни износ доби- 
вен од исплаћеног де,ла обвезнзша до- 
бивених као накнаду за откутиБену зем- 
љу тужилаца,

П рекид застарелости настаје само 
признапем дуга или тужбом или  дру- 
гом радњом предузетом против дужчи- 
ка пред судом. (Врх, суд АПВ бр, Гж. 
499/1957),

Тужени Срез обвезан је да исплати 
тужиоцу 60,000 динара за одузету пу- 
шку,

Тужени је уложио жалбу, која је о- 
снована, првост, пресуда лтсинута, a лз 
разлога:

Према пропису чл, 41 Зажона о га- 
старелости потраживања ст, 1 одредбе 
тога Закона примен.иваће се у целости 
на сва потраживања без обзира када гу 
•астала, изузев потраживажа чија је
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^(астарелост утврђена правоснажном од- 
лукози донетом до ступања на снагу о- 
вога закона. Према томе, да ли је у  
конкр. случају дошло до застарелостл 
има се просуђивати по прописима цит. 
закона. Према пропису чл. б1 ст. 1 за- 
старввање се прекида када дужник ири- 
зна ДЈТ, док према чл. 52 истог Закз- 
на застаревање се прекида подизаљ-^м 
тужбе или сваком другом радњом по- 
вериочевом, предузетом против дужни- 
ка пред судом у  циљу утврђивања обе- 
збеђења или остварев&а потраживања.

Према томе, очигледно је погрепгао 
схватање првост. суда када сматра да 
је прешгд застаревања у конкр. случа- 
ју могао бити изврш ен актом Савезног 
извршног већа, јер овај авт не може 
иадоместити ни  тужбу, a још маж едру- 
ге рад1ве које би поверилац пред су- 
дом —  дакле не пред административ- 
ном власти — требао да предз'зме.

Услед тога није било прекида заста- 
релости, па је првост. суд требао утвр- 
дити да ли је тужилац своју тл'жбу 
поднео у року од 9 месегш рачунајући 
од дана сазнања за штетл’ односно у 
року од године дана рачунајући од да- 
на када је штета фактички пришсњена. 
луку.

С вадбени покло ни  се додељ ују  према  
n fv ip o ^u  и  нам ени  дарованих  ствари. 
''Врх сду АПВ бр. Гж. 712/1957).

Тужнтелдаца је поднела тужбу тра- 
жећи да се тужени обвеже да јој изда 
једну венчанЈту', свилену плаву хаљгтну, 
иарирани сто.лњак. же1нске сандале 
24 мет. штофа за женске хаљпне. Ту- 
жени се томе пропгвио тврдећи да је 
тужитељица све ове ствари добила као 
свадбенн поклон од његове родбине.

ТТрвост, суд је тужбенп захтев ува- 
жио. Тужеш! је лоднео жалбу', која је 
као неосновна одбијена, a из раз.лога:

Тужевм указује на евент. пристрасност 
сведока тужителжце обзиром на степрн 
Г[Н)Дства. Међуттии, иста прхгстрасност 
мооке ое претпоАгави.ђги н ст1)ани
гродишса-сведока туженог. Ако је веро- 
достојносг сведака доведена у питан>е 
услед постојећих сродничких односа са 
ггранкама у том случају могу друге 
околности бпти одлучујуће за доноше- 
ibe одлуке у  конкр. спору. Таква окол- 
ност је природа и намена споршлс ства- 
рп. Сам тужени је призжао да су то све 
ствари за женску употребу, па је прво- 
степени суд правилно донео своју' од-

Б р а к  престаје даном утврђења дана  
смрти једног врачног д р уга  чак  ако је 
и пре  тога брак пресудом  разведен.  —  

У брачним  спороеима пема места понав- 
љању поступка и ли  захтеву за заштиту 
законитости. (Брх. суд АПВ бр. Гж. 
742/57).

Тужитељица је навела у тужби да је 
пресудом Окр. суда н,ен брак разведен 
још 1946 годнне, на основу чл. 62 ОЗБ, 
да је мати њеног мужа 1955 год. дала 
проглаоити умрл!им њеног б. мужа н да 
је пресуда Окр. суда о разводу брака 
ништавна, да се установи да тужите- 
љици прхшадају сва лична, породична 
и  HMOBiiHCKa права која пршхадају iipe- 
живелом брачном др)ту , нароЧито но- 
meiba презимена умрлог јој мужа.

Окружни суд је ретен .ем  тужбу од- 
бадио са образложењем да лтлрла лш^a 
нвмају страначке способноеги у парни- 
чиом поступку, наттгта суд пази из с.лу- 
жбене дужности.

Тужите.лица је уложила жалбу, која 
је као неосновна одбијена ,а из разлога;

По чл. 71 301111 странка у поступку 
може бити свако физичко лзпге. Фп- 
зичко лице престаје смрћу a правио 
еквивалентно стан.е је и проглашење у- 
мрлим несталог лица.

Надал.е нападнуто репгење је основа- 
но' и на основу чл. 277 ЗОГОТ. По ст. 
2 цит. пролиса претседник већа доноги 
и решење о одбацивању тужбе ако не 
постоји правни интерес 'ГЈ^жиоца за под- 
новдење тужбе за утврђен.е. У K o m tp . 
случају тужитељица преддаже да cg у- 
станови да је њен брак преетао смрћу 
брачног друга, па да јој припадају сва 
права преживелог брачног друга, и да 
је пресуда Окр. суда о разводу брака 
нтшхтавна. Према томе, у  суштини у 
конкр. случају се ради о тужби за утвр- 
ђење. ТужЈгте.лжца, међутим, нема прав- 
ног интереса за постављање конкр. ту- 
жбеног захтева. По чл. 55 ОЗБ брав 
престаје схгрћу једног брачног друга, 
проглашен.ем умрлим једног брачног 
друга и разводом брака. Један од наве- 
дена три основа искључује остале. Ако 
је брак престао смрћу једног брачног 
друга или проглашењам једног брачног 
друга умрлим нема више места разводу 
брака. У конкр. слулају муж  је прогла- 
шен умрлим и као дан смрти је утврђен 
31 окт. 1944, a  та је околжхгг убележена 
у матичну књигу умрлих, па је брак 
лрестао Tloi^ Длла, 'а не Ђ^сније на 
основу пресуде о разводу брака. Пошто 
о проглашењу умрлим постоји право- 
снажна оддука и пошто правне после-
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Дш1;е проглашења једног брачног друга 
умрлим наступају силом Закона, тужи- 
тељица нема правног интереса да тражи 
посебно установљење да је њен брак 
престао смрћу i^eHOr мужа. Исто тако 
тужитељица нема правног интереса да 
тражи; у<7гано*1.'1.ен.е Да j»ij припадају 
сва права х^реживелог бр!ачно1< друга 
јер је и то правна последш1;е проглаше- 
iLa умрлим брачног друга, која наступа 
,,екс леге” a није потребно ту околност 
посебно утврђивати. Исто се односи и 
на окај део тужбеног загстева којим се 
тражи утврђивање да је пресуда Окр. 
оуда о разво/ijy брака ниЈптавна. IIo 
чл. 411 ЗО П П  нема места понављан.у 
лоступка или пак захтеву за  зашт. за- 
конитости у брачнЈгм споровима. На- 
даље, без обзЈЈра на цитирани прошгс 
ЗОПП нападнута пресуда Окр. суда о 
разводу брака услед убележења решеља 
0 проглашењу умрлим: цок. мужа ту- 
житељице у матичну књ ш у умрлих, по 
еили закона не може имати никаквог 
правног дејства на права тужитељиде 
као иреживелог брачног друга.

Ако су се странке већ гпустиле у  
расправљање о главној ствари нема eit~ 
lue места утврђивању вредности спора. 
(Врх. суд АПЕ бр. Гж. 636/1957).

Окружни суд је утврдио јрешеием 
вредност спора са 905.000 дин, док је у 
тужби вредност била означена са 125.000 
дин. те  позвао тужнтеља да плати ра- 
злику у такси.

Тужилад је уложио жалбу, која је 
основана, па је делимично увежена, и 
вредност спора утврђена са дин. 135.000 
a из разлога:

Утврђвдаљу вредности спора ради од- 
ређивања надлежности нема места, об- 
аиром на чл. 39. ст. 3 ЗОПП, јер су се 
странке упустиле у расправљање о глав- 
ној ствари. Напме, суд he најдоцније 
иа припремном рочишту ако пак  при- 
премно рочингге није одржано онда на 
главној расправи пре почетка расправ- 
љан>а главне ствари дроверити тачност 
означене вредности у случају ако се 
тужбени захтев не одноои на новчаш! 
и.знос a тужилац је у чужби означио 
вредност спора која је очигледнв суви- 
ше висока ли сувшпе ниска, Иначе на 
основу чл. 16 ЗОПП у овом предмету 
је надлежан Окружни суд пошто су се 
тз’жени упустнли у расправљан.е спора.

vnnuii'oxjL^du zoH9vdu Шзоои Hoz ц  
рачуна у  рок застаре за стицање права 
власништва путем одржаја. (Врх. суд 
ПАВ бр. Гж. 629/1957).

Тужилад у тужби наводи да је  н.е- 
гов правни претходник још 1904 године 
стекао посед на неким некретнинама. 
које је продао 1913 године, да су ове 
некретнине после даље продате 1934 
године, тужитељу, да ]’е на овим не- 
кретнинама подигнута једна зграда в 
зид, да су сви н.егови правнд ггретход- 
нидн и он више од 40 годдгаа у не. 
сметаном добртнамерном поседу, па ка- 
ко је тек 1955 годрше утврдио несклад 
изме’ђу стаља у земљшпним кљигама ii 
фактичког стања, то је тужбом тражио 
да се обавеже тЈж ени на издаван,е 
ислјраве рјади усжлађивалва фркфичког 
стања са стањем у земљ. књигама.

Тужени је у.чожио жалбу, која mije 
основана, a из разлога:

Окружни суд је  правилно угврдио 
чиљенкчно стање. Некречзише је правни 
претходник тужитељев купио 1904 го- 
дине, онда ушао у посед. Ове је не- 
кретнине исти продао 1913 год1гне, a 
тужилад их је купио 1934 године. Сви 
жегови лравин претходници и сам  ту- 
ж илац су у мирном поседу још од 1904 
године, дакле вшие од 40 година, па је 
правилна одлука суда када је  утврдио 
да се тужилац укључујући и време ње- 
говог правног претходника налази већ 
преко 40 годпна у несметаном погеду 
конкр. парцела.

П риликом утврђивања надлежности 
суда када се ради о искључивој над- 
лежности, меродаван је тужбени захтеа, 
a не чињ енични паводи у  тужби који 
само објашњавају тужбени захтев. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 713/57).

Туж илад је поднео тужбени захтев 
да се пошшгги даровни уговор којим је 
својој ћер1ди, под условом да ж иви с 
Н .И М , да га  двори и негује, дароваа не- 
кретнине, с обзиром да  га  је ћерка на- 
пустила, Ina је р(аскидан.е
даровног утовора.

ГГрвост, суд се решењем прогласио 
стварно иенадлежним налазећи да  је  за 
решавање конкр. спора у  смислу чл. 25 
ст. 2 т. 4 ЗО П П  искљ.Ј'чиво надлежан 
да суди скрески суд, пашто ее у  коикр. 
с.лучају ра,ти о сдору у  везн доживотног 
издржаважа. . ;
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Тужилац је уложио жадбу, која је 
основана, па је  решен>е укинуто, a из 
разлога:

У смислу чл. 25. ст. 2, т. + 301111 за 
решавање ш ора о доживотном издра- 
ж аваау, без обзира на вредносг пред- 
мета спора, надаежан је срески суд, a 
оцен>иван.е надлежности, у смислу чл. 
14 ст. 2 ЗОП врши се на основу навода 
у туж&н и на основу чињвница каје су 
суду познате.

Међутим, приликом утврђиваља над- 
лежности суда, како се ради о искљу- 
чивој надлежности, меродаван је ту- 
жбени захтев, a чзга.енични наводи у 
тужби само објашЈвавају тулсбени за- 
хтев.

Како је у  кодкр. слутају |гужбе1ги 
захтев тужиоца опозив поклона, то је 
погрешио хгрвост. суд када је сматрао 
да се ради о доживотном издржаван.у. 
Иије битно у K O H itp . случају да ли се 
спор води у вези дож. издражван.а, већ 
је битно да ли се спар води о дож. из- 
државању a према напред издоженом у 
конкр. случају се не води спор о дож. 
издржаваи.у, већ о опозиву поклона.

Фир.ме адвоката подлеже плаћањг так- 
се. (Врх. судх АПВ бр. У. 1557/57).

Тужбом против решења управног ор- 
гана другог степена, којим је одбијена 
Јкалба због разреза таксе на фирму, a 
коју је поднео адвокат тражи се да се 
изрекне да адвокатима на фирму не 
може да се разреже такса.

Тужба је неосновна ,а из разлога;
Није спорно да је савезним пропи- 

гима—^>^редбе о овлашћењу НО за про- 
roicHBaHie i)aKqe и порез(а н|а промет 
дата могућност НО да сввјим локалним 
одлЈжама између оста.лог пропнсују так- 
су на употребу фирме. Цптиранв саве- 
зни прописи на основу којих је донет 
локални пропис дали су овлашћење НО 
да прописују таксе н а  употребу фирхш 
без обзира да ли ее ради о неком за- 
ш ш ањ у интелектуалне прирвде или re 
пак ради о некој занатској де.латнотг.

Примање поклона уколико се не ради 
о некој препродаји као делатности у 
циљ у остварења зараде не заснива по- 
реску обавезу. (Врх. суд АПВ бр. У. 
1003/1957).

Порески органи су утврдшш као по- 
реоку основицу свештегапсу и вредност 
поклон пакета које је  пришго из ино- 
странства.
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Тужилад је поднео тужбу протав у- 
правног акта другог степена, Kojirai је 
одбијена његова жалба против решежа 
о утврђивању пореске основице.

Тужба је основна, рспорено решен.е 
поииштено, a из разлога:

Свештеник је поднео пореску пријаву 
на свој доохдак, али је порески орган 
валованој оонови д-одар Вредност по<- 
клон пакета у тежини од 114 килогра- 
ма и 100 грама, уз консггатадију да није 
утврђено да је n o i o i O H  продаван.

Неправилан је закључак да би прима- 
me поклон пакета претстављало пореску 
обавезу ,јер примање поклон пакета нв 
претставља саставни део свеиггеничке 
делавнрсти које су конкретан извор опо- 
резивања пореоког обвезника. IIpiD.iaH>e 
поклона уколико се не ради о невој 
препродаји као посебној делатноспг у 
диЈву остварења зараде не засннва по- 
реску вбавезу.

He узим апе у  обзир књига код утвр- 
ђивања пореске основице мора бити у- 
тврђено пооебиим образложеиим закљу- 
чком. (Врх. суд АПВ бр. У. 2706/56).

Тужилав; ј« поднео тужбу против у- 
ггравног акта другог степена, којим je 
одбнјена његова жалба н а  утврђивање 
пореске основице, пзмеђу осталог н за- 
то, што је управни орган одбио да узме 
у обзир његове К1БИге, иако није посеб- 
BicM закљ}'чком то изрекао.

Тужба је основана, оспорено рвшеље 
иошгштено, a 1гз раз.лога:

У погледу разумевања чл. 77 ст. 5 
Уредбе о порезу на доходак, суд на- 
лази да је становшпте туженог које је 
нзнео у одговору на тужбу неправЈБЛно. 
По мшШБењу суда ако пореска комиеија 
не узме у обзир књиге код утврђивања 
пореске основице, утврдиће то  посебшш 
закључком који мора бити образложен. 
Ово значн д а  се мора донети посебан 
управни акт у форБШ закључка са по- 
требним образложењем, у  схпгслу, пра- 
нила управног поступка. Овај закључак 
може се пвбити у управном постЈтпсу 
жалбом протгагв разреза пореза тј. про- 
тив главног решења о разрезу лореза. 
Према томе ипје двИољно да се не 
усвајање к аи га  констатује само записнк- 
ком о прегледу књига или у предлогу 
финанс. референта у поступку разреза 
пореза II слично, него је финансиски 
орган обавезан да донесе посебан управ- 
ни акт у  форми закључка.



С Л У Ж Б Е Н А  С А О П Ш Т Е Њ А  

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ЗА АПВ

На седници Управног одбора АК за АПВ која је одржана дана 17 
јула 1957 донесена су следећа решења:

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

2. Узет је на знање извештај да су све четири куће б. Пензионог 
фонда Адв. коморе у Новом Саду са 1 јулом 1957 укључене у Стан- 
бену заједницу, те да су куће предате на управу Кућним саветима. 
Какс је услед тога б. Пенз. фонд отпао од прихода од станарине то се 
са 1 јулом 1957 морале обуставити пензиске помоћи корисницида Пенз. 
фонда. Управни одбор Адв. коморе поднео је одмах молбу Народном 
одбору града Новог Сада, позивајући се на постојеће црописе, да се 
од станарине ставља на расположење потребна свота да би се пензи- 
ске помоћи могле и даље исплаћивати.

3. На основу чл. 59 т. 7 Закона о адвокатури и чл. 18 Пословника 
АК за АПВ брише се из Именика адвоката др. Матијевић Лазар, адво- 
кат из Суботице, због тога што је осуђен на казну затвора, те се за 
преузиматеља његове адв. канц. поставља Радуновић Милош, адвокат 
из Суботице.

4. Узет је на знање извештај да је један стипендиста ове Коморе 
дииломирао на Правном факултету у Београду, те са на упражњено 
местс расписује конкурс који се посебно објављује.

5. Узима се назнање да је адв. притр. Гојковић Мита променио адв. 
приправничку праксу и да је на пракси од 16 јула 1957 код Бранка 
Перића, адвоката у Новом Саду.

6. Брише се из Именика адв. приправника са 15 јуном 1957 Јаков 
Миовић, због преласка у држ. службу.

7. Решавано је о текућим предметима и молбама ради уписа у 
Именик адвоката и адв. приправника.

Управни одобор АК за АПВ 

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се сви адвокати дужници Коморе и Фонда посм|ртнине да 
уплате своја дутовања, јер he се на идућој седници Управног одбора 
поднети извештај о дуговањима са предлогом ради вођења поступка 
против неуредних платиша.

ИСПРАВКА
Књиговодство Коморе.

Чланак ,,Пресуда донета у отсуству итд” који је објавл.ен у бр. 7 
„Гласника” за месец јул 1957, написао је Бранко Петрић, како је то 
тачно објавлЈбно у садржају, па молимо читаоце да ово исправе.

Уредништво „Гласника”
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К О Н К У Р С
%

Ha основу решења Управног одбора АК за АПВ са седнице од 17 
јула 1957 године, a сходно прописима Одлуке о давању стипендија 
Адвокатске коморе за АПВ од 23 марта 1956 године (Гласник АК за 
А.ПВ бр. 4/1956) расписује се конкурс за давање једне стипендије за 
стЈдента права.

Стипендија износи 8.000 динара месечно, a почиње се давати са 1 
октобром 1957 године, па док трају услови за давање исте.

Услови за подношење молбе и давање стипендије могу се видети 
C B a i 'o r  радног дана у просторијама Адвокатске коморе за АПВ, Нови 
Сад, Змај Јовина 20/1, од 8 до 12 часова.

Г̂ ок подношења писмене пријаве за конкурс истиче 7 септембра 
1957 у 12 часова, a предаје се Управно.м одбору Адвокатске коморе 
за АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 или лично или препорученим пис- 
мом.

Уз молбу треба приложити уверење о упису на Правни факултет 
или пак изјаву да ће се молилац уписати ако се ради о студенту прве 
гсдине, те биографију молитеља. Ако је у питању први упис на Правни 
факултет стипендија ће се исплаћивати након подношења уверења о 
упису.

Управни одобор АК за АПВ

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Молимо наше сараднике да своје чланке шаљу написане писаћом 
машином, увек само на једној страни, и то обавезно проредом. Чланке 
шгсане на две стране и без прореда нећемо у будуће моћи да узимамо 
у обзир.

Уједно молимо наше сараднике да се стрпе код реда објављивања 
оних чланака које Уређивачки одбор нађе за сходно да објави, јер 
„Гласник” има леп број сарадника> добија многе чланке, али простор 
му је скучен, тако да се чланци морају објављивати не смо по заним- 
љивости и актуелности теме ,него и по реду пристизања.

' Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА”

,ГЛАСНИК“ излази сваког месеиа- — ИзДовач и »ласинк: Адвокатска комора 
sa АПВ, Нови Сад, Зма! Јовина 20. Урсђу(е Одбор Одговорнн ур<?Анвк: Ботиђ 

Милорзд, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6.
Тскући рачун код Нармздне баихе бр. ЗОО-Т-403.
Штавша: штампари|а „Косха ШоЕШда* Иовн Сад.
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