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САСТАНАК САВЕТА МЕЂУНАРДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

Састанак Савета Међународне уније адвоката одржан је  у Дубров- 
нику од 2 до 5 септембра 1959 године.

Дан пре отварања састанка Биро Међународне уније адвоката био 
је  примљен у ауденцију код Пруетседника Републике друта Јосипа 
Броза-Тита, у Београду. Чланове Уније предвео је  Претседнику Репу- 
блике Милорад Ботић, претседник Савеза адвокатских комора Југосла- 
вије.

2 септембра 1959 године у 17 часова, у просторијама Уметничке 
галерије, у Дубровнику, отворен је овогодишњи састанак Савета (Con- 
seil) Међународне уније адвоката (Union Internationale des avocats).

Ha састанку je од 37 чланииа Уније било присутно преко 50 делегата 
из 15 земаља, и то: Аустрија, Белгија, Франиуска, Зап. Немачка, Грчка, 
Италија, Шпанија, Луксенбург, Турска, Иран, Холандија, Норвешка, 
Швајцарска, Португалија и Југославија.

Од виђенијих радника у 1Међународној унији адвоката били су при- 
мећени: dr. Hans Peter Schmidt (Швајцарска, претседник Уније); Ro
bert Martin (Француска), Mario Braschi (Италија), W erner Kalsbach 
(Зап. Немачка), dr. Emerich Hunna (Аустрија), Claude Lussan (Фран- 
цуска, ген. секр. Уније), Menis Papageorgiu (Грчка), Ernst Ardent 
(Луксенбург), Saven Am tzen (Норвешка), Andelino de Palma Carlos 
(Португалија), Jean Payot (Швајцарска), Sureyava Agaogly (Турска).

Југославенску адвокатуру претстављали су: Милорад Ботић, прет- 
седник Савеза адв. комора Југославије, др. Влади.мир Гросман, потпрет- 
седник Уније, др. Аурел Костуловић, др. Богдан Видовић, Милован Jo- 
вановић, Јанко Дика, др. Вјекослав Франчески, Слободан Суботи1ц 
Андрија Шарчевић, Милан Жикић, др. Марко Калођера, Драгослав Трни- 
нић, и Коста Хаџи. Осим тога, састанку су присуствовали и чланови 
Савета Комора и то: др. Заи.м Шарац, Петар Коробар, Мирко Хочевар.

Од гостију састанку су били присутки: Вељко Зековић, секретар 
Савезног извршног већа, који је претстављао СИВ. Првослав Васиље- 
вић, б. претседник Савеза адвокатских комора Југославије, Вељко Бе- 
тица, претседник НОО Дубровник, др. Јосип Царевић, претседник Окру- 
жног суда у Дубровнику, претставници правосудних органа, као и дру- 
штвених организација Дубровника, те многи адвокати из Дубровника.



Свечани део састанка отворио је др. Владимир Гросман, потпретсед- 
ник Уније, који је  поздравио све присутне госте. Затим је  у име Савеза 
адвокатских комора Југославије госте и састанак поздравио претседник 
Савеза Милорад Ботић, претседник НОО Дубровника Вељко Бетица. На 
поздравима се захвалио dr. Hans Peter Schmidt, претседник Уније.

Др. Аурел Костуловић прочитао је поздрав заседању Савета коЈи је 
упутио друг Александар Ранковић, потпретседник Савезног извршног 
већа, па је на крају секретар Савеза Милан Жикић прочитао рад про- 
фесора др. Јована Ђорђевића о политичкој организацији Југославије.

3 и 4 септембра 1959 године Савет Међународне уније радио је у 
пленуму, a у интервалима седница, заседао је  Биро Уније.

На пленуму Савета поднесени су извештаји о раду Бироа, о стању у 
Унији, предложени као нови чланови Аргентина и Јужни Вијетнам, под- 
несени су извештаји о матернјалном стању Уније, извештаји о фузији 
са Intern. Bar Association, о едицијама Уније, о питањима која ће се 
трегирати на Конгресу Уније који је заказан у Базелу, Швајцарска, за 
5— 8 септембар 1960 године, о питању специјализирања адвоката, о 
предлогу резолуције Холандије и Грчке против покушаја да се у тим 
зе.мљама на извесне агенте пренесе један део делукруга адвоката.

У дискусији су учествовали многи чланови Савета, a са наше стране 
др. ВЛадимир Гросман, Милан Жикић и Коста Хаџи,

Савет је узео на знање све извештаје Бироа, заказао Конгрес Уније 
за 5— 8 септембра 1960 године у Базелу, прихватио резолуцију пред- 
ложену од Грчке и Холандије.

По питању фузије МУА и ИБА изјављено да су преговори још у 
току. Став нашег Савеза адвокатских ко.мора, који се изјаснио против 
фузије и изнео своје документоване разлоге, оцењен је  као врло про- 
мишљен, одлично образложен став. Преговара се, сада, углавном о не- 
ким процедурални.м питањима, али се код већине чланова Уније конста- 
товала тежња да се, ако би и дошло до фузије, свакако осигура индиви- 
дуалност и особеност адвокатуре разних Континената и то путем реги- 
оналних Савеза, који би н.мали своју аутоно.мију у оквиру нове .међу- 
народне организације адвокатуре, обзиром да се нпр. адвокатура Европе 
јако разликује од адвокатуре УСА како у организационом погледу, тако 
и по траднција.ма, .методама рада, искуству и цил>еви.\ш. Д а ли ће доћи 
до фузије то и.ма да одлучи Конгрес МУА по, специјалној процедури, по 

је 33 030 потребно присуство 2/3 чланова Уније, који би се за 
фузију изјаснили са 3/4 већином гласова. Многи делегати су још и по- 
себно подвлачили став нашег Савеза адвокатских комора по питању 
фузије, те је  јасно, да ће чланови Уније раз.чатрати питање фузије и 
из аспекта става нашег Савеза, пре него што се одлуче за коначно ре- 
■шење.

У дискусији о специјализирању адвоката запажена су била изла- 
гања батониеа Париза адвоката Робера Соабола који је  изнео да се од 
нешто више -oj 3000 адвоката Париза свега њих 30 одлучило на специ- 
јалност, и то углавном као адвокати који се баве пореским и станбеним 
питањима. Огромна већина адвоката стоји на становишту да је  специја- 
лизирање штетно по адвокатуру, јер  адвокат престаје тиме да буде уни- 
верзалан адвокат, a нарочито бранилац у кривичним предмети.ча, a од- 
брана се сматра једном од најважнијих делатности адвоката. Идеја спе-



цијализирања слабо напредује у Француској, док је нпр. у Зап. Немач- 
кој већ јаче прихваћена. Међути.м, и удруживање адвоката у Француској 
нема већи број присталица. Удруживање се јавља више у форми за- 
једничког коришћења просторија за адв. канцеларије и осталих технич- 
ких средстава, a знатно мање као права форма заједничке канцеларије. 
У Зап. Немачкој. Белгији, Холандији нпр. има известан број адвокат- 
ских канцеларија формираних на базн удруживања.

Констатовано је да су три књиге Међународне уније адвоката, које 
су досада објављене имале леп успех. Успеле су и остале публикаиије 
Уније као нпр. свеске о социјалном осигурању адвоката, па је  одлучено 
да се ова делатност Уније настави, прошири и убрза, и да Биро, поје- 
дине Комисије Уније, у том правцу треба да наставе своје напоре.

У току заседања Консеја Уније приредило је Савезно извршно веће, 
претседник НОО Дубровника, Савеза адвокатских комора Југославије и 
Адвокатска комора у Загребу, свечане пријеме. Учесници заседања по- 
сетили су, осим тога, Локрум, Цавтат и Котор.

Сви делегати из иностранства били су одушевљени лепотама Београ- 
да, Загреба, Дубровника и целог нашег При»1орја, a подвлачили су на- 
рочито задовољство што и.м се пружила прилика да упознају нашу зе- 
мљу, у којој су се, како су то истицали, особито осећали.

Организација заседања Савета била је на највишој висини. Савез 
адвокатских комора Југославије, Адвокатска комора у Загребу технички 
секретаријат Савеза и колектив адвоката у Дубровнику пружили су пун 
доказ о дораслосди за приређивање и одржавање међународног састанка 
овога ранга и значаја.

Коста Хаџи

0  КОДИФИКАЦИЈИ АДВОКАТСКЕ ЕТИКЕ

На годишњој скупштини Адвокатске коморе HP Хрватске, у За- 
гребу, 10 маја 1959, између другах питања, посвећена је нарочита па- 
жња и питању адвокатске етике. To је питање размат{>ано у разним 
његовим аспектима,, не само зато што ra адвокатура, као важа« чинилац 
за развој и функционисање нашег правног система, не може мимоићи, 
него и зато што су се у време одржавања поменуте скупштине, ваљда 
под одјеком укидања приватне лекарске праксе, била проширила нека 
негативна мишљења о дал.ој судбини адвокатуре, мишљења неоснована 
и злослутна. „Одвјетник”, гласило поменуте коморе, у своме двоброју 
за мај и јун 1959, доноси приказ рада те скутшине, те, поред осталих 
елокуција, и излагање осјечког адвоката Стевана Слијепчевића о адво- 
катској етици н, особито, о питању кодификаиије адвокатске етике.

Луцидна и дубока по своме захватању у проблеме, та излагања су 
изазвала живо интересовање међу присутним адвокатима и имала велики 
одјек у јавности. Значај њихов је тим већи што је у њима заузет један 
негативан став према питању кодификаиије адвокатске етике 'и то са 
јавно изјаснно против кодификаиије адвокатске етике један тако ду- 
стајалишта филозофско-социолошког. Карактеристично је  истаћи да се 
боко етичан и тако стручно уздигнут адвокат као што је Стеван Сли-



јепчевић. Његово излаг^ње о постављеном питању заслужује да буде 
овде укратко репродуцирано.

Тврдећи да ће адвокатска професионална етика бити увек актуелна 
док буде постојала адвокатура, адвокат Сдијепчевић се осврнуо на по- 
зитивне статове које су о адвокатури заузели IV пленум ЦК КПЈ, И 
конгрес правника Југославије и наши највиши државни и гартиски ру- 
ководиоци, међу којима особито потпретседник Савезног извршног већа 
Александар Ранковић, па је нагласио да негативни гласови који се са 
извесних страна шире о адвокатури, чак и о њеном укидању, немају 
никаквог основа. „И сама правна структура нашег лравног система 
искључује основаност ових алармантних гласова. Принципи законитости 
и демократичности траже безусловно постојање адвокатуре као јавне 
службе sui generis.”

Адвокатура је јавна служба, па је зато друштвена заједница ите- 
како заинтересована за етичку и стручну садржину њеног деловања. 
Она налази своје друштвено оправдање у условима изградње новога 
друштва и зато што практикује његове етичке и правне принципе.

Осврћући се на два опречна става у питању кодификације адвокат- 
ске етике, став да је она потребна и став да она није потребна, адвокат 
Слијепчевић је  изложио мишљења Милорада Ботића и д-р Владимира 
Гросмана, придружио се њиховим погледима и допунио их другим осно- 
вима. Схватању да се начела морала не пишу, осећају; да се она носе 
у свести и савести; да се сопствени морал изграђује на сопственим при- 
мерима (Ботић), као и схватању да се не могу постављати конкретна 
правила о ставу човека у поједином случају, већ да висока етичка свест 
са дубоким кореном у друштвеној стварности може да буде основ и 
извор pearoBaita појединаца у конкретној ситуацији (Гросман), дакле 
схватањима да је непотребна кодификација, адвокат Стајепчевић, без 
претензија на апсолутну тачност, са жељом да потстакне конструктивну 
дискусију у томе питању, придодао своје погледе о адвокатској етици. 
Као друштвени феномен, етика је подложна променама и у њој влада 
релативиза.м. Она се супротставл>а суровостима биоса и тежи д а  се у 
људским односима постигне cpeha. Она отклања несклад из.међу прирк>д- 
Hor и моралног поретка у духу постигнућа наведеног ци.-ва. Наводећи 
мишл>ења филозофа Канта, који извор етичкој норми назази у априор- 
ности и ванискуствености, те филозофа Лока и Русоа, који тај извор на- 
лазе у друштвеном искуству, адвокат Слијепчевић закл>учује: ,,Етичке 
норме нису, према реалистичком схватању, дело појединца, већ дело 
друштва, друштвених фактора. Према томе, етика као скуп етичких нор- 
ми је друштвени феномен као и право.” Баш зато што је  етика друштве- 
ни феномен, он сматра да доношење кодекса адвокатске професионалне 
етике не.ма научног оправдања. Етичку норму изграђује дело друштво, 
a не људи одређене професије. Етичке норме се одликују општошћу и 
апстрактношћу, па према томе оне обухватају цело друштво, које је 
етички законодавац и арбитер, али не у opraHB30BaHo.w облику. Услед 
универзалности и апстрактности етичких норми искл>учен» је постојање 
специјалне етике. Ако таква етика не постоји, немогућа је  онда и њена 
кодификација.

Адвокат Слијепчевић је подвргао критици Кодекс професионалне 
адвокатске етике, поднесен Конгресу Међународне уније адвоката у



Брислу 1954, и зато што се у њему'говори о етички допуштеном и недо- 
пуштеном, али се изоставља појам етичке кривице, те се не помиње 
учинилац и његова субјективна компонента. „Етика која гледа само на 
дело (на објек4ивацију човекове воље) сувише је објективистичка и 
механичка. Таква етика има нехуман став према човеку. Персоналистич- 
ка кониепција усвојена је и у кривичној науци, a акстремни објективи- 
зам припада правној историји. Око за око, зуб за зуб — uns talionis 
— TO није принцип модерног права и позитивног моралитета.”

Из излагања адвоката Стијепчевића се да закључити да се етичка 
одговорност често брка са кривичном и дисциплинском одговорношћу, 
a те се одговорности не поклапају и разликују се међусобно.

Поводо.м неких неоправданих напада штампе на адвокатуру, пола- 
зећи са стајалишта да је друштво етички арбитер, говорник је закљу- 
чио: „Адвокатура постоји у друштвеном интересу, па је са друштвеног 
аспекта штетан неистинит напад на њу. Адвокатура има свој raison 
d’etre у друштву, у друштвеним интересима. Погрешно је мишљење да 
је  одбрана законитих индивидуалних интереса антисоцијална. Ко штити 
индивидуалну правну сферу, тај штити и друштвени интерес. Друштве- 
ни интерес тражи одбрану законитих индивидуалних интереса.”

У вези са питањем етике адвокат Слијепчевић је, надаље, говорио о 
савесности и стручности рада адвоката. Иако тражи савесност, закон 
не одређује садржину тога појма. Стручност захтева познавање прав- 
них прописа. Ако адвокат не познаје прописе, не може да стручно за- 
ступа. У изградњи новога друштвеног поретка, у брзим променама ње- 
гове социјалне и економске структуре, дслази до наглих промена и у 
правном систему као надградњи друштва, a у нашем друштву данас 
правно су регулисане скоро све животне области. Отуда је  за познава- 
ње правних прописа и њихову правилну примену потребан велик и нн- 
тензиван рад од стране аквоката. Са тога аспекта поставља се и питање 
увођења специјализације.

Осврћ}^1И се на гласове о неморалним делима неких адвоката говор- 
ник је  нагласио да је то питање повезано са питањем етике странака и 
свих државних функционера са којима адвокат долази у службени до- 
дир. „Адвокат најбол>е види грешке службеника, a службеници грешке 
адвоката. Можда би заједнички рад на отклањању негативних појаза и 
узрока аморалитета уродио позитивним резултатом. Наша је  основна 
дужност да се боримо за истину и правду, a таква борба искључује 
опортунизам. Што не може да учини ни награда ни принуда, то, према 
Јерингу, може да учинн етичка свест”.

Као што се види, негирајући потребу кодификације адвокатске про- 
фесионалне етике, адвокат Стијепчевић није негирао потребу опште 
друштвене етике и развијања етичке свести. Одбацивање кодификације 
иде у прилог саме етике. Кодификација је  фактор који је  супротан при- 
роди и циљу етике. Кодификацијом би етика престала бити оно што је, 
a постала би право са његовим обележјима прописаности и принудности. 
Ма колико да су етичке нор.ме нијансиране и да варирају према времену 
и простору, несу.\1њиво је  да наше друштво, прожето племенитим на-



порима за стварањем нових, социјалистичких односа међу људима, тежи 
за изградњом и јединствене моралне, етичке свести, која важи и која 
ће важити за све његове чланове, без обзира на њихова^спољашња обе- 

.. лежја, расу, нацију, узраст, пол и професију. Са тога гледишта једин- 
ствености етичке свести у поретку који изграђује соиијализам, као што 
је  наш поредак, ми сматрамо да би било и супротно интересима нашега 

. друштва, када би се издвојили припадници адвокатске професије и за 
њих прописала, кодифицирала посебна правила професионалне етике. 
Мимо друге професије у друштву, тиме би адвокатска професија била 
стављена у неравноправан полажај, у тежи положај него што се да 
замислити. Ионако, наша адвокатура, не само организационо него и 
функционално, добила је свој закон, Закон о адвокатури, и у њему је 
садржан онај потребни минимум етичких норми којима се осмишљава 
деловање адвоката и адвокатске професије као јавне службе.

,У Закону о адвокатури, једном савременом и веома напредном прав- 
ном делу, наша адвокатура је добила не само прописе којих се адво- 
кати имају држати у своме раду, него и етичке инспирације за своје по- 
нашање у разним конкретним ситуацијама. Оно што није могло бити 
прописано, то је  остављено етичкој свести појединаца да слободно од- 
ређују своје ставове у животним прилнкама, a етичка свест, чији је 
стваралац цело друштво, уколико је  човек њоме прожетији и укалико 
је  културнији, деловаће у правцу да ти слободно одређени ставови по- 
једиааца буду на линији интереса друштвене заједнице. Уопште узето, 
кодификацијом етике, ако би н када би она била могућна, сузили би се 
сфера моралне слободе појединаца и организаиија. A то би значило, 
примењено на адвокатуру, да би се сузбила сфера слободе адвоката 
као чланова друштвене заједнице, и то би сужавање погодило са.мо 
њих, мимо припаднике других професија. За своју даљу негативну по- 
следицу, то би вређало начело једнакости графана, које.је прокламовано 
уставо.м и загарантовано законима.

Племенита борба за истину и правду, сарадња на спровођењу зако- 
нитости и другн задаии чине од адвокатуре једну професију која јесте 
и која мора бити дубоко етичка, дубоко морална, и поред тога што се у 
њеним редовима може наћи појединаца чија етичка свест не стоји на 
разини етичке свести друштва. Зато је  апсолутно неоправдано и неосно- 
вано нападати адвокатуру као целину, па чак и тражити њено укидање 
или cтaвv'baњe њене организаиије у оквире који не стоје у ск.ладу са 
садашњим ступњем друштвеног развитка код нас, због тога ако се нзђе 
који адвокат чији поједини поступци не могу издржати озбиљну етичку 
или правну критику. Није адвокатура, као таква, крива ако адвокат на- 
чини неморално дело. Jep, ниједан адвокат не греши зато што је  адво- 
кат, него зато што је  човек који није довољно прожет етичком свешћу 
друштва и код кога та свест није утврдила своје корене тако да његову 
биолошку природу усклади са интересом друштвене заједнице. Но, на- 
страну поједини и ретки изузеци адвокатских неморалних поступака, 
адвокатура и њени носиоци, адвокати, била је, и сада је, и биће нај- 
више етичка установа у људском друштву, a тим пре у социјалистичком 
друштву, чије правне и етичке норме практикује, као што је  то и тачно 
и лепо истакао адвокат Слијепчевић.



Баш зато што је адвокатура по својој природи највиши израз дру- 
штвене етичке свести, ми сматрамо да је  адвокатска професија у мо- 
ралном погледу на завидној висини и да су критике које се с времена 
на време појаве у штампи против н>е инспирисане или непознавањем 
адвокатуре или наседањем на старе приче о одвокатури из немиле про- 
шлости.

Др. Душан П. Радоман

0  НОВЕЛИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Доношење.м Закона о неважности прописа донетих пре 6 априла 
1941 године и за време непријатељске окупааије од 3 фебруара 1945 
године прекинут је у ФНРЈ и формално конгинуитет са правним систе- 
мом бнвше Југославије, коЈи је фактички био преккнут победом На- 
родне револуи.ије, тако да након тога није било позитивних прописа 
који би регулисали материјално кривично право.

Уредба о Војним судовима од 29 маја 1944 године садржавала је у 
општим цртама неколико одредаба о ратним злочинцима, нариадним не- 
пријатељи.ма и о кривичним делима лица и ратних заробл>еника (чл. 13, 
14 и 15 Уредбе). Ове одредбе међутим нису задовољавале све потребе 
практичне борбе против иепријател.ских и антисоцијалистичках елеме- 
ната који су покушавали да ометају нормалан ток обнове и изградње 
наше земље у периоду непосредно после Ослобођења. Будући да није 
било могуће одмах донети закон који би у целини и систематски обу- 
хватио сву материју општег и посебног дела материјалног кривнчно! 
права, сукцесивно су доношени прописи који су најизразитије одра- 
жавали све оне дубоке револуционарне промене извршене током Народ- 
но-ослободилачког рата и Народне револуилје, a које се нису могле 
обухватити старим правни.м правилима и мерилима. Тако су, у том пе- 
риоду, донети: Закон о забрани изазивања националне, расне и верске 
мржње и раздора —  11. VII. 1946 године, Закон о сузбијању недопу- 
штене трговине, недопуштене шпекулаиије и привредне саботаже —  11. 
VII. 1946 године, Закон о кривични.м дели.ма против народа и државе —  
16. VII. 1946 године, Општи део кривичног законика —  4. XII. 1947 
године, Закон о кривичним делима против општенародне имовине и и.мо- 
вин€ задружних и других друштвених организација — 11. X. 1948 го- 
дине, Закон о кривичним делима против службене дужности 12. X. 1948 
године и Закон о војним кривичним делима —  1. XII. 1948 године. Се.м 
ових закона, који су у целини регулисали материју на коју су се од- 
носили у низу других закона било је одредаба којима су се одређивали 
кривична дела и прописивале казне, као у: Закону о војној обавези 
држављана ФНРЈ, Закону о државним матичним књига.ма, Основно.м за- 
кону о браку, Закону о бирачки.м спискови.ча, Закону о ауторском 
праву, Закону о адвокатури и другим. Сви ови прописи претстављали 
су фактично рад на доношењу Кривичног Законика који би у целини 
и систематски потпуно регулисао .материјално кривично право ФНРЈ. 
Наравно да тај законик није .чогао бити донет док се нису остварили сви 
објективни услови за његово доношење. Ти су услови остварени, и
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почетком 1951 године Народна Скупштина ФНРЈ донела је  Кривични 
Законик који је  проглашен Указом Президијума НС ФНРЈ бр. 332 од 
2. III. 19 1 године (Сл. лист бр. 13/51), a ступио је на снагу 1 јула 1951 
године и од тада је  још увек у примени. Доношење Кривичног законика 
претстављало је прву кодификацију кривичног законодавства у ФНРЈ.

Кривични законик из 1951 године донет је у специфичним условима 
нашег привредног и друштвеног развитка. Радничко самоуправљање 
било је у то време тек у зачетку —  Основни закон о угарављању држав- 
ним привредним предузећима и вишим привредним удружењи.\1а од 
стране радних колектива био је  донет 26 јуна 1950 године, a почев од 
15 септембра 1950 године почели су се одржавати први избори за рад- 
ничке савете и управне одборе. Елементи административног управљања 
прив;редом били су још многобројни. Постојао је још систем чврстог 
планирања у прввреди док су овлашћења радних колектива и њихових 
органа била мала. Гарантовано снабдевање и систем обавезног откупа 
били су још на снази. Друштвено самоуправљање се још није било 
развило и афирмисало. To је био период у коме су, након успешно 
извршене обнове, почели долазити до изражаја успеси на пољу соција- 
листичке изградње наше земље. На сполјНО-политичком плану to је био 
период у коме је на нашу земљу вршен притисак спол>а и период раз- 
буктавања хладног рата у свету. Донет у таквим општи.м условима Кри- 
вични законик је нужно морао одражавати ту објективну стварност и 
кроз систем прописа пружити заштиту оним друштвени.м односима који 
су били важни за наш даљи социјалистички развитак. Законик је  тај 
задатак у потпуности и остварио и свим органима кривичног правосуђа 
пружио је пуно могућности за успешну борбу против извршилаца кри- 
вичних дела.

Током примене Законика, у протеклих осам година, дошло је до 
значајних промена у нашем друштвено-економском животу, дошло је 
до промена које су значиле даље и крупније кораке у нашем социјали- 
стичком развитку, a које су нужно биле праћене настанком нових дру- 
штвених односа које је требало заштитити и кривичним санкцијама a 
истовремено и нестајац>ем старих односа којима није више била по- 
гребна заштита. Константан развитак и јачање социјалистичке изградње 
у нашој земљи, ширење и продубљивање социјалистичке демократије, 
свеобухватности и јачање радничког са.моуправљања, игароко друштвено 
управљање у низу значајних области нашег државног и друштвеног 
живота, значајни успеси у развитку индустрије, пољопривреде и другим 
гранама привреде као и пораст социјалистичке свести најширих народ- 
»их маса нужно ј е захтевало и измене у Кривичном законику, како би се 
и кривично-материјалне норме ускладиле са стварношћу и казнено-прав, 
ни систем довео у склад са фактичким потребама кривично-правне за- 
штите.

За измену Кривичног законика вршиле су се бзбиљне и обимне при- 
преме, прикупљао се материјал и примедбе свих заинтересованих фак- 
тора, све док се није добила солидна основа за израду коначног Нацрта 
новеле Кривичног законика. која је предложена Савезној народној скуп- 
штини. На свом заседању од 30 јуна 1959 године Савезна народна скуп- 
штина усвојила је  Закон о изменама н допунама Кривичног законика 
(Сдужбени лист бр. 35 од 29 јула 1959 године — у ко.ме је  дат и пре-
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чкшћени текст Кривичног законика). који ће на основу чл. 295 ступиги 
на снагу 1 јануара I960 године.

Све измене и допуне које су извршена Законом о изменама и допу- 
нама Кривичног законика (даље: Новела) могу се, у основи, J p  стати 
у три групе. У прву групу долазе измене у нашем друштвено-економ- 
ском развоју на кривично-правном домену, због чега су нека кривична 
дела изостављена док су с друге стране уведена нова кривична дела као 
мера за сузбијање несоцијалистичких појава. У другу групу долазе из- 
мене које се односе на даљу хуманизаиију нашег казненог система, a 
у трећу групу долазе измене које се односе на отклањање нејасноћа и 
празнина у дрсадашњим прописима које су изазивале колебања у 
пракси. Од извршених измена најбројније су оне у другој групи, затим 
оне у првој a најмање измена има из треће групе. Овде је одмах по- 
требно напоменути да са Новелом нису нзмењени основни принципи 
који се односе на кривично дело, кривичну одговорност и кривичне 
санкције.

У првој групи измена најбројније су, и најинтересантниЈе, оне које 
се односе на Главу XIX КЗ —  кривична дела против народне привреде. 
Ту ј-е унето као кривично дело проузроковање принудне ликвидације 
(чл. 136 Новеле одн. чл; 213-а КЗ), затим оштећен>е поверилаца (чл. 
213-6), у вези са принудном ликвидацијо.м. Сем тога посебно је пред- 
виђено као кривично дело злаупотреба овлашћења у привреди (чл. 
213-в), који одговара досадашњем чл̂  314 КЗ, са нешто измењеним 
елементима бића, али у сваком случају адекватан спеиифичној ситу- 
ацији ‘у којој се могу наћи службеници у привредним предузећима, на 

■ које се у појединим случајевима није могао применити досадашњи чл. 
314 КЗ. Значајан је и чл.-218-a који инкриминише као посебно кривично 
дел‘о противправно заузимање земљишта у друштвеној својини. Измена 
је извршена и у чл. 225 који предвиђа обмањивање купаиа, с тим што 
је у ст. 2 тог члана посебно предвиђена лажна реклама. Т ак о ^  је ин- 
криминисано неовлашћено служењем туђом фирмо.м (чл. 225-а) што је 
нарочито важно за привредна предузећа, како се друга предузећа не би 
служила фирмама предузећа која су код потрошача стекла одређену 
репутацију и тиме уносила забуну код потрошача. Ново кривично дело 
је и неовлашћено искоришћаван.е туђе радне снаге (чл. 226-6), којим 
је HHKpHNraHHcaHO запошљавање већег броја радника од дозвољеног у 
приватним радњама или било каквим радовима који се изводе у режији 
приватних лица. За то кривично дело предвиђена је  казна затвора, што 
значи до три године. Новелом су брисана кривична дела недозвољене 
туампе и купопродаје (чл. 229) и ускраћивање или закидање обезбеђе- 
Hor снабдевања (чл. 230) која у садашњим условима промета робом 
немају више свога оправдања. Ново и специфично кривично дело, које 
је уведено Новелом је издавање и ставлзање у промет чека без покрића 
(чл. 232-а) за које је предвиђена казна затвора. Увођење овог кривич- 
Hor дела је директна последица развоја платног промета као и потребе 
да се кривичном санкцијом заштити перспективно све шире увођење 
савременог начина безготовинског плаћања. Новелом су брисана кри- 
вична дела неизвршења обавезних испорука пољопривредних произзода 
(чл. 236) —  који није ни примењиван од укидања система обавезног 
откупа, давања лажних података у вези са испоруком и вештачко по-

9



већање тежине испоруке (чл. 237) — који такође ннје примењиван од 
укидања обавезног откупа, запуштање обраде земљишта и подизање 
стоке (чл. 238) који у садашњем привредном систему није практично 
ни пр1̂ \1ен>иван. Реорганизаиија задруга и нове мере у пољопривреди 
које су дале значајне резултате и повећале пољопривредну производњу 
учиниле су беспредметним кравична дела из чл. 239, 240 и 241 КЗ те су 
та кривична дела Новелом брисана (чл. 160 Новеле).

Развитак савре.меног саобраћаја у нашој земљи захтевао је и про- 
ширење крривично-правне заштите у тој области. Тако је  као ново кри- 
вично дело предвиђена послуга моторним возилом (чл. 254-а) чиме су 
заштићени возачи и власници моторних возила од несавесних и злона- 
мерних појединаца који без овлашћења узимају моторна возила ради 
задовољења евојих потреба без обзира на потребе власника или држа- 
оца возила. У овој области је ново и кривично дело непружања помоћи 
лицу повређеном у саобраћајној несрећи (чл. 271-а), за које је  одго- 
воран возач који је  проузроковао повреду својим возилом. Инкримини- 
сањем таквог држања несавесних возача пружена је ефикасна заштита 
пешацима (јер су они најчешће повређени) јер је  казна за то кривично 
дело предвиђена строго и то до једне године затвора (ст. 1) уколико 
услед непружања помоћи није наступила никаква штетна последица за 
напуштено повређено лиие, a казна затвора најмање три месеца или 
строгог затвора до пет година ако је  наступила тешка телесна повреда 
или смрт напуштеног повређеног лица (ст. 2).

У Глави XXIV КЗ — кривична дела против службене дужности — 
такође су извршене извесне измене које одговарају измењеним усло- 
вима функционисања јавних служби, a такође је за извесна кривична 
дела проширена кривична одговорност и на лица у друштвеним органи- 
зацијама као и на лица у органима друштвеног управљања. Проширење 
одговорности у овом правцу је  несумњиво у непосредној вези са зна- 
чајним проширењем друштвеног управљања те је било потребно дати 
и кривично правну заштиту правилном функционисању тих органа. 
Тако је на пример у чл. 317 ст. 3 предвиђена одговорност лица у opra- 
нима друштвеног управљања и у друштвеним организацијама, што до- 
садашњим прописима није било изричито предвиђено. Исти је  случај 
код чланова 319 —  који је  добио нов став, као и 320 —  који у ст. 4 
предвиђа ту проширену одговарност. Исто предвиђају и чл. 325 ст. 5 и 
чл. 326 ст. 5 КЗ (све нумерације чланова дате су по пречишћеном 
тексту).

Најбројније и најзначајније су измене извршене у циљу хума- 
низације и усавршавања нашег казненог система. Смртна казна задржана 
је у систему казни, али је  број кривичних дела за која се она може 
изрећи мали —  и смањен у односу на важећи КЗ —  тако да се она може 
изрећи само за најтеже видове најтежих кривичних дела. Смртна казна 
се, по Новели ,на пример више не може изрећи за кривично дело пљачке 
(чл. 255) нити за кривична дела против опште сигурности (чл. 273) 
Казна доживотног строгог затвора, као замена смртне казне, отклоњена 
је из нашег казненог система, јер не одговара основној концепцији о 
казни као васпитној мери. Новелом је предвифено да се замена смртне 
казне може извршити казно.м строгог затвора у трајању од 20 година, 
док је општи максимум казне строгог затвора смањен од 20 на 15 го-
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Дина. Општи максимум казне смањен је  од 5 на 3 године. Прописи о по- 
врату (чл. 40 и 40-а) и условном одлагању извршења казне (чл. 48 и 
49) су измењени и проширени тако да је  судовима дата шира могућност 
индивидуализације казне. Поврат је по досадашњем прописима био оба- 
везна отежавајућа околност што по Новели није. По досадашњим про- 
писима одлагање извршења изречене казне могло се извршити само за 
казне до две године затвора, док се према Новели ово одлагаше може 
извршити за све казне затвора, што значи до три године затвора као 
општег законског максисму.ма казне затвора. Новост у Кривичном зако- 
нику је увођење судске опомене (чл. 50-а) као замене за казну, која се 
може изрећи за најлакше видове лаких кривичних дела, када се са осно- 
вом може очекивати да извршилац и без изрицаша казне неће поново 
вршити кривична дела. Изречена судска опомена не повлачи никакве 
правне последице. Увођењем судске опомене у наш казнено-правни си- 
стем судовима је дата још једна мера којом ће ефикасно моћи да реша- 
вају и разграничавају лака од најлакших кривичних дела a да истовре- 
мено остваре и сврху кажњавања како је она предвиђена у чл. 3 КЗ.

Систем мера према малолетницима темељито је измењен у интересу 
што ефикасније заштите малолетника. Према изменама КЗ млађи мало- 
летник се не може казнити у опште, без обзвра на извршено кривично 
дело, већ се према њему могу само применити васпитне мере, док се 
старији малолетник може казнити али и то само казном малолетничког 
затвора, наравно уколико се и према старијем малолетнику не примене 
васпитне мере. Регистар васпитних мера je  довољно широк и обухватан 
тако да се, према сваком конкретном случају, може применити одгова- 
рајућа васпитна мера. У чл. 69 предвиђене су т.ри врсте васпитних мера 
и то: дисциплинске мере —  укрр или упућиван.е у  центар за малолет- 
нике; мере појачаног надзора — од стране родитеља или стараоца, у 
другој породици или од стране органа старатељства и најзад 
заводске мере — упућивање у васпитну установу, у васпитно-поправни 
дом или у установу за дефектне малолетнике. Законик посебно обаве- 
зује суд да приликом избора било васпитне мере било малолетничког 
затвора посебно цени низ околности, као: степен душевне развијености 
малолетника, психичка својства, склоности, побуде за извршење кри- 
вичног дела, дотадашње васпитање и средину, тежину кривичног дела 
итд. (чл. 70 ст. 1), како би у сваком случају изабрао ону меру која 
he у датом случају постићи сврху, a то је  преваспитавање малолетника 
и његаво упућивање на правилан пут. Новелом су такође предвиђене 
и мере да би се, приликом одређивања која ће се мера применити, што 
прецизније утврдили услови за примену појединих васпитних мера, 
наравно уколико је то могуће законски нормирати.

Трећа група измена односи се на прецизирање појединих одр>едаба 
које су у досадашњој пракси изазивале колебања или претстављале про- 
блем. Тако је на пример прецизније и одређеније утврђен појам службе- 
ног лица (чл. 99 ст. 1), војног лица (чл. 99 ст. 2) и одговорног лица 
(чл. 99 ст. 3) па је према томе отклоњена могућност да се ови појмови 
или идентификују или пак погрешно примењују. Отклоњено је  и спорно 
питање, око кога је било много дискусије, да ли је срећка Државне 
лутрије знак за вредност или исправа, и то на тај начин што је  изричито 
предвиђено да је срећка Државне лутрије —  као и срећке осталих
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лутрија —  знак за вредност (чл. 222 ст. 1). Такође су добили нОве и 
прецизније формулације и чланови 213, 226, 228, 235, 250, 263, 314, 317 
и низ других.

Узевши у целини, Новела Кривичног законика претставља значајан 
корак напред у нашем кривично.м законодавству и даљу хуманизацију 
нашег казненог система са ублажавањем репресије у условима јачања 
народне власти и социјалистичке демократије. Новелирани кривични 
законик претставља ефикасно сретство за заштиту како општих инте- 
реса нашег друштва тако и индивидуалних интереса наших грађана. Су- 
штину извршених измена, које значе ублажавање репресије, јасно је  
подвукао Светислав Стефановић у експозеу у Савезној народној скуп- 
штини приликом дебате поводом доношења Новела речима; .„Наша 
вера у човека и његово поправљање претставља општи став, али наши 
закони дају довољно могућности да се тај општи став примени у ширим 
или ужим границама према томе ко је учинилац, какав је био његов 
ранији живот, у којој мери је  повредио друштвене интересе и колики 
је степен његове одговорности.”

Приказан основни преглед измена и допуна кривичног законика даје 
само општу слику новелираног кривичног законика a упознавање са 
детаљима свих измена захтева шире цроучавање које несумњиво мора 
бити извршено до ступања на снагу Новеле, тј. до 1 јануара 1960.

Бранко Петрић

НАКНАДА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ БЕЗ КРИВИЦЕ

(Наставак)

Ако су оба возача крива, сваки ће сносити део целокупне штете 
сразмерно целини, a према степену кривице. Ако кривица није установ- 
љена ни код једног учесника судара онда ће сагласно принципу одго- 
ворности за штету причињену опасним стварима, свака страна одгова- 
рати другој страни за проузроковану штету. Ми смо узели одговорност 
власника моторног возила да би на њему приказали особине ове 
установе. I

Међути.м, посебно је интересантно питање ко одговара за штету 
причињену пролазнику падом олука или црепа са крова куће која је у 
станбеној заједници.

Овде се одговорност не везује за сопственика већ за кућни савет 
тачннје за станбену заједницу, јер  према позитивним правним пропи- 
сима за исправност зграде и за њене оправке дужни су се старати кућни 
савет и станбена заједница преко станбене управе, који располажу са 
приходима таквих укључених зграда. Ако кућа није укључена у стан- 
бену заједницу одговара власник.

Дали се може и када искључити одговорност за штету причињену 
без кривице?

По становишту наше судске праксе одговорност по овом основу 
може се искључити, а) у случају када је штета проузрокована вишом
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силом (дали је конкретно у питању виша сила установљава суд у слу- 
чају спора), б) у случају доказане кривице самог оштећеног, г) у слу- 
чају доказане кривице трећег лица које није у служби власника опасне 
ствари.

Изузетно од ових општих начела наше позитивно право код одго- 
ворности за штету причињену без кривице авионом, прописује пови- 
шену објективну одговорност, што значи да власник авиона не може 
отклонити своју одноворност за причињену штету ни позивом на вишу 
силу нити на обичну кривицу оштећеника (culpa levis) (пропуст до- 
брог и марљивог човека), него мора доказати да је оштећено лиие 
штету изазвало намерно или крајњом непажњом (culpa lata), (пропу- 
штање пажње која се захтева од сваког просечног човека).

Супротно овом код осталих случајева објективне одговорности до- 
вољна је и обична непажња ошгећеног culpa levis, да се искључи од- 
говорност за штету.

Поставља се питање дали је искл>учена одговорност по принципу 
уз;рочности за настали случај.

И теорија и пракса сагласне су у томе да случај не искључује од- 
говорност по принцгау узрочности.

Машине и погони носе у себи извесну дозу случајности у њиховом 
функционисању. Њихова повишена опасност састоји се баш у разним 
случајним могућностима, који су у стању проузроковати штету без 
ичије кривице. Баш та случајност била је  једна од основних pasjiora 
за установљење објективне одговорности, па би било у противности са 
самом институцијом искључити одговорност за случај.

Од посебног је интереса размотрити питање учествовања оштеће- 
ника у проузроковању штете, тј. питање поделе штете, када једно 
напрама другом стоје одговорност по основу кривше са стране оште- 
ћеника и истовремено одноворност штетника по основу објективне одго- 
ворности са друге стране.•

Скоро у свим одлукама врховних судова из ове материје у образло- 
жењу стоји да се од обавезе накнаде штете може ослободити само ако 
је штета наступила кривииом трећег лица, самог оштећеника или услед 
више силе. Из тога следи закључак који смо већ раније рекли да до- 
казана кривица оштећеног искључује одговорност штетника, ако код 
њега кривице нема тј. ако предлежи објективна одговорност.

Међутим, у правној литератури (Јакшић) срећемо и таква станови- 
шта да пребијању штете има места и тада када су контрапониране од- 
говорност по основи кривице са једне стране и по основу објективне 
одговорности са друге стране. На први мах се види да је овакво стано- 
виште у противности са напред реченим принципом да доказана кри- 
вица оштећеног искључује објективну одговорност.

Међутим у збирци судских одлука књига III, свеска I из 1958 го- 
дине објављена је одлука бр. 38 која је  интересантна баш по овом 
питању.

Чињенично стање случаја је следеће: власник камиона је  један 
рудник. Камион вози власников службеник-шофер. На друму сусреће 
путнички аутомобил који вози власник. Суд је установио да су за су- 
дар криви и шофер камиона и возач аутобомила. Пресудом је одлучено 
да 40®/о штете сноси возач аутомабила, a да су бО®/о штете дужни сно-
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сити солидарно шофер камиона и његов власник и то први по основу 
кривице, a други по основу субјективне одговорности као власник који 
држи у погону ствар која има повишену опасност за околину.

По овом изгледа да Врховни суд ртступа од основнојг принципа да 
кривица оштећеног искључује одговорност власника опасног возила по 
принципу објективне одговорности. Затим крши се принцип да код 
супро1тстављањ1а субјективне и објективне одговорности нема места 
подели штете.

Међутим, у овој материји постоји још један основни принцип a то 
је да возач и власник одговарају за штету солидарно. Из ове одлуке 
Врховног суда се види да је принцип солидарности у OBOivi случају јачи 
од принципа некомпензибилности штете по основу кривице и по основу 
узрочности.

У самој ствари оваква солидарна одговорност не значи пребијање 
ових штета, јер  солидарност наступа само у односу на оштећеног, док у 
односу између шофера и власника камиона постоји посебан однос пре- 
ма којем шофер одговара власнику за сву штету коју је овај морао 
исплатити за штету причињену његовом кривицом. Власник има право 
регреса према шоферу.

Но да у овом случају код шофера камиона не би било доказане 
кривице за судар и причињену штету, већ само кривице до возача дру- 
гог возила, власник камиона не би могао одговарати нити би .мргло бити 
пребијање штете. Штету би у целини морао сносити возач чија је кри- 
вица установљена. Jep је приниип да кривица оштећеног искл>учује 
накнаду по пранципу објективне одговорности.

Међутим на овакав случај нисам наишао прегледајући судску праксу 
те тако нисам срео у нашем позитивном праву потврду за то становиште 
да се објективно и субјективно причињена штета могу пребијати.

Посебно је питање дали шофер одговара солидарно са власником 
возила ако возило проузрокује штету без шоферове кривице.

Шофер је само намештеник, a није ни корисник ни власник опасне 
ствари. Ако се код њега кривица не установи не би било ослонца за 
његову одговорност ни по основу солидарности са власником возила, 
јер је  принцип да за штету причињену опасним стварима одговара њи- 
хов власник, по принципу објективне одговорности.

Све ово што је  до сада речено у главном обухвата основну кон- 
струкцију установе одговорности за штету учињену без кривице.

Постоје још разни облиил односно посебни случајеви ове одговор- 
ности као например одговорност за избачене ствари из куће и томе 
слично. Због обимности материјала не можемо се овде позабавити са 
свим тим случајевима, но приндип важи и за њих.

Сем тога у нашем позитивном праву регулисани су и они случајеви 
одговорности за штету причињену од стране намештеника односно тре- 
ћих лица a при томе да послодавац одговара за ову штету и без своје 
кривице. Тако је  случај одговорности по чл. 122 Закона о јавним слу- 
жбеницима, по чл. 313 Закона о радним односима. Међутим у свим слу- 
чајевима одговорност послодавца није заснована на идеји опасне ствари 
јер  одговорност односно делатност радника и службеника не могу бити 
квалификовани као делатности са повишеном опасношћу за околину. 
У овим случајевима законодавац се руководио са принципом ризика.
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Заснивајући функцију или делатност, предузеће или орган власти имају 
обавезу да сносе ризик за штету коју органи и радници причине тре- 
ћим лицима.

Питање одговорности жељезнице, затим предузећа која обављају 
друмски саобраћај, затим речни и поморски саобраћај, такође претстав- 
љају посебан домен ове материје која је делимично регулисана пози- 
тивним законским прописима.

У ставу 1 ■ чл. 9б Закона о превозу на жељезницама прописани су 
услови одговорности жељезнице по принципу узрочности.

У овим областима постоје Уредбе о обавезном осигурању путника 
и робе. Међутим, то обавезно осигурање не обезбеђује потпуну накнаду 
за причињену штету услед чега оштећени поред накнаде коју добија 
од осигуравајућег друштва има право да се за вишак штете окрене 
директно према предузећу које је за штету одговорно. Према стано- 
вишту Врховног суда жељезница, друмски саобраћај, речни и поморски 
саобраћај претстављају делатности са повишеном опасношћу за око- 
лину услед чега постоји њихова објективна одговорност. На њих се 
односе сви принципи ове одговорности како смо напред изложили, ра- 
зуме се ограничене са изричити.ч законским прописима поменутих уре- 
даба. ,

Пошто је ова материја по себи интересантна и прилично опсежна 
она излази из оквира ових излагања па би је  требало посебно обрадити.

Једино бих још хтео указати на интересантност одговорности же- 
љезнице за штету причињену варнииом локомотиве.

Ова одговорност није изричито регулисана послератним прописима. 
За ове случајеве, до ослобођења био је  у важности Закон о жељезни- 
цама јавног саобраћаја из 1930 године.

По члану 130 тога закона, који је  по једном становишту и данас 
у важности на основу чл. 4. Закона о неважности правних прописа, до- 
словце је  преписано следеће: *

„На отстојаи>у од 8 м. могу се подизати зграде, грађевине покри- 
вене незапаљивим материјалом, ако се сви отвори на згради могу затво- 
рити прозорима или вратима. У изузетним случајевима због нарочитих 
месних прилика може се ово уДаљење смањити уз нарочито одобрење 
министра саобраћај,а. На отстојању од 20 м. могу се подизати зграде 
грађене односно покривене дрвеним материјалом уз услов да им се 
отвори затварају прозорима или вратима, на удаљености од 60 м. могу 
се градити злраде покривене сламом, трском или сл. материјалом чији 
се отвори не затварају прозорима или вратима; на истом отстојању могу 
се уредити и гумна са сламом, сеном кукурузовином и друго: за сме- 
штај гумна на ближем отстојању жељезница не одговара.’’

Прехпоставимо да је овај пропис и данас на снази ма да одмах мо- 
рамо рећи, да по нашем мишљењу овај пропис није у важности, јер је 
материја коју је регулисао Закон о јавним жељезницама регулисана 
Уредбом 0 организацији пословању и управљању југословенским же- 
љезницама из 1953 год. и Уредбом о реду и безбедности да жељезни- 
жељезницама из 1950 год. У ове прописе чл. 130 није преузет, али је 
у члану 3 Уредбе о реду и безбедности на жељезницама прописано да 
се у близини жељезничке пруге не с.меју преузимати никакве радње
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које би могле изазвати или повећати опасност ол пожара, за имовину 
која служи жељезници, као и за имовину у суседству жељезнице.

Овде је прописано и то да he се накнадно донети правила ради оси- 
гурања и заштите од пожара имовине која служи жељезници и имовине 
у суседству жељезнице. Та правила до данас нису прописана.

Поставља се питање дали жељезница одговара по принципу објек- 
тивне одговорности за пожар проузрокован варницом локомотиве'на 
гра^винама које су сазидане на блиЛем отстојању но што је  то цити- 
рано чланом 130 прописано. У овом члану наиме набраја се на којем 
отстојању се .може каква зграда сазидати, a одговорност жељезнице 
искључена је таксативно или искључиво само за смештај гумна на 
ближем отстојању од прописаног.

По једном становишту одговорност жељезнице је искључена у сва- 
ком случају ако је  објекат саграђен на отстојању ближем од прописа-' 
ног. По нашем мишљењу изричити законски текст је у противности са 
овим становишт-ем, јер је одговорност искључена за гумна која су.сме- 
штена ближе од 60 метара, a не и за друге набројане објекте.

На крају треба да напоменем да у савременим законодавствима по- 
стоји јака, тенденција социјализаи.ије ризика и осигурања од одговор- 
ности аутомобилиста по принципу објективне одговорности.

Др. Тошо Ишпановић

ЈЕДНА НЕУСКЛАЂЕНОСТ ЗАКОНА У НАШЕМ ПРАВУ

I

Положај ванбрачне деце у наше.м праву регулисан је на начин са 
који.м, бар по MQM мишљењу, не можемо бити сасвим задовољни. У од- 
носу на раније прописе учињен је  несумњиво видан напредак. И то 
треба поздравити. Родитељи данас имају једнака права према својој 
брачној и ванбрачној деци, што раније није био случај. Исто тако на- 
следноправни положај ванбрачне деце знатно је  побољшан. Ванбрачна 
деца наслеђују своје poдитev^Je као и своју родбину у правој усходној 
линији и то у погледу родитеља своје мајке без икаквог'ограничења, a 
у погледу родитеља свог оца ако претходно буду испуњенн услови од- 
ређени законом. To раније исто тако није био случај.

Посматрано са становишта упоредног права наш Закон о наслеђи- 
вању, у овом погледу, стоји изнад Француског, Немачког и Аустрискбг 
права. И то је његова несумњива одлика. Али, наш Закон о наслеђивању 
још увек је испод Швајцарског права a још је прилично далеко од кон- 
цепције која је  у овом погледу усвојена у Совјетском и Норвешком 
праву. Та чињеница, у извесном смислу, баца не баш тако повољну 
светлост на наш Закон о наслеђнвању. Међутим, о томе се свакако во- 
дило рачуна приликом доношења Закона о наслеђивању и када су са- 
стављачи тога Закона стали на гледиште да овај корак, који је  у нашем 
праву учињен у коначном изједначавању брачне и ванбрачне деце, нај- 
боље одговара потребама нашег друштва у садашњем стадију.му њего- 
вог развитка, онда треба веровати да је  то заиста тако.
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Па ипак, овакав начин решавања положаја ванбрачне деце у нашем 
праву, довео је до једног проблема који озбиљно скреће пажњу на себе. 
Ево у чему је  његова садржина.

II

Као .што је познато, по чл. 23 ст. 3 Закона о наслеђивању ванбрачна 
деца имају на заоставштини очевих сродника иста наследна права као 
и брачна деиа ако је отац ванбрачно дете признао за своје пред надле- 
жним органом, ако ra је довео да са њим живи у заједници,' или ако је 
на неки други начин показао да ra признаје за своје. Значи, ако је 
очинство ванбрачног детета утврђено правоснажном одлуком, суда, a 
што је. у пракси рбично случај, ванбрачно дете нема наследна права 
према свом деди по оцу.

Међутим, тежиште овог написа није на овом проблему, који је  исто 
тако по себи интересантан, већ на извесној неуеклађености која постоји 
између чл. 23-ст. 3 Закона о наслеђивању и чл. 32 ст. 2 Основног закона 
0 односима родитеља и деце.

Тако чл. 32 ст. 2 Основног закона о односима родитеља и деце 
гласи: „Обавеза издржавања постоји и између осталих брачних срод- 
ника у правој усходној и нисходној линиЈи као и у погледу браће и 
сеетара у погледу издржавања малолетне браће и сестара” .

Из овог прописа закл>учиван.ем путем методе argiimentum a con- 
trario, произлази да не постоји обавеза издржавања између ванбрачних 
сродника у правоЈ усходној и нисходној линији. Практично то значи да 
деда и баба не би били дужни да издржавају свог ванбрачног унука. 
To се односи не само.на ванбрачног унука по ћерци већ и на ванбрачног 
унука по сину.

Када се одредбе овог прописа Закона о односима родитеља и деце 
упореде са одредбама ст. 1 и 3 чл. 23 Закона о наслеђивању, онда се 
долази до закључка који открива једну, ако се тако може рећи, ано- 
малију која постоји у нашем праву. Наиме, по ст. 1 чл. 23 Закона о на- 
слеђивању ванбрачно дете наслеђује родитеље своје мајке, дакле свог 
ванбрачиог деду и бабу, a истовремено по пропису чл. 32 ст. 2 Основног 
закона о односима родитеља и деце, родитељи ванбрачне мајке нису 
дужни да га издржавају.

Исти је  случај и када је  отац ванбрачно дете признао за  своје пред 
надлежним органом, када га је довео да са њим живи у заједници или 
када је на други начин показао да ra признаје за своје. У том случају 
ванбрачно дете наслеђује .родитеље свог ванбрачног оца у смислу чл. 
23 ст. 3 Закона о наслеђивању, али истоврелшно његов ванбрачни деда 
или баба по оцу, које он наслеђује, нису дужни да ra издржавају пошто 
то одредба чл. 32 ст. 2 Основног закона о односима родитеља и деце 
не предвиђа.

У овој чињеници не треба тражити додирне тачке које наводно 
постоје између Породичног и Наследног права и које су у теорији оспо- 
рене и доведене у сумњу. Њена нелогичност намеће се сама по себи 
ако пођемо од познатог општег приншша: да ко може више тај може и 
мање. Л1еђутим, у нашем праву то изгледа није случај. Код нас као да 
важи правило: ко може више тај не може мање.
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Мислим да није потребно посебно инсистирати на томе да насле- 
ђивање нечије заоставштине, уколико је осетно већа од пасиве, прет- 
ставља једно од најкомплетнијих повећања наше имовине. Међутим, то 
није случај приликом реализације нашег права на издржавање." Прили- 
ком примања појединих давања из овог права, ми примамо само оно- 
лико колико нам је  потребно и само онолико колико је дужник издржа- 
вања у стању да нам пружи. Међутим, приликом наслеђивања ми при- 
мамо заоставштину без икаквог критерија о личној потреби; шта више, 
можемо слободно рећи, да заоставштину наслеђујемо мимо критерија 
о тој пот|реби.

И заиста изгледа парадоксално да ванбрачно дете не може да тражи 
издржавање од свог ванбрачног деде и бабе по оцу или мајци када су 
му материјална сретства из њихове имовине најпотребнија, a касније, 
како то обично бива, и када је  постало свој човек, то исто ванбрачно 
дете наследиће можда сву заоставштину свог ванбрачног деде или бабе. 
Дакле, из те имовине ванбрачно дете није у стању да било шта добије 
када му је то, због свог малолетства, најпотребније да би касније добио 
можда сву ту имовину у виду заоставшгине када му то више није тако 
неопходко.

III

У пракси ова нелогична појава се не може избећи. Прописи су ису- 
више јасни да би се ту било шта могло учинити. Једино што преостаје 
то је измена чл. 32 ст. 2 Основног закона о односима родитеља и деце.

Поједине одредбе закона из Пародичног права треба ускоро да буду 
измењене. Чини ми се да је  то погодан моменат да се размисли о евен- 
туалној из.мени и овог прописа. Уколико би до те измене дошло верујем 
да би она наишла на општу подршку и разумевање.

Михаило Митић

ПРЕСУДА ЗБОГ ИЗОСТАНКА И ДЕОБА

Правоснажннм решењем о наслеђу Јованка је наследила једну пе- 
тину заоставштине (земље) свога оца почившег Ђорђа, док је  његов 
син Данило наследио четири петине те имовине.

Пошто је решење постало правоснажно, јер  су наследници били за- 
довољни одлуком суда, извршена је  укњижба права власништва и јед- 
ног и другог наследника у одговарајућим квотама.

И ово је  решење постало правоснажно.
После извесног броја година, Јованка је поднела предлог ванпар- 

ничном суду за деобу наслеђене имовине.
Нзен брат Данило у почетку је  пристао на деобу — Јованки једна 

петина, њему четири петине —  али је после убрзо одустао од ове де- 
обе, наводећи да је  дао сестри Јованки, при њеној удаји, спрему, на- 
мештај и четири дуката, све то по њиховом заједничком споразуму, и 
да то што је дао одговара петини наслеђеног (сувласничког) дела, уве- 
деног у земљишну књигу.
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Противник предгалача Данило још је додао уз горњу реч да је 
предлагач Јованка дужна, са предњих разЛога, да уступи њему своју 
наслеђену петину очеве заоставштине.

Данило је  дао предлог пред судом да се предлагач Јованка упути 
на спор ради доказивања права својине на једној петини наведеног 
имања и ванпарнични суд је предлагача упутио на спор са следећом те- 
мом пробанди: „Упућује се на спор Јованка К. противу противника 
предлагача Данила О. да тим путем докаже да има право издвојити 
једну петину од имања које је  остало после њеног оца Ђорђа О.”

Предлагач Јованка није се жалила на ово решење.
Пошто је повела спор по налогу суда противу брата Данила, и по- 

што тужени Данило није дошао на расправу, иако је  био уредно по- 
зван a изостанак није правдао, и како је  тужиља предложила пресуду 
због изостанка, првостепени суд је донео следећу пресуду због изо- 
станка: „Усваја се тужба и захтев који гласи: утврђује се да Јованки 
К. рођ. О. припада право према тужено.м Данилу О. да тражи издвајање 
свога удела власништва од једне петине имања, уписаног у з. к. ул. бр. 
101 и 209 к. о . . . .  по основу наслеђа од ou,a им Ђорђа О. и тужени 
Данило О. је дужан ово трпети да се предње издвајање обави у noKipe- 
нутом поступку деобе Р. бр. 254/58 с тим да тужени има да плати на 
име парничних трошкова.,, . . .

Без обзира како ће се решити овај спор односно да ли ће доћи до 
тражене деобе, мени изгледа да су оба суда, парнични и ванпарнични 
учинили грешке.

С обзиром на доказе који.ма је располагао противник предлагача 
пред ванпарничним судом у деоби — голим негирањем сувласничког 
права предгалача Јованке —  пред тим судским органом није било, 
уствари, ништа спорно за суд.

Jep, ни једна тачка из правних правила бившег параграфа 267 ра- 
нијег Закона о ванпарничном поступку није била спорна: ни предмет 
деобе, ни величина имовине, ни питање активе и пасиве, ни право су- 
власништва, па ни величина њихових делова.

To што је  противник предлагача у деоби оспорио предлагачу Jo- 
ванки право на једну петину — сам тај факат ништа не значи пред 
савршеним доказом из земљишне књиге, који је ишао у корист предла- 
гача Јованке.

Друга би ствар била да је противник предлагача имао у рукама не- 
ко писмено које би могло да доведе у сумњу исправност књижног 
стања. Тек би у том слчуају дошло до примене правшог правила бившег 
параграфа 267 наведенога Закона, и суд би тада био дужан да Јованку 
упути на спор.

Још једном — гола реч противника предлагача није била у стању 
да оповргне, пред ванпарничним судом, правну важност савршеног до- 
каза о својини (не значи да се није могло пре деобе изменити књижно 
стање, односно да се не може по деоби издејствовати одлука која би 
била у основи, противна књижном стању у време деобе).

Ако би се стало на супротно гледиште, онда би се могло свако из- 
вршење зауставити — упис сувласништва у земљишну књигу је  извр- 
шење a деоба сувласништва је извршна фаза сувласништва —  само не-
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пристанком извршеника, без обзира што тражилац извршења има у ру- 
кама основ.за извршење (извршни наслов), док извршеник не располаже 
докажма који би довели у сумњу правну важност поднетог основа за 
извршење — ни за тренутак.

Као илустраи.ија правилности овога гледишта може послужити сле- 
деће: ако се један сувласник одрекао права прече куповине, други су- 
власник је властан да прода свој сувласнички део трећем лицу.

Та продаја, по земљишној књизи, потпуно је правоваљана и неки 
приговор старог сувласника противу новога сувласника (купиа) не би 
правно вредео —  нпр. приговор који је навео противник предлагача, 
при деоби, у наведеном случају.

Начела земљишнокњижног права иду у прилог овога становишта.
Према томе, ванпарнични суд је био дужан да спроведе деобу у 

приказаном случају, a противнику предлагача Данилу стајало је на во- 
љу да ‘поведе спор противу предлагача Јованке, и да у том спору (и пре 
њега) уколико би било законског основа, затражи одговарајуће обезбе- 
ђење (привремену наредбу).

Ова грешка ванпарничног суда условила је грешку парничног суда, 
мада између једне и друге грешке нема стриктног каузалитета.

Прелазим на пресуду због изостанка у посматраном случају.
Пресуда због изостанка није фиктивна пресуда, већ одговара, по 

правилу, стварности.
Ово зато што је природно да се човек брани када је неправедно 

нападнут, a људи то раде и када нису у праву.
Та аксиома је  законодавца одлучила да донесе прописе о пресуди 

због изостанка.
Према томе, ако тужени не дође на рочиште односно уводни део 

члана 321 ЗПП. треба тако тулшчити да ако тужени не оспори тужбено 
тражење —  не оспорава тужбени захтев ни при отсуству са рочишта —  
основано се може узети (уз остале услове) да тужени признаје своју 
обавезу у тужби претстављену.

Из тога излази да ако има оспоравања од стране туженог — без 
обзира када и у коме виду —  и да је то суду познато, претпоставка о 
оправданости тужбенога тражења и приори пада, будући да се тужени 
брани, и на суду је сада да установи ко је у праву: да ли онај кој» тужи 
или онај који се брани. ,

Када.ствар овако стоји, парнични суд није могао да донесе пресуду 
због изостанка, јер  је видео из чињеничног стања тужбе да је тужиља 
Јованка (ранији предлагач при деоби) повела спор баш зато што је ту- 
жени Данило (при деоби противник предлагача), њен брат, оспорио 
њено право својине на једној петини имања, наведеног у диспозитиву 
пресуде, и да је тужиљу Јованку због тога оспоравања ванпарнички суд 
упутио на спор.

И тако иста ствар, због неумешности судских органа, много се ком- 
пликовала али, што је најгоре, учињене су две тешке грешке које се не 
могу лако разумети.

Душан П. Мишнћ
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НАРЕЂЕЊЕ ПРЕТПОСТАВЉЕНОГ KAO ОБЈЕКАТ КРИВИЧНОПРАВНЕ
ЗАШТИТЕ

О наређењу претпостављеног говори се у одредбама чл. 327 и 328 
Кривичног законика. У првој-одредби предвиђен је  случзј неизвршења 
и одбијање извршења наређења, a у другој противљење наређењу. На- 
ређење се дакле у обема одредбама појављује као објекат заштите, па 
се разрада његовог појма показује веома важном за правилну примену 
цитираних прописа у пракси.

I.
О наређењу уопште

Наређење је један од облика командовања у Југословенској народ- 
ној армији.

Војска је — као што је познато —  специфична друштвена органи- 
зација која се темељи на безусловној дисциплини. Сврха васпктног си- 
стема у Југословенској народној армији своди се на напор да дисципли- 
на прерасте у потребу сваког њеног припадника, дакле, на напор да се 
оствари свесно и добровољно потчињавање војној дисииплини. Међу- 
ти.м, тај идеал није увек остварљив, па га често .мора заменити принуда.

Војна организација састоји се из више војних формација (јединица 
и установа). Службени односи између припадника тих формација по- 
стављени су строго хијерархиски. С обзиркзм на положај који заузимају 
у једној одређеној јединици или установи, припадници Југословенске 
народне армије се деле на претпостављене и на потчињене.

Претпостављени су они који на основу закона и других прописа, 
као и на основу датих овлашћења, имају право командовања тј. руково- 
ђења једном одређеном јединицом или установом. Сви остали припад- 
ници једне такве јединице или установе су потчињени без обзира у ком 
су чину или класи у односу на претпостављеног.

Претпостављени су према томе старији, те су као такви овлашћени 
да наређују.

Њихова наређења морају бити подобна за извршење. По садржини 
она морају бити потпуна тј. са свим потребним подацима који ће гаран- 
товати исправно извршење издатог наређења. Сем тога наређење мора 
бити сасвим јасно тј. разумљиво за оног ко треба да га изврши.

Што се тиче форме у којој се наређење издаје, она може бити дво- 
јака: писмена и усмена. Као писмена сматрају се и она наређења која 
се преносе сретствима везе i:oja остављају траг (телеграми) или која 
захтевају постојање трага ради уношења у прописане књиге или обрас- 
це (телефонске депеше и радиодепеше).

II.

Правни аспект наређења

He ужива кривичноправну заштиту свако наређење претпоставл>еног 
старешине, a постоји више ситуација када се старији по чину или класи 
може појавити као претпостављени.
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Да би уживало кривичноправну заштиту наређење претпостављеног 
мора пре свега да се тиче службе.

Шта све улази у појам службе, то је фактичко питање, али је  једно 
сигурно да ту улазе све оне мере које гарантују нормално н правилно 
функционисање једне војне јединице или установе. Такође је  сигурно 
и то да издато наређење не сме бити мотивисано нити личним нити ути- 
литарним моментима.

Наређење претпостављеног старешине које потиче из личних побуда 
може врло често прерасти у шикану и кроз њу остварити обележја кри- 
вичног дела злостављања потчињеног или млађег из чл. 333 Кривичног 
законика. Наређење пак које је обележено било каквим утилитарним 
моментом не може никако уживати заштиту из одредаба чл. 327 и 328 
Кривичног законика. Тако издато наређење се очигледно не тиче службе 
у rope реченом смислу и његово неизвршење или одбијање његовог 
извршења не може повућн ::р;;в1;:;;;у одговорност по напред цитираним 
прописима.

Из предњег несумњиво излази да су војне старешине дужне, када 
издају наређење, да поступају законито и војнички одмерено, водећи 
рачуна да се издатим наређењима обезбеди нормални војнички живот у 
повереним им јединицама и усгановама. Само тако издата наређења 
могу уживти пун ауторитет код потчињених и 1млађих, унасећи код њих 
дух свесне и добровољне дисциплине. Обратно поступање је  штетно и 
увек се узима као олакшица за потчињеног или млађег. Тако, ако би 
војни старешина својим незаконитим и грубим понашањем навео пот- 
чињеног или млађег да учини неко од кривичних дела из чл. 327 и 328 
Кривичног законика, према учиниоцу дела би се поступило са свом 
благошћу коју предвиђа чл. 332 Кривичног законика (према њему се 
може изрећи блажа казна од прописане, a може се ослободити и од 
казне).

Потчињени је екскулпиран за кривична дела учињена по наређењу 
претпостављеног које се тиче службе кад год није свестан чињенице да 
извршењем таквог наређења врши кривично дело. Нема екскулпирања у 
случају када потчињени, поступајући по наређењу претпостављеног, 
почини кривично дело ратног злочина или какво друго тешко кривично 
дело —  чл. 362 Кривичног законика.

1.

У принципу наређење може издавати само надлежни одФосно овла- 
шћени војни старешина.

Који је  од војних старешина у једној јединици или установи овла- 
шћен да издаје наређења одређује се актом надлежног војног старе- 
шине. Са тим актом морају бити упознати сви потчињени тако да у по- 
гледу односа заповедања и потчињавања не сме бити никакве забуне.

Међутим, војни прописи предвиђају случајеве када старији по чину 
или класи могу преузети улогу претпостављеног старешине. иако фор- 
мацијски и по акту постављења то нису. To бива у случају придавања 
војних јединица, у случају када се војна лица нафу у јединицама или
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установама у којима вреди одређени режи.м итд. Например, војна лица 
која се налазе на лечењу у војним санитетским установама потчињена 
су старешинама ^их санитетских установа у погледу унутрашњег реда 
и дисциплине без обзира што формацијски не улазе у састав те сани- 
тетске установе. Слично је на војном броду, у војносудском затвору и др.

Ти и слични случајеви су мање више регулисани војним прописима, 
па није тешко оценити питање овлашћености за издавање наређења у 
погледу појединих питања војне дисциплине.

Међутим, постој« могућност да војни старешина као старији поприми 
улогу претпостављећог и услед фактнчки настале ситуације ад хок. To 
бива онда када војна лица нарушавају углед Југословенске народне ар- 
мије или када ремете јавни ред и поредак. Ако се старији при таквој 
ситуацији нађе у близини, он је  дужан да пр>еузме улогу претпоставље- 
ног старешине ,те да као такав интервенише. Сви млађи су дужни у 
таквој ситуацији да му се потчине, те да извршавају његова наређења. 
помажући му на успостављању реда. Неизвршавање или одбијање из- 
вршавања његових наређења, као и супротстављање истим претставља 
кривично дело.

3.

Када се ради о једно.м издатом наређењу од стране једног претпо- 
стављеног старешине најчешће проблема нема. Потчињени извршава 
нарефење како гласи и тиме удовољава својој дужности. Ако би потчи- 
њени после пријема наређења установио да га не може извршити на 
време, он је  дужан да о томе благовремено обавести старешину који му 
је наређење издао и да од њега затражи продужење рока. Но то га не 
ослобађа обавезе да наређење изврши на време. Деси ли се пак да при 
извршењу примљеног наређења искрсну неке непредвиђене околности 
које захтевају измену цримљеног наређења, потчињени ће о томе изве- 
стити старешину који му је наређење издао и од њега затражити упут- 
ство како да поступи. Ако није у могућности да то уради, потчињени ће 
извршити наређење по свом најбољем знању и умењу, водећи рачуна 
притом да извршење наређења прилагоди насталој ситуацији и духу 
важећих прописа.

Међутим, може се десити, a у пракси се и дешава, да потчињени 
прими два или више наређења од разних претпостављених старешина. 
Према постојећим прописима потчињени је дужан увек пре извршити 
наређење старијег претпостављеног без обзира да ли се њиме омета из- 
вршење млађег претпостављеног. У таквој ситуацији потчињени је ду- 
жан упознати старешину који му даје ново наређење да је раније већ 
примио једно наређење, обавештавајући га истовремено и о томе од 
кога је раније наређење примио. Уколико старији претпостављени и по- 
сле тога упозорења инсистира да се његово наређење изврши, потчи- 
њени he морати да изврши његово наређење и да о томе пружи обаве- 
штење нижем претпостављеном старешини.

Овакав начин решења приказане ситуације диктиран је  потребом 
очувааа чврсте дисциплине и борбене готовости Југословенске народне 
армије, a извире из приниипа да издато иаређење може изменити само 
онај војни старешина који ra је издао или виши претпостављени ста- 
решина.
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Из OB&fa če Ca доста јасноће може видети када и под какв11м усло- 
вима може доћи до кривичне одговорности због неизвршења или одби- 
јања извршења нареј^ења, када се питање њиховог изершења појави у 
сплету приказаних околности.

III.

Нека спорна питања

1.

Наређење може бити индивидуално или колективно. Индивидуално 
је  када се издаје једној оДређеној особи, a колективно је  када је на- 
ређење управљено на већи унапред одређени број војних лица.

Неизвршење колективног наређења повлачи индизидуалну одговор- 
ност по одредби чл. 327 ст. 1 Кривичнбг законика, a противљење ко- 
лективном наређењу од стране више војних лица или одбијање изврпе- 
ња наређења од стране више војних лица повлачи кривичну одговорност 
по одредби чл. 328 ст. 1 Кривичног законика.

Директно издато колективно наређење не изазива спорове у прак- 
си. Међутим, када је  ово наређење издато писменим путем и када има 
карактер нормативног акта, питаље постаје спорно. Наиме, неки прак- 
тичари сматрају да такво наређење не може уживати кривичноправну 
заштиту, већ само послужити као основ за издавање индивидуалнрг на- 
ређења, те да тек кршење тог наређења, може повући кризичну одго- 
ворност.

Изгдеда да је  овакво становиште неодрживо. Колективно наређење 
је  у крајњем резултату ипак наређење и оно мо.ментом саопштавања 
за сваког појединог припадника Југословенске народне армије постаје 
индивидуално наређење. Например, ако овлашћени војни старешина за 
читав војни састав изда наређење да се изврши пријава трофејног ору- 
жја, онда то наређење у моменту саопштења обавезује сваког припад- 
ника армије да ra изврши. Уколико га не изврши, излаже се опасности да 
кривично одговара.

2. ■

Наређење старијег и.ма увек при.мат над наређењем млађег претпо- 
стављеног. To је  принцип од кога се у Југословенској народној ар.мији 
не би смела чинити отступања. Међутим, у пракси често д о ^  до отсту- 
пања било из незнања било из каквих других разлога личне или стравне 
потребе. ,

До отступања најчешће може долазити код тзв. колективних наре- 
ђења. Тако, ако је једно питање из живота Југословенске народне ар- 
мије регулисано на један одређен начин, например, да се храна за укр- 
цано људство на војне бродовб има наплаћивати од принадлежности 
укрцаних при исплати тих принадлежности на благајни, онда ко.мандант 
брода никако не би .могао друкчије решити ово питање, например, ни- 
како не би могао наплату вршити непосредно од укрцаних преко неког 
од својих потчињених официра. Ако би то урадио, он би неминовно до-
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вео свог официра у ситуацију службене особе, која би за евентуално 
учињене злоупотребе у вршењу тако наметнуте дужности одговарало 
као извршилац кривичних дела из главе XXIV Кривичног законика.

По овом питању мишљења су такође подељена.
Врховни војни суд је у једном сличном случају (види одлуку истог 

суда II К бр. 447/58 објављену у Правном животу бр. 1— 2/59) заузео 
став да нижи старешина може отступити од наређења вишег старешине 
и регулисано питање колективним наређењем решити на други начин са 
свим последицама које то ново наређење повлачи.

Решбни случај није приказан исцрпно у поменутој одлуци нити је 
разматран. са аспекта приказаног у овом делу написа, па се због тога 
MO'pa нагласити да је ситуација у конкретном случају била таква да је 
окривљеном новим наређењем заиста био наметнут статус службеног 
лцца, иако ra овај статус за ову сврху посла не би могао никако запа- 
сти да се је  држало постојећег колективног наређења, будући да никакве 
посебне околности нису наметале потребу отступаша од њега.

Врховни војни суд је  овај случај оиењивао са становишта значаја 
саме службе уместо да га оцењује са становишта постојећих војних про- 
писа који јасно и одређено регулишу односе у Југословенској народној 
армији. Да се је држао тих прописа, Врховни војни суд је нужно морао 
доћи до 3aKvT>y4Ka да нижи војни старешина никако није могао изменити 
наређење вишег старешине, па да дрема томе издато ново наређење ни- 
како није могло произвести последице које су му признате цитираном 
одлуком Врховног војног суда.

Добривоје Бабић

НОВИ САВЕЗНИ ЗАКОН 0  АДВОКАТСКОМ РЕДУ ЗАПАДНЕ
НЕМАЧКЕ

1 октобра 1959 ступио је  у живот Савезни закон о адвокатском реду 
(Bundesrechtsanwaltsordnung) Западне Немачке. Како је  то најновији 
Закон који у једној земљи регулише рад и живот адвокатуре, није без 
интереса да се наши читаоии упознају са, бар, основним прописима тога 
Закона, па ra у најопширнијим цртама приказујемо. Само по себи се 
разуме да неможемо улазити у детаљна разматрања појединих прописа 
и детаљне ана.чизе.

Закон има XII глава. са више одељака, свака глава, a укупно има 
237 параграфа.

Адвокат је  независни орган правне службе (Rechtspflege), његова 
је служба слободна професија, a његова делатност није занатска. Адво- 
кат је по професији независан саветник и заступник у свим правним 
пословима; његово право да у свим правним пословима заступа пред су- 
довима, избраним судовима и органима власти може бити ускраћено са- 
мо савезним законом.

Адвокатуру може да врши само онај, ко је  стекао способност за 
обављање службе судије a према прописима Закона о организагији су- 
дова.
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Може се ускратити право вршења адвокатуре лииима, која, поред 
неких других услова, још и: ако молилац не испуњава услове за вр- 
шење јавне службе, ако је осуђен, ако је осуђен у једном дисциплин- 
ском поступку као службеник удаљењем из службе, ако молилац напада 
на кажњив начин слободарске демократске основне прописе, ако није 
физички и психички здрав, ако молилац упражњава једну делатност која 
није спојива са позивом адкотака или са смислом адвокатуре, ако је 
молилац услед судске одлуке лишен способности да управља својом 
имовином.

У начелу сваки адвокат .мора имати свој матични суд, који води ли- 
сту адвоката пријављених код истога. Седиште његове канцеларије и 
његово место становања мора бити на подручју Вишег земаљског суда 
код кога је пријављен, односно на чијем се подручју налази нижи суд.

Адвокат је дужан свој позив да врши на научној основи. Он мора 
унутар и изван свога позива да удовољава, својим дужностима са па- 
жњом и поверењем, коју изискује положај адвоката.

Закон регулише обавезе адвоката који су у сталном службеничком 
односу, као и оних који су у јавној служби, али само од случаја до слу- 
чаја, без да су постављени за стално.

Адвокат може под извесним условима да одбије заступање странке, 
али је дужан да се истог прими у грађанским и кривичним предметима, 
ако га суд на ово одреди. Адвокат може у начелу да задржи издавање 
списа странци, док му странка не исплати његове трошкове и награде, 
али и ту има изнимака. Застарелост потраживања адвоката за заступање 
странке настаје у року од три године од дана када је постављен захтев 
за исплату, иначе^у року од три године по завршетку предмета.

Адвокати који су уписани на подручју једног Вишег земаљског суда 
образују Адвокатску комору, чије је седиште у седишту тог суда.

Органи Коморе су Скупштина, Управни одбор (Vorstand), Президи- 
јум, Суд части (дисциплински суд). Управни одбор састоји се из 7 чла- 
нова, a скупштина може изабрати и више, док Президијум сачињавају 
претседник, потпретседник, секретар и благајник. Закон у детаљима ре- 
гулише рад свих органа Адвокатске коморе, као и скупштине. Он садржи 
дисциплинске прописе, регулише питање дисц. процедуре.

Адвокати при Савезном суду могу бити само они који су за ово иза- 
брани посебно одређеном процедуром.

Закон предвиђа и Савезну адвокатску комору (Die Bundesrechtsan- 
waltskammer), у коју су укључене све Адвокатске коморе, a она је уста- 
нова јавно правног карактера. Ова Савезна комора има своју скупштину, 
као и Президиум, који сачињавају претседник, три потпретседника и 
благајник. Савезна комора заступа целокупну адвокатуру пред властима 
и установама у општим начелним питањима адвоктуре, она решава пи- 
тања од општег значаја по адвокатуру, стара се о јединственом изобра- 
жавању у адвокатском позиву, о огштим питањима материјалне при- 
роде, о стручном усавршавању адвоката и адв. приправника. На скуп- 
штини Савезне адвокатске коморе све коморе претстављају претседници 
односно по управном одбору одређеки заменици.

Органи и часници свих Комора бирају се за период од четири го- 
дине.

26



Закон, надаље, садржи одредбе о таксама, трошковима, те разна пре- 
лазна наређења.

Као што се види овај Закон о адвокатури^ападне Немачке има мно- 
го сличности са наошм Законо.м о адвокатури који је  ступио у живот 11 
маја 1957 године, само по себи се разуме, са многим отступањима и дру- 
гим решавањима разних питања већ, на основу разлике друштвеног и 
економског уређења између две земље. Међутим, чини се да је овај 
Закон о адвокатури Западне Немачке систематски обухватио сва питања 
адвокатуре у тој земљи. Коста Хаџи

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Аугобуски саобраћај је савремено 
npeBitSHO с1>едство па је закашн.еи»е 
доласва на расправу услед зака- 
шњења истог оправдан разлог за 
повраћај у пређашње стање. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 194/1959).

Нападнутим решењем Окр. суда 
одбијен је захтев туженог за повра- 
haj у пређашње стање рочишта на 
које је тужени изостао због зака- 
шњења аутобуса.

Тужени је уложио жалбу, па је и- 
ста уважена, одобрен повраћај у 
пређашње стање, a из разлога:

Погрешио је I. ст. суд када није 
дозволио повраћај у пређашње ста- 
ње налазећи да је тужени морао 
знати да је ризично путовати ауто- 
бусом, тим пре што је имао и воз 
који на време стиже. Аутобуски са- 
обраћај је савремено превозно сред- 
ство које пружа у погледу тачности 
вожње исте гаранције као и прево- 
зко средство железницом. Закашње- 
tt>a су могућа код оба превозна сред- 
ства и то као изузетак a редовно је 
да та возила возе тачно према реду 
вожње. Закашњење аутобуса се не 
може ставити на терет туженог ко- 
ји тај догађај није могао предвиде- 
ти, па је постојао оправдан разлог 
због којег је тужени пропустио ро- 
чиште.

У мандатном поступку приговор 
против месне ненадлежности може 
се подићи само у приговору против 
платног налога a не и касније. (Врх. 
суд АПВ бр. Р. 19/59).

Срески суд у Н. С. огласио се ме- 
сно ненадлежним, јер је тужени по- 
сле подношења приговора против 
платног налога, приговорио месној 
ненадлежности тога суда, позивају- 
ћи се на чињеницу да се отселио у

С. па је предмет уступич Среском 
СУДУ У С., који .се исто огласио ме- 
сно ненадлежним.

Решавајући о сукобу надлежно- 
сти, Врх. суд АПВ је утврдио месну 
надлежност Среског суда у Н .С. a 
из разлога:

По чл. 433 ЗПП ако je суд издао 
платни налог, тужени може истаћи 
приговор месне ненадлежности само 
у приговору против платног налога. 
Суд се може по службеној дужно- 
сти огласити месно ненадлежним 
најдоцније др издаваша платног на- 
лога. У конкр. случају тужени у 
приговору против платног налога 
није изнео приговор месне ненадле- 
жности тако да је у том погледу 
преклудиран. Према цитираном за- 
конском пропису суд се не може по 
службеној дужности огласити месно 
ненадлежним после издавања плат- 
ног налога. a пашто је у конк. слу- 
ча.)у суд већ издао платни налог, то 
је решење којим се огласио месно 
ненадлежним донето повредом чл. 
433 ЗПП.

Приговоп застарелости не може 
се распрзвити и одлучивати о н>ему 
onBo.ieHo од главне ствари већ само 
заједно са њом. <Врх, суд АПВ бр. 
Гж. 196/59).

Решењем Окр. суда одбијен је 
пригпвор трженика о застарелости 
Tv^6eHor захтрва.

Тужени је поднео жалбу, која је 
уважена и решење Окр. суда уки-, 
нуто, a из разлога:

О приговору о застарелости о ма- 
теријално-правним приговорима у- 
опште суд није овлашћен да решава 
посебним решењем. По чл. 290 ЗПП 
предвиђени су случајеви у којима
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he суд решити да ли he се о одређе- 
ним приговорима расправљати и од- 
лучивати одвојено од рлавне ствари 
или заједно са њом. По том* пропису 
предвиђени су случајеви у којима 
решава№а о приговорима: да суд 
није стварно или месно надлежан, 
ца о истом захтеву тече већ парни- 
ца, да је ствар правоснажно пресу- 
ђена, да је о предмету спора закљу- 
чено пбравнање, или да се тужилац 
пред судом одрекао тужбеног захте- 
ва. Пошто није предвиђено посебно 
расправљање и одлучивање о при- 
говорима застарелости, то је вал>ало 
нападнуто решење укинути и ствар 
вратити I. ст. суду на решавање и 
одлучивање о главној ствари.

He може се узети у обзир небла- 
говремена жалба по чл. 184 Закона 
о наслеђивању ако би тиме била по- 
вређена права осталих наследника.
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 33/1959).

Решењем Среског суда предата је 
оставина, a no истеку рока за жал- 
6у, један од наследника је поднео 
против тог пешења жалбу, коју је 
Окр. суд одбацио.

Уложена ревизија је одбијена, a 
из разлога:

По- чл. 184 ЗН Окружни суд реша- 
ва по правилу о жалбама које су 
благовремено поднете, али може у- 
зети у обзир жалбу која je неблаго- 
времено поднета ако се тиме не вре- 
haiv права других лица која се за- 
снршају на нападнутом решењу. У 
конкр. случају нападнуто решење 
среског суда донето је 7 априла 1958 
год. a ypv4eHO жалиоцу 18 априла 
1958, док је жалилац жалбу поднео 
Окр. суду тек 27 септембра 1958 го- 
дине, мада је и зкњ. суд 10 јуна 1958 
извршио пренос права власништва 
некоетнича KO.ie су сачин>авале о- 
ставину. Пошто је оставинско пеше- 
№е већ извршено очигледно ie  да 
би узимањем у разматрање неблаго- 
времене жалбе била повређена пра- 
ва осталих наследника заснована на 
■побхјаном решењу.

сматрати да је оно неспорво. (Врх.
суд АПВ бр. Гж. 756/58).

I. ст. суд је тужби места дао a  и- 
стом пресудом одбио компензациони 
приговор, јер je нашао да прк)тупо- 
траживање туженика није ликвид- 
но.

Тужени је уложио жалбу, која је 
делимично основана, a из разлога:

Погрешно је становиште I. ст. суда 
да је потраживање туженика, које 
остварује компензавионим пригово- 
ром неликвидно.

Према пропису чл. 322 ст. 3 ЗПП 
приликом расправљања о потражи- 
вању, које је туженик истакао при- 
говором у циљу пребијања, треба 
суд да одлучи о томе да ли то по- 
траживање постоји или пак ne по- 
стоји. Према томе I. ст. суд је био 
дужан, обзиром да је међу странка- 
ма спорпо да ли тужениково потра- 
живање постоји или не постбји, да 
о томе распоавља и да након тога 
лоноси одлукч о томе. По мишљењу 
Врх. суда АПВ ако је само потра- 
живање, које је истакнуто пригово- 
ром у циљу пребијања, спорно та 
околност не може бити разлогом, да 
се о компенз. приговору не расправ- 
л»а. Дакле. под појмом „ликвидно- 
сти“ потоаживзња истакнутог у свр- 
ху пребијања, не подоаз\тиева се да 
то потраживање мооа бити неспор- 
по међу странкама. Према томе, чах 
и онда ако је то потраживање м ^ у  
странкама спорно. суд је дужан да 
о гвему расправља a на што најбо- 
ље ynyhyie чл. 322 ст. 3 као и чл. 
327 ст. 3. ЗГШ који ynyhyjy на то да 
суд мора донети одлуку о постојању 
или иепосто.тању потоаживања и- 
стакнутог ради пребијања.

Чињевица да је само потражива- 
ње које је истаквуто у циљу преби- 
јан>а спорво ве може бити разлогом 
да се о о комвевзациовом вриговору 
ае расвравл>а, јер се вод војам 
„ликвидвост вотражввања" ве може

Ако у изреци вресуде о разводу 
брака ни.је утврђева кривица a тра- 
жи ее супружавско издржаван>е суд 
треба да пеии да ли постоји криви- 
па тражиоца издржавања. <Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 160/ 1959).

I. ст. суд је брак развео по чл. 56 
ОЗБ не утврђујући кривицу било 
једпе било друге стране, a мужа об- 
везао на плаћање супружанског из- 
државања.

Муж је поднео жалбу, која је као 
основана уважена, I. ст. пресуда у 
том делу укинута, a из разлога:

Жалба је, међутим, основана у по- 
гледу одлуке о издржавању туже- 
ној — жени. Члан 70 ОЗБ прописује
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да необезбеђени брачни друг који је 
неспособан за рад и није запослен, 
a који није крив за развод брака 
има право захтевати да му се пресу- 
дом којом се брак разводи досуди 
известан износ на име издржаван»а 
на терет другог брачног друга, сра- 
змерно његовим могућностима. Пре- 
ма томе, брачни друг који је крив за 
развод брака без обзира да ли испу- 
взава остале услове из чл. 76 ОЗБ 
није овлашћен да захтева издржа- 
зање од другог брачког друга. Да 
ли постоје услови из чл. 70 ОЗБ за 
обвезивање брачног друга на дава- 
в̂ е издржавања не зависи од тога 
што у изреци пресуде нема навода 
0 кривици односно о томе чијом је 
Јсривицом брак разведен. Неставлза- 
ti.e одређеног предлога из било ка- 
квих ск^зира, да се брак разведе кри- 
вицом другог брачног друга, брачии 
друг који је пропустио — или није 
Јстео да стави такав захтев — због 
Дога не може доћи у тежу ситуацију 
и не МОЖ1? изгубити право да се са 
успехом брани против захтева за 
супружанско издржавање, ако је 
деобезбеђени брачни друг крив или 
je он крив за р>азвод брака. Према 
гоме, иако тужилац у конкр. случа- 
јУ није ставио одређени захтев да 
ct брак разведе кривицом тужене, 
приликом доношеша одлуке о про- 
тивтужбеном захтеву, I. ст. суд је 
био дужан да цени све оне околно- 
сти које евент. указују и на криви- 
цу тужене за поремећеност брачних 
односа па и за развод брака. .

унет у целини исправак онако какО 
има да буде објављен у листу којем 
је главни и одговорни уредник ту- 
жени. У пресуди којом се наређује 
штампање исправка по чл. 10 Зако- 
на о штампи обавезно је да се унесе 
у целини текст исправке јер се са- 
мо на тај начин може утврдити који 
је текст обавезан главни и одго- 
ворни уредник да објави у изврше- 
њу судске пресуде, Међутим, у кон- 
кретном случају нема текста исправ- 
ке у изреци пресуде, тако да се не 
зна тачно који текст има да буде 
објављен.

У прееуди којом се наређуЈе штам- 
пан>е исправке по чл. 10 Закона о 
штампи обавезно је да се увесе у 
целини текст исправке. (Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 762/59).

I. ст. суд је пресудом обвезао од- 
говорног зфедника да објави ис- 
правку.

Одг. уредник се жалио. жалба је 
уважена, I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

I. ст. суд није у потпуности и ја- 
сно 1>ашчистио питање да ли је тра- 
жена исправка више од два пута 
дужа од чланка на који се односи 
што је битан предуслов за правилну 
примену чл. 10 ст. 2 Закона о штам- 
пи. Сем тога, I. ст. пресуда садржи 
у овом цравцу и недостатак, који 
исклзучује могућност правилног о- 
цењивања пресуде, a који се састо- 
ји у томе што у изреци пресуде није

Повреда је ЗКП и то чл. 287 ст. 1 
када претседник већа, код измеље- 
ног већа, само укратко извесе ток 
равијег вретреса. — Пред новнм ве- 
ћем мора се иваче прочитати овту- 
жвица, саслув1ати овтужеви, a све- 
доци и вев1таци се ве морају саслу- 
вхаватн већ се њихови искази могу 
прочитати ако се са тим сагласе 
стравке. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 319/ 
1959).

Пресуда Окружног суда је по слу- 
жбеној дужности укинута, a из ра- 
злога;

Окружни суд је отпочео гл. пре- 
трес против оптужених 4 октобра 
1958 године, када је прочитана оп- 
тужница и саслушани оптужени, те 
јс гл. претрес одложен за 14 окто- 
бар 1958 године. Наставак није одр- 
жан пред истим већем, услед изме- 
не поротника. На том наставку је 
претседник по- саслушању стравака 
само укратко изнео ток протеклог 
претреса, чиме је остварена повреда 
одредбе чл. 287. ст. 1 ЗКП, јер се у 
случају измене састава већа опту- 
жница мора пред новим већем про- 
читати и оптужени морају бити са- 
слушани, a само сведоци и вештаци 
се не морају саслушавати, већ се 
њихови искази могу прочитати, у- 
Х1/ЛИКО се са тим сагласе странке. 
На гл. претресу од 14 октобра 1958 
оптужени уопште нису саслушавани 
већ су сако постављена нека нак- 
надна питања, те се прешло на до- 
казни поступак, па је гл. претрес 
био одложен за 13 новембар 1958, 
који се наставио са понова измење- 
ним већем, али је суд донео решење 
да гл. претрес не отпочне изнова већ 
да се прочита запискик о исказима 
раније саслушаних сведока. Ова- 
квим решењем I. ст. суд је опет по- 
вредио одредбу чл. 287. ст. 1 ЗКП
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будући да се ни са сагласношћу 
сгранака у ваставку претреса пред 
M3ivieK>eHKa! веаем не може сугклони- 
хл члњениЈ sa и саслушаваше свих 
оптужениЈ:, већ се —  како је напред 
наведено - по сагласношпу стра- 
нака можс одлучити да се само ис- 
кази еведока и вештака могу про- 
читати.

Поклонопримац одговара за кон- 
кретну обавезу поклонодавца. (Врх. 
суд AIIB бр. Гж. 275/1959).

I. ст. суд је тужбу одбио, a уложе- 
на жалба је основана па је I. ст. пре- 
суда укинута, a из разлога:

Правно је правило имовинскор 
права да оштећени повериоци могу 
захтевати да се правни посао по- 
клона — којим су они оште- 
ћени — прогласи да је према њи- 
ма без дејства. Поклонопримац од- 
говара за такве обавезе поклонодав- 
ца које се не могу против исгога ре- 
ализовати обзиром на учињене по- 
клоне. Обзиром на изложено прави- 
ло имовинског права, погрешно јв 
становиште I, ст. суда да је тужи- 
тељица требала да докаже да су ту- 
жени — поклонопримци били зло- 
намерни приликом закључења уго- 
вора о поклону. Они као поклоно- 
примци одговарају за конкретну о- 
бавезу поклонодавца.

Накнадно утврђена чињеница да 
је купац присвојио робу чији је при- 
јем био одбио, може претстављати 
разлог за понављање парнице у ко- 
јој је захтев за исплату куповине 
био право-сважно одбијен. (Врх. 
прив. суд бр. Сл. 87/1959).

Правоснажном пресудом био је 
одбијен тужбени захтев тужиоца — 
продавца да му тужени — купац 
плати куповну цену за испоручену 
камену коцку. Ово стога што је по- 
водом благовремене и уредне рекла- 
мације туженога — купца утврђено 
да коцка није одговарала уговоре- 
ном квалитету, па је суд нашао да 
је тужени оправдано одбио да је 
прими и ставио је тужиоцу на ра- 
сполагање.

Тужилац је касније подкео пред- 
лог за понављање поступка. Навео 
је да је тек након правноснажног 
завршетка парнице, кад је хтео да 
преузме коцку стављену на распо- 
лагање. установио да коцае више 
нема на месту где ,iy је истоварио. 
Из тога да зaкљyчvje да ,ie тужени 
њоме располагао. Пошто то значи да 
је тужени повредио општу узанеу

за промет робом 158, односно да lid 
општоЈ узанси loo ниЈе могао одои- 
ти приЈем коцке коЈу je присвоЈио, 
a на основу би тих нових чињеница 
— да су употребљене у ранијој 
парници — могла бити донета за 
њега повољнија одлука, сматра да 
постоји разлог за понављање по- 
ступка из чл. 381 тач. 9 Зпп.

Суд првог степена одбио Je пред- 
лог за понављање поступка.

Врховни привредни суд укинуо је 
првостепено решење и ствар вратио 
истом суду на поновно решавање, a 
из разлога:

„Првостепени је суд у праву кад 
сматра да то што коцке нема^на ме- 
сту истовара још није доказ да је 
тужени располагао коцком. Међу- 
тим суд је погрешио кад је закљу- 
чио расправу чим су странке дале 
изјаве, a да није уопште провео до- 
казни поступак. Погрешио је кад 
сматра да терет доказивања лежи 
на тужиоцу, тј. да је овај био дужан 
да даље доказује шта је тужени у- 
радио с коцком, односно да трага 
за њоме. На истом гледишту стоји и 
тужени у овој парници (в. одговор 
на предлсг: „ ... ако је тако као што 
’ружилац тврди. . .“). Насутфот та- 
квом становишту туженог и прво- 
степеног суда, у овом случају туже- 
ни као чувар коцке има да докаже 
шта је са њоме.

По општој узанси за промет робом 
бр. 158, тужени — купац морао је 
коцку чувати сам или је дати на чу- 
вање, a могао ју је продати под у- 
словима из узансе 159. Ако би по- 
вредио дужност чувара, тужени би 
одговарао тужиоцу за штету по у- 
занси 239 став 1. У случају пак да 
је тужени после тога коцком распо- 
лагао у своје име и за свој рачун, 
и то макар и делимичио, ако је да- 
кле извршио акт присва.1ања, изгу- 
били би правну снагу акти које је 
он раније извршио према тужиоцу: 
приговори на квалитет, изјава о о- 
дустанку од уговора и ставл>ање не- 
квалитетне коцке на располагање. 
По узанси 155. напме, купац који је 
робом располагао у своје име и за 
сво) рачуч не може одбити пријем 
робе. Другим речима, под наведеном 
претпоставком, имало би се узети да 
је купац целу ко.личину коцке по- 
водом које је настао спор преузео у 
испуњењу уговора без приговора на 
квалитет, па би jv био дужан пла- 
тити по уговореној цени.

Све напред наведене околности и 
узансе требало је да има у виду пр-
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востепени суд, па да позове тужено- 
га да се изјасни шта је с коцком. He 
Ј^чинивши то већ закључивши ра- 
справу без доказног поступка, тај 
је суд учинио да је чињенично ста- 
ње у погледу одлучних околности 
остало неутврђено, a то је разлог да 
му је пресуда формално и матери- 
Јално неисправна, због чега је и у- 
1Синута.

У наставку поступка тај he суд 
Ра.ичистити чињенично сташе пре- 
ма напоменама у претходним ставо- 
вима и имати у виду наведене узан- 
се. При томе he, ако утврди да је ту- 
жени располагао коцком или да је 
пропустио да ју чува па ју је неко 
однео, утврдити даље: да ли се то 
догодило пре правноснажног завр- 
шетка раније парнице или после то- 
га. To је важно да се утврди зато

што би — у случају да су наведене 
одлучне нове чињенице постојале 
још пре правоснажног завршетка 
раније парнице, a тужени их без 
своје кривице није могао пре тога 
изнети — постојао разлог да суд 
дозволи понавл>ање поступка по ра- 
нијој тужиочевој тужби за наплату 
куповне цене (чл. 381 тач. 9 у вези 
са чл. 382 став 2 Зпп). Ако су пак 
те нове чињенице настале након 
што је ранија парница завршена 
правоснажном судском одлуком, та- 
да оне не би биле разлог да суд до- 
зволи понављање поступка по рани- 
јој тужби ради наплате куповне це- 
не, али то не би дирало у тужиочево 
право да новом тужбом тражи нак- 
наду штете, позивом на узансу 239 
став 1, наравно ако за то постоје f  
стали законски услови“.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је  одржана дана 23 
септембра 1959 године донета су следећа решења:

1) Узет је на знање извештај претседника, секретара, благајника 
и референата о раду органа Коморе између две седниие.

2) Узет је  на знање извештај претседника о заседању Међународ- 
не уније адвоката у Дубровнику.

,3) Решењем бр. 345/59 брисана је  из именика адв. приправника 
са даном 31 јул 1959 Срећков Мирослава из Н. Сада због заснивања 
радног односа.

4) Решењем бр. 348/59 узето је на знање да је Малешевић Здравко 
1 септембра 1959 прекинуо адв. припр. праксу код Кузмановић Златоја 
у Р)^и  с тим да је позван да достави име новог принципала.

5) Решењем бр. 350/59 брисан је  из именика адв. приправника са 
31 августом 1959 Прчић Коломан из Суботице због заснивања радног 
односа.

6) Решењем бр. 3 3/59 брисан је из именика адв. приправника са 
31 јулом 1959 Томин Бранислав због заснивања радног односа.

7) Решењем бр. 335/59 a на основу чл. 41 и 93 тач. 4 ЗОА те чл. 
6 тач. 1 и 2 чл. 7 Статута ове Коморе узето је  на знање да је  Максил10- 
вић Љ. Радивоје преселио седиШте своје адвокатске канцеларије из 
Београда 1 септембра 1959 у Панчево ул. Моше Пијаде бр. 14, те се 
именовани уписује у именик адвоката ове Коморе са седиштем адвокат- 
ске канцеларије у Панчеву.

8) Решењем бр. 369/59, a на основу чл. 59 тач. 6 и чл. 93 тач. 8 ЗОА 
те чл. 7 Статута ове Коморе брише се из именика адвоката са 30 сеп- 
гембром 1959 године Јовановић Славк.о, адвокат из Панчева због засни- 
вања радног односа, a на основу чл. 93 тач. 8 ЗОА и чл. 57 Статута ове 
Коморе за преузимање његове адвокатске канцеларије одређује се Ра- 
дичевић Властимир, адвокат из Панчева.

31



9) Ha основу чл. 65— 67, 23 и 93 тач. 4 ЗОА те чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 
Статута ове Коморе уписују се у јменик адв. приправника са 23 сеп^ 
тембром 1959 године и то;

а) решењем бр. 355/59 Суботички С. Ђорђе код адвоката Јовано- 
вић Д. Владимира из Беле Цркве';

б ) решењем бр. 368/59 Француз Вук код адвоката Јовановић Ненада 
из Новог Сада.

10) На основу чл. 93 тач. 8 «  чл. 47 ст. 2 ЗОА те чл. 8 Уредбе о 
наградама за рад адвоката и чл. 31 тач. 12 Статута ове Коморе евиден- 
тирају се следећи уговори адвоката:

а)решењем бр. 358/59 др Новић Јефте, адвоката из Н. Сада се пре- 
дузећем „Квалитет” Нови Сад;

б) решењем бр. 364/59 адвоката Хербут Евгенија из Н. Сада са трг. 
предузећем „Славија” Нови Сад;

11) Скреће се пажња адвоката да је Службени лист ФНРЈ бр. 37/59 
објавио Правилник о вођењу пословних књига адвоката,. који ступа у 
живот 24 септембра 1959 године, те се упућују сви адвокати да своје 
пословне књиге воде по прописима новог Правилника.

12) Обавештавају се адвокати да 1 октобра 1959 године настаје 
обавеза уплате 4/4 чланарине за 1959 гоДину у износу од1650 дин. за 
тромесечје, те се позивају да изврше уплату. Уједно се последњи пут 
позивају сви адвокати дужници на чланарини, казни, Р/о ком. допри- 
носу, посмртнини да све своје дугове у најкраћем року уплате, јер ће 
се у противном против њих морати поступати. Сви адвокати дужници 
добиће извод из пословних књига Коморе са даном 1 октобра 1959.

13) За благајника Коморе изабран је  Тангл Золтан, члан управног 
одбора.

Управни одбор Адвокатске коморе АК у  АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пошто су се Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ са- 

гласили да постоје услови за упис у именик адвоката на основу чл. 13 
тач. 1— 7, чл. 23, чл. 93 тач. 4 и чл. 87 тач. 3 Закона о адвокатури и чл. 
6 тач. 1— 2 и чл. 7 Статута Адвокатске коморе у АПВ УПИСУЈЕ СЕ у 
именк адвоката Адвокатске коморе у АПВ са 1 октобром 1959 године, 
и то:

а) решењем бр. 280/59 СТОЈАНОВИЋ БОГДАН, са седиштем адво- 
катске канцеларије у Вршцу;

б) решењем бр. 300/59 ЧУБРИЛО СТАНКО, са седиштем адвокатске. 
канцеларије у Панчеву;

в) решењем бр. 315/59 ШИЈАЧИЋ П. ЛЕСА, са седиштем адвокатске 
канцеларије у Новом Саду;

г )  . решењем бр. 330/59 НОВАКОВИЋ ОЛИВЕР, са седиштем адво- 
катске канцеларије у Ново.м Саду.

Адвокатска комора у  АПВ

, Г Л А С Н И К “ излази сваког месеца /  Издавач и власник; Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. / Одговории .Уредник; Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. /  Текући рзнун код Комун. 
банке 6р. 151-73-3-10002 / Штамп. „Будућност“ погон „Коста Шокнца' Нови Сад
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