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ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛИЦА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПРАВУ

(прилог материјалу за теориску обраду појма адекватног 
социјалистичком праву)

Јавно и грађанско право имају посебно изграђене основне појмове 
на којима почивају и који су од несумњиве важности за одређивање 
правног схватања.

Погледамо ли уобичајене приказе увода у грађанско право (опшги 
део) уочићемо, да један од појмова доминира и претставља средиште 
учења — субјективно прав‘о.‘) Систем општег учења грађанског права 
има по правилу следећи садржај: личност као могућег носиоца субјек- 
тивног права, субјективно право — његову садржину и врсте, правн-и 
објекат као каличје субјективног права и, најзад правне послове као 
језгро учења „о прибављању и губљењу субјективних права”. Цео си- 
стем изграђен је у битноме на апстрактном појму личносги као појму 
субјективног права одн. као моћи воље и производ је успелог форма- 
лисања индивидуалне садржине претставе, тако да је на рачун садржине 
проширило обим a да при томе ништа није измењено у индивидуали- 
стичкој суштини појма.

Ако желимо, обзиром на развбј социјалистичкога права, да искљу- 
чимо познато разликовање јавног и грађанског (приватног) права*) не 
можемо a да не мимоиђемо потребу за критичким истраживањем грађан- 
ског права и основних појмова на којима исто почива. Уколико би ре- 
зултат испитивања указао на то да је појам личности као апстрактни 
појам субјективног права превазиђен, наш се закључак не би могао 
свести на просто негарање овог појма. Напротив, покушај би морао ићи 
и усредсредити се ка нужном изналажењу нових одговарајућих појмова 
који би у себи носили могућност многостраних подела и диференција- 
ција, те не би били опет формални и апстрактни, и истовремено били 
подобни, да се њима изрази основна мисао идеје социјалистичког права 
и при разматрању самих појединих појава.®)

За успех подухвата кога смо се овим чланком прихватили, неопходно 
је, да сасвим укратко упутимо на измењене основне правне појмове со- 
циалистичког права тј. „на право у објективном смислу”, јер једно без 
другога не може бити замишљенр ни схваћено као и да на крају чланка 
набројимо неколико теза које произилазе из овог излагања a које, по 
нама, захтевају дубље проучавање.



1. —  Право као облик живота Социалистичког друштва (као његова 
надградња)

У индивидуализму, право је предмет који у крајњој линији корисги 
само и једино појединцу. Под њим се подразумевају односи изм«ђу по- 
јединаца који се или узајамно одређују (нпр. учење о уговорима) или 
као принудан поредак стоје изнад појединца и омогућују заједничке од- 
носе међу њима и у крајњој линији опет служе интересима добра поје- 
динаца. Тако нпр. правни позитивизам ставл>а објективно право изнад 
појединца, негирајући природноправно учење о уговарању, и право 
схвата само као формалан принудан поредак чија је садржина оставље- 
на вољи законодавца. Према овом учењу, право се јавља као самосталан 
пропис који од rope приступа животним односима, друштву и његозом 
природном битном поретку с тим, да су ови последњи подређени мрежи 
поделе законодавца. Нормативизам у праву опет прави оштру разлику 
између онога што треба и онога што јесте, између правне норме и жи- 
вотних односа, и према тбме објективног права (законских прописа) и 
животне поставке чланова друштва. Право је у индивидуализму прину- 
дан поредак утврђен одређеним нормама о појединим личностима — 
субјектима у корист тих личности које су му подређене.

У социалистичком друштвеном поретку превазиђена је ова поставка 
права. Право је у социјалистичком поретку животна форма друштва, 
н>ен стварни постојећи поредак, и то не само какав треба да је већ » 
какав јесте. Међутим, за разлику од раније познатих праваца, овај по- 
редак не приноси се друштву од rope, не стоји изнад друштва већ је дат 
самим постојањем друштва и претставља његов елеменат. Закон је сргд- 
ство постојања друштвеног животног поретка, оно га не ствара већ ra 
садржи и окружује а, служи му, оно ra негује и развија ra. Основ прзву 
у социалистичком друштву не ствара се силом већ извире из друштве- 
Hor живота као његова форма и облик, оно је истовре.мено циљ, уну- 
трашњи смисао и идеја права са задатком да омогући и обезбеди зајед- 
нички живот чланова друштва у једном правом и слободном социјали- 
стичком друштву. Социјалистичко друшгво и социјалистичко право не 
смеју бити једно од другог одвојени и раздвојени већ као живо7на 
стварност и нор.ма припадају једно другом и у дијалектичком и кои- 
кретном смислу су увек само једно. Право је форма којом н кроз коју 
друштво управља и регулише свој заједнички живот. Као форма, оно 
се развија заједно са животом, нераздвојно је од живота друштва,. оно 
је сам његов живот у суштинској форми и поретку, оно je „тренутак” 
Tora живота који без њега :не може бити замишл>ен, јер живота нема 
без форме, правца и облика.^)

Овако схваћено социалистичко право престаје бити принудан поре- 
дак изнад субјеката већ је са.м поредак у ко.ме се налазе субјекти као 
чланови друштва, које обухвата и садржи, и у коме они имају своје по- 
себно место, па самим тим и своје задатке и поделу.®) Налазити се у 
праву не значи бити у вези са осталим лицима већ заузимаги своје 0'дре- 
ђено место, своје функиије, своје чланство у правном поретку дру- 
штвеног живота. Ово чланство, по себи се разуме, садржи и односе са 
другим члановима друштва, из тога се стварају обавезе не само према 
друштву већ и према осталим члановима као последица друштвеног по- 
ретка. Друштво се није одрекло својих чланова, већ их обухвата па са-



мИм тим ббухвата и односе једног Према другом члану тога друштва. 
Што право, најзад, наступа и као принудна сила, као што то сви знамо, 
указује само на то да појединац не може противу друштва ништа пре- 
дузети чиме се ниуколико не мења поставка; да се сваки члан социали- 
стичке друштвене заједнице налази у праву и да кроз њега задобија 
своје место чланства у друштву.

Овај кратак увод омогућује нам приказ основних појмова нове си- 
стематике правног положаја субјеката у социјалистичком праву и то 
кроз следеће правне облике: а) чланства у друштву као чланства у 
праву (уместо апстрактног појма личности у праву) и б) конкретног 
правног положаја члана друштва као његовог положаја у праву и то: 
као његовог положаја чланства у друштву и као његовог положаја у 
односима са другим члановима друштва.

II. — Чланство у друштву као чланство у праву

Права и дужности као и могућност заснивања правних односа не- 
.мају субјекти права као носиоци апстрактног разума већ само као чла- 
нови у праву одређеног друштва које их окружује. Са.мо као друштвено 
биће појединаи је конкретна личност у праву. Бити носилац субјектив- 
ног права значи живети у праву и испуњавати одређено место чланства 
као основног права сваког члана друштва. Само правни члан узима у 
пуном смислу учешћа у правном животу друштва. Странац који се на- 
лази на теритарији ФНРЈ подлежи з^конима ФНРЈ, ужива заштиту жи- 
вота и имовинских права, узима учешћа у правно.м поретку’) али није 
правни објекат. Њему као члану друштва није силом рођења одређена 
припадност томе друштву као и обавеза да жвви у томе праву. Он није, 
и уколико .му се лризнаје правна способност, члан оног друштвеног жи- 
вота чија збивања стварају и одражавају право као одраз одређеног 
друштвеног поретка. Он не може бити судија, поротник, ие може вршити 
ма какву другу јавну фуккцију (нпр. функције адвоката, инжињера, 
заклетих тумача, и сл.), не може стицати својину на непокретностима 
(сем у случајевима законског наслеђивања или постојања .међудржав- 
них уговора 0 противном) итд. дакле, остаје искључен из најважнијих 
правних ставова тога друштвеног поретка.

Члан друштва, није само члан у ширем с.мислу већ и у ужем нпр. 
члан комуне, станбене заједнице, породице и др. И као члан ових 
ужих „друштва” он је у праву, стоји у поретку из кога се 
одговарајуће друштво састоји. Његов положај, нпр. оца породице 
или зе.мљорадника, тиче се баш, обзиром на конкретни поредак, 
какб његовог бића правног члана тако и његове припадности друштву. 
Правна способност није атрибут човека као таквог поред тога што није 
ни за сваког члана друштва иста. Правна способност није субјекат свих 
могућих дужности и права, већ увек само подобност поседовања свој- 
ства члана унутрашње друштвене заједнице, које чланство делимично 
припада свим чланови.ма a делимично је у зависности и од даљих услова. 
Као што опшга правна способност сваког члана друштва може бити уве- 
ћана посебном правном способношћу за одређене правне ставове, нпр. 
својство земљорадника, она може бити и ограничена сваким умањењем 
ових права,‘) па чак и потпуно одузета. Ограничење правне способно- 
сти лежи у „губитку грађанских права” које за собом повлаче губитак



пбдобности уживања пбчасних звања, својства старатеља и др. И губи- 
так родитељске власти је смањење правие способности. У крајњем слу- 
чају и свака казна, без обзира ко је изриче, претставља утицај на биће 
правног члана као члана друштва па саЈУшм тим и на правну способност.

Према томе, биће правног члана није ништа апстрактно — опште, 
већ нешто конкретно и увек је садржано и одређено кроз став чланства 
како у друштвеној заједници тако и у ужим заједницама-у које се оно 
дели. Правна способност пак одређена је степенасто и зато је конкрет-' 
на. Правна спосабност правних лииа обзирОлМ на изложено, може у од- 
носу на општу правну способност бити само ограничена.

На место субјективне подобности „личности у npaBiy” и према томе 
могућег носиоца сваког могућег црава, нова систематизација захтева 
конкретну правну способност члана друштва као субјекта права, чији 
се обим управља увек према спбсобности за одређен став као члан 
друштва.®) Посебно правне шособности при томе нису посебне спо- 
собности поред опште правне способности члана друштва, већ само 
проширење исте и посебна конкретна форма. Основ остаје увек исти: 
општа правна способност — правно биће чланства у друштву.

III. —  Правни положај члана друштва као положај у  праву

Обзиром на речено, под правном подобношћу несмемо разумети спо- 
собност поседовања објективних права, већ само подобност стајања у 
одређеном правном положају. Ова подобност је подобност објективног 
права и означава могућност учешћа у друштвено правном животу. 
Учешће у правном животу изражено је кроз правни положај члана дру- 
штва. Бити у правном положају значило би стајати у конкретном по- 
ретку a у том поретку заузимати одређени положај значило би имати 
обавезе и права или овлашћења која су по садржини сасвим нешто друго 
од „субјективних права”. Правни лоложај члана друштва није моћ суб- 
јективне воље, већ облик конкретизације објективног права, друштве- 
ног поретка. Његова садржина није у првом реду воља управл>ена на 
„хтети” или „моћи”, већ на једно „треба” које произилази из бића 
правног чланства; он је задатак, функција, делимично учешће. У овој 
садржини одређене су дужности из којих по могућству произилазе 
овлашћења.®)

Према томе, под пој.мом „правни положај у социјалистичком праву” 
мислимо да треба разумети, насупрот досадашњој догматициЈ положај 
иравно друштвеног члана у објективном праву и његово место у соци- 
јалистичком друштву a не скуп субјективних права —  овлашћења и 
правних положаја. Обавезе и овлашћења пак, посебни су изрази одре- 
ђеног правног положаја. Ми немамо правни положај, као што се по до- 
садашњем схватању има субјективно право, већ се само налазимо у 
правном положају, заузимамо га, што претставља стање a не присва- 
јање. Само се друштвени члан као правни члан налази у правном поло- 
жају, док се ствари налазе у „правном стан>у” што и језично и стварло 
претставља разлику.

Унугар правног положаја постоји изразита структурна разлика 
према томе: да ли се ради о положају чланства унутар друштвене за- 
једнице или о правном положају у односу на остале чланове друштва. 
Прва је више везана за личност и из ње се посебно не може издвојити
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подела на овлашћења и обавезе као што је то делимично случај са дру- 
гом врстом. Ово разликовање потребно је посебно кратко обрадити ради 
детаљнијег приказа конкретног мисаоног садржаја појма правног по- 
ложаја.

1) Правни положај лица као положај чланства у соц. друштву
Посматрамо ли правни гтоложај земљорадника, власника пољопри- 

вредног земљишта, или oua као носиоца очинске власти, видимо да је 
обојнци одређен задатак од друштва чију садржину претставља: брига 
за правилним коришћењем пољопривредним земл>иштем̂ ® или, брига за 
дететом. Дужности из тих правних положаја су у прзом реду дужности 
према друштву a тек по том, и то не све, и дужности према другим 
члановима друштва. За провођење задатака правном положају припа- 
дају права која се од њега не могу одвојити већ ни теоретски осамо- 
сталити у односу на обавезе. Тако, својина земљорадничког поседа са- 
држи овлашћење за поседовање поседа, за самостално обрађивање са 
осталим чланови.ма домаћинства, за прибављање плодова, за заштиту 
власништва према трећим лицима и др. Ниједно од тих овлашћења 
није „сопствено” право. Њехово провођење могуће је остварити само 
кроз конкретну дужност привређивања и одржавања поседа и у том 
облику претставља обавезу земљорадника a не oвлaшћeњe^^. Извршење 
ових обавеза ниуком случају није остављено вољи земљорадника. Зе- 
мљорадник који би пропустио да уредно прибира плодове, или који би 
оставио плод на земљи да се поквари и сл. ради противно својим ду- 
жкостима^^ и не може се позивати да је извршење његовог права вла- 
сништва остављено њему на вољу. Но и код коришћења добијених пло- 
дова и прибављања противвредности за исте он није сасвим слободан. 
Он их мора користити за сам посед уколико ј е то нужно за његово даље 
одржавање, за одговарајуће издржавање своје и његове породице, за 
исплату дугова a тек по том, оствареним вишком може слободно расгго- 
лагати*®.

Слично је и са овлашћењима из очинске власти која се састоје у 
праву подизања детета, одобравања боравка, тражења изручења од тре- 
ћега и сл. Сва та права су јстовремено и дужности'^. У њима садржана 
власт над дететом може се провоДити са.мо у границама дужности ва- 
спитања и надзора чиме су одређена садржина и обим права.

Карактер приказаних правних положаја као скупа дужности, у неким 
случајевима, има за последицу и забрану располагања. Напр. забрана 
поседовања земљорадничког поседа преко одређеног максимума за зе- 
мљораднике, забрана отуђења земље у општенародној својини сем у 
случајевима предвиђеним законом, забрана продаје индивидуалним про- 
извођачима крупних средстава за производњу, ограничавање права упо- 
требе туђе радне снаге у обрађивању земљишта, забрана отуђења по- 
словне зграде или пословне просторије, која по своме капацитету служи 
вршењу дозвољене делатности њихових сопственика и није предмет 
национализације и др.‘®. Према томе, исто онако као што са ц.елим прав- 
ним положајем не може бити располагања, не може бити располагања 
ни са појединим овлашћењима која из њега произилазе, пошто ова не 
могу бити одвојена од њега јер су дата само ради провођења задатака 
везаних за правни положај лица. Правни положај и из њега произилз-



зећа овлашћења су с тога неодрецива што је sa очинску власт опште 
признато.

До сада приказаној групи врста правних положаја припадају само 
таква овлашћења чија је садржина одређена конкретном дужношћу с 
ТГО1, да конкретна дужност стоји према друштву a не само према другом 
члану друштва. Овде је дужност, на супрот другој групи о којој ће 
доцније бити речи, не са.мо одређена граница већ и његова циљна од- 
редба. Поједина овлашћења не могу се одвојити од правног положаја. 
IbHHO провођење у основу није остављено вол>и овлашћеника, оно је 
непреносиво, неотуђиво. На основу тога та овлашћења су по своме 
с.мислу и правној структури нешто сасвим друго од апстрактног појма 
личности као појма субјективког права. Она нису апстрактна власт во- 
ље, не означавају само једно хтети-моћи, већ увек једно „треба”. Ова 
овлашћења везана су за цил. и одређена дужношћу. Према томе, не 
само да се поједина овлашћења као таква већ ни правни положај лииа 
у социјалистичком праву не могу подвести под тзв. субјективно право 
у до сада познатом смислу већ то могу бити само у смислу: скупа зада- 
така и дужности**.

Овако 'изведени правни положај или како је речено „право овла- 
шћеног” дубљи је од оног познатог под „субјективним правом” и то у 
том смислу што му се нешто придодаје, a према учешћу лица у друштву, 
што постаје део њега самог. Признањем области задатака као његових, 
субјекат се признаје као конкретна личност и члан друштва и штити се 
у својим правима. Према томе, признати правни положај не може се 
силом одузети и без основа који не би лежао у његовој личности, јер 
признање члана друштва као правног члана у његовом конкретном по- 
ложају чланства почива на појму друштва a не на индивидуалистичком 
појму личности, по чему се и соиијализам разликује од осталих пра- 
ваца нпр. либера.тизма*®.

Задатак пренет члану друштва од друштва и у интересу друштава је 
обавеза и част за тог члана друштва, он је истовремено и „његово пра- 
во” — не његово субјективно право као једино од њега зависеће воље 
већ његово објективно право, као његов правни положај у друштву. 
Код овога не смемо превидети, да дубљи смисао језика несумњиво до- 
звољава да се реч право употреби у двојаком смислу^тј. и као „право” 
и као „моје право”. Као што је у појму друштва отстрањена супротност 
из.међу појединца и општости, тако је то учињено и у правилно схва- 
ћеним појмовима објективног права (као формалног принудног по- 
ретка) и субјективног права (као индквидуалне воље) a на име: мој 
правни положај у праву друштву истовремено је и моје право (у сми- 
слу удела у праву и у друштву), и у том смислу баш и моја дужност 
(која се на мене односи). Ако пођемо од друштва — и ослободимо се 
дакле претставе да објективном праву као принудном поретку против- 
стоји субјективно, као власт појединца, одн. да би друштвени поредак 
и правни положај чланова друштва у истом биле принципијелно разли- 
чите ствари, — онда можемо слободно закЈвучити да су право, у смислу 
конкретног правнвг положаја, и дужност једно и исто.

2) Правни положај лида у односу на друге чланове соц. друштва
Друга група врсти правних положаја не одражава тако чврст поло- 

жај чланства унутар друштва већ се баш тиче међусобнкх односа самих

6



чланова друштва. Овде у првом реду мислимо на дуговинске односе тј. 
на правне по.тожаје нпр. продавца и купца, закупиа и закуподавца и сл. 
И код ове групе правних односа дужност је прва и основна, али ова ду- 
жност (нпр. платити цену) није пренет задатак друштва на члана дру- 
штва, већ преузета обавеза (дуг) према друштву и другим члановима 
(обоје не смеју бити гледани понаособ), че.чу стоји насупр>от, на страни 
другог члана, захтев за испуњењем (пријем цене). O ro последње, ра- 
зуме се, не схватамо као његово субјективно право у досадашњем сми- 
слу, већ само као ње.му припадајуће овлашћење. Ово овлашћење може 
бити пренето на другог, са њиме се под одређени.м околностима обавеза 
\к>же обрачунати, од њега се може одустати и сл. Укратко, овлашћења 
о којима је реч нису у истој мери везана за правни положај и према 
томе за дужност овлашћеног, као овлашћен.а која припадају правном 
положају прве групе, која су истовремено и дужности.

Приказана разлика две групе правних положаја не сме се учврстити 
као противуречност. Jep у истини, својство чланства у друштву укљу- 
чује, као што смо реклн, већ извесне односе према другим правним чла- 
новима док с друге стране не може бити правног односа са другим, који 
истовремено не дира у друштвени поредак те тиме додирује и положај 
чланства појединц.а као елемената из којих је cou. друштво и његово 
право створено. Свака куповина или закуп између чланова дрзтитва нор- 
мирани су и због тога одређени од стране друштва. Нема правних од- 
носа који се тичу само учесника правних чланова који би, у неку руку, 
нзлазили из сфере друштвених интереса. Напротив, чланови друштва iia 
где као правни чланови дошли у контакт са другим члановима друштва 
(уговоре склапали, извршивали их, или их вређали), налазе се у ттраву 
a њихове радње тичу се и друштвеног поретка утолико, што овај про- 
воде или ra крше због чега се и њихов правни положај може разумети 
са.мо према њиховом положају у друштву, чији је пор>едак право. Са 
изложемог сматрамо важним истаћи посебно јединство израза „правни 
положај” како за положај чланства тако и према осталим члановима. 
При томе је први појам чланства у дијалектичком смислу „свеобухзат- 
ни” тј. у основу одређујући и за други и самид! тим и за појам као та- 
кав од одлучујућег значаја.

Означавајући правни положај у значењу положаја чланства можемо 
ra означити и као „везан” правни положај, да би дали израз осиовном 
нерасполагању целог положаја, као и појединих овлашћења које садржи 
одн. нераздвојивости обавеза и овлашћења. Томе насЈирот правне по- 
ложаје друге групе означили би „невезаним”, јер код истих у највећем 
броју случајева постоји могућност располагања и то било положаја као 
таквог, било од њега произилазећег овлашћења, не заборављајући при 
томе да се и овде ради о положају у праву, у друштвеном поретку, од 
кога произилазе све могућности располагања.

Пођемо ли од правног положаја као односа са другим члановима 
друштва, тада прво и основно није овлашћење већ правни положај као 
целина, као животни однос у друштвеном поретку. Тако нпр. дуговински 
однос је „организам” којим се заснивају обавезе и дају овлашћења a 
да код тога не може бити подељен збиром дужности и права. Овај се 
однос не може с.матрата ни односом између учесника, већ као однос 
објективног права што значи да мора бити укључен у друштвени поре- 
дак. Према томе, правни однос као такав, не добија своју садржину сам



од себе, од воље странака итд. већ и од друштвеног поретка као иелине 
због чега са тим стањем мора бити ускла^ен. Изнад свих појединачних 
обавеза и овлашћења који произилазе из тог правног односа стоји ду- 
жнички однос који је као целина подређен идеји узајамног поверења 
самих учесника. Изнад узајамних интереса заинтересованих страна стоји 
надређена тражбина друштвеног живота. Свако овлашћење може бити 
проведено само сагласно захтевима друштва због чега је и по садржин! 
ограничено. Овлашћења која нпр. произчлазе из правног положаја 
купца нису по себн неограничено субјективно право јер у себи носе 
дужност друштвеног корисног провођења као нужне границе истих. По 
томе се и ова овлашћења у основу разликују од субјективног права у 
досадашњем смислу. Овлашћења и дужности произилазе нз правног 
односа као целине због чега су по обиму одређени. Према томе је и 
место овлашћења садржано у правном положају, које и овде на крају 
значи положај у праву друштва због чега више inia значај обичне суб- 
јективне правне надлежности.

Ако се и за невезане правне положаје одбије могућност одвајања 
права и дужности и право се по садржини ограничи на дужност дру- 
штвено корисног ггровођења, онда код истих. за разлику везаних прав- 
них положаја, постоји могућност осамостаљења појединих правз и ду- 
жности — обавеза. Ова могућност произилази отуда што је одређенз 
дужност само иманентна граница овлашћења a не и њена циљна од- 
редба. Одређена употреба куповне цене, закупннне или камате не тражи 
се, у опште узев, од повериоца. Доволзно је да се код остварења својих 
овлашћења поверилац креће у границама морала као и да обзири оп- 
штег интереса оправдавају очекипање дужника. Извршење овлашћења, 
насупрот земљораднику или оцу и старатељу туђе имовине, није чла- 
новима друштва стављено у дужност и могу их се одрећи; уступање и 
заплена тражбина у основи је могућа и у њима се њихова самосталност 
баш развија и најјаче долази до изражаја. Све ово указује, да овде 
имамо посла са правмим положајима, чија структура у великој мери от- 
ступа од везаних и неодвојивих правних положаја, обзиром, да код 
ових моћ располагања овлашћеног још увек има значаја.

Међутим, и код ове групе врста правних положаја мислимо да је од 
значаја истаћи, да се увек мора поћи од правног положаја као скупа 
дужности и овлашћења везаног гтравног учешћа a не од појединачних 
учешћа као првих и основних нпр. потраживања и сл. Ово с тога, што 
поједина овлашћења нису ништа што постоји за себе већ су израз и 
средство својства једног животног односа као правног односа међу 
члановима друштва због чега су по своме бићу баш одређена и огра- 
ничена тим конкретним односом.

Потраживања цене и зараде, мада гласе на исте износе, нису исте 
садржине, јер први однос из кога потиче потраживање носи у себи много 
јачу везу за невезани правни однос од другог, који због сроје соци- 
алне функције већ и по позитивним прописима ужива неку заштиту 
одн. предност. Самосталност и слободно располагање појединим по- 
траживањима појављују се, овако посматрано, не више као по себи 
разумљиви и у неку руку природни, као нешто што само по себи може 
изостати, већ као резултат само у одређеним гранацама правно оправ-
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даног и јединственог правиог положаја. Садржина и границе овлашћења 
признају се дакле само конкретно и то сходно одговарајућем животном 
односу и обавеза.ма учествујућих чланова.

На крају наглашавамо, да је основ смањења или повећања могућно- 
сти располагања различит код разних правних положаја и да се стога 
правни положаји не могу јединствено поделити на напред указане две 
групе: везане и невезане. Уколико је јача веза поверења учесника 
правног односа утолико више овај положај чланства у друштву дира 
уже или шире друштво, утолико ће се јаче правни положај приближити 
стрЈчсгури „везаног” правног положаја, утолико ће мање бити могућа 
моћ располагања овлашћеног и обратно.

IV. З а к љ у ч а к .
Предњим излагањем покушали смо да начне.мо појам „субјективног 

права” у смислу апстрактне воље као централни и основни појаи гра- 
ђанскога (приватнога) права. Да ли с.мо у то.ме успели оцениће теорија 
и пракса нашег грађанског права која је у разноју. За сада задовоља- 
вамо се мишл>ен.ем, да .место горњег пој.ма треба створити нов који ће 
поћи од правног положаја члана друштва као његовог положаја у прзву 
тј. у животном поретку друштва под који.м разуме.мо: положај чланства 
у друштву и положај у односима са други.м члановима друштва.

У вези OBora слободни смо на крају поставЈити следеће тезе које по 
нама захтевају решење и то:

1) Да ли правни положај личности у социалистичко.м праву треба 
да значи подобност поседовања субјективних права или, како је то овим 
чланком изложено, подобност учешћа члана друштва у правном животу 
друштва као и подобност заузи.мања одређеног положаја унутар сони- 
алистичког друштва?

2) Да ли свако лице без разлике има прзвну способност (апсол)ггна 
теорија личности у праву) или само члан друштва као „правни члан” 
као и какав је однос странца према овој подобности (ограничена и из- 
ведена)?

3) Да ли је члан друштва као правни члан носилац „субјективних 
права” или стоји у одређено.м правно.м по-тожају и тнме у праву?

4) Да ли је правни положај израз конкретног положаја чланства у 
друштву или учешћа у правном односу између члакова друштва или 
не? (Правни односи међу чланови.ма друштва су односи објектизног 
права и одређује их друштво a не са.мо интерес појединаиа) и

5) Да ли се правни односи са већом при.месом „лично-правног” 
више приближавају „везаним” правним односима или не (нпр. рздни 
однос) ?и др.

Д-р Љуб. Вагнер

1) ) Stamler: Rechtsphiloeophae, 3 изд., 1958, стр. 280.
2) примери за потребу и нужност овог искључења дати су кроз пози- 

тивно законодавство од којих за сада упућујемо на случајеве признате 
надлежности управшвс органа у грађанским стварима као: кспитиваше 
субјективних елемената основа национализације по Закону о национали- 
зацији најамних зграда и грађ. земљишта или спорови у вези са сустаиар- 
ским односима ее.м питања отказа по Закону о станбеним односима, и др.
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S) Хегел: Диалектика, Бгд. 1939, стр. 469—473 и 592—607
Laren2 К.; »Rechts und StaatsphiJosophie d. Gegenwart«, 2 изд., 1935, стр. 124 
и даље.

■*) Денисов А.: Основи марксистичко-лењинске теорије државе и права, 
Бгд., 1949, стр. 411—415.

s) Денисов А.: стр. 416.
в) Вартош М и Николајевић Б.: Правни положај странаца, Бгд, 1951, 

стр. 103—219
7) ЉВ.: „Три групе инструмената усмеравања развитка на селу”, Бгд. 

„Економска политика” бр. 376 од 13. VI- 59: „Основни циљ групе мера ко- 
јима се регулишу услови коришћења пол>опр. земљишта без обзира на 
власн^шгтво јесте постепено и усклађено са материјалним могу41ностима — 
потискиван>е заосталости конзервативизма, политичке неодговорнссти и 
невођења рачуна о интересима осталлх људи у поглвду располагања пољо- 
привредним землзиштем . . . ”

8) Сходно чл. 3 Закона о национализацији извесна гфазна лица (грађ. 
правна лица, друштвене организације и удружења грађана) не могу битл 
власници станбених зграда.

в) Денисов А.: стр. 355—356
1») Кардељ Е.: Проблеми социјалркггичке политике на селу, Бгд., 195 

Пројекат Закона о искоришћавању пол>опривредног земљишта, 1959, Бгд.
**) Комар С. „Нов однос према земљишту, без обзира на власништво, 

као општем добру и главном услову за производњу хране” „Политика” од 
23. IX . 59 г. стр. 6

12) види риније чл. 238—239 К З  укинути изменама и допунама КЗ.
18) Денисов А.: стр. 411—415
ii) Основни закон о односи.ма родитеља и деце — чл. 1—10, 12—15, 

S2—35 и сл. (Сл. лист Ф Н РЈ бр. 104/47)
18) Закон о национализацији — чл. 29 (Сл. лј1Ст Ф Н РЈ бр. 52/58)

Закон о П ЗФ -у — чл. 2 и  6 (Сл. лист Ф Н РЈ бр. 22/53)
Пројект Закона о искоришћавању пољопривредног, земл>ишта.

18) Келзен X.: Општа теорија права и државе, Бгд, 1951, стр. 199—200

СВОЈИНСКИ СПОРОВИ ОКО НАПУШТЕНОГ КОРИТА РЕКЕ МОРАВЕ

1. Река Морава, која протиче кроз плодне крајеве наше зе.мље, скоро 
сваке деценије мења своје корито. Непрегледни комплекси разрнвеног 
и привредно упропашћеног зе.мљишта пружају се крај њених стално не- 
.мирних обала. Некада плодне оранице сада су претварене у песковите 
површине. На н>и.ма се појавио и низ густих самониклих врба које су, 
заједно са зе.мљиштем, предмет многих имовинских спорова.

На територији надлежности Окружног суда у Нишу протиче један 
део реке Јужне Мораве. Њено корито је у катастру 1938 године. У ка- 
тастарским књигама то корито уписано је као јавно добро.

За земљишта, која се пружају дуж обала ове реке не постоје зем- 
.■вишне књиге.

Од 1938 године, када је катастар сни.мио корито Јужне Мораве, ова 
река је из.менила своје корито тако да данас протиче преко ораница које 
су некада биле приватно власништво. Непрегледни хектари некадашњег 
корита реке Мораве сада су предмет сталних спорова.

2. Као странке у ови.м спорови.ма јављају се лица која су некада 
били власници земљишта које је река Јужна Морава поплавила у раз- 
добљу 'ОД 1936— 1938 године и које је у катастру уписано као јавно 
добро, зати.ч лица .од чијег је земл>ишта река Јужна Морава направила 
своје ново корито и јавни правобранилаи који се у споровима обично 
јавља са захтевом главне интервенције.
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Тако власници земљишта, које је река Јужна Морава поплавила 1938 
године, тврде да они нису изгубили право својине на овом земљишту 
самим тим што је река Јужна Морава од тог земљишта направила своје 
ново корито. Раније на том месту су биле њихове њиве a река Јужна 
Морава је протицала преко другог землвишта. Право својине на непо- 
кретности не може се изгубити самим невршењем права ако друго лице 
није стекло одржајем право својине на тој непокретности. Како у овом 
примеру то није случај власници зе.мљишта преко којих је текла Јужна 
Морава, сматрају да повлачење реке Мораве претставља за њих само 
фактичну могућност да се поново користе својим власничким правом.

Власници земљишта које је река Јужна Морава сада поплавила no- 
зивају се на правила о напуштеном речном кориту — alveus derelictis 
(правна правила бившег § 264 СГЗ), по којим правилима власници, чија 
је зе.мља поплављена изменом корита реке, имају ггрвенствено право да 
се обештете из напуштеног корита.*)

По схватању Јавног правобраниоца напуштено корито реке Ј.ужне 
Мораве претставља општенародну имовину. Приликом прелаза катастра 
преко овог земљишта, сада напуштено корито Јужне Мораве, било је 
корито те реке. У катастру ово земљиште уписано је као јавно добро. 
Због тога ово земл>иште претставља друштвено власништво.

3. Окружни суд у Нишу, као другостепени суд, у једно својој од- 
луци заузео је становиште да је напуштено корито реке Јужне Мораве 
власништво оних лица која су ту земљу као власници користили пре 
1938 године када је Јужна Морава мењајући своје корито поплавила то 
земљиште. Тако у-својој одлуци Гж 1002/57 од 5 јула 1957 године Окр. 
суд у Нишу каже:

„Правилно је првоствпени суд утврдио да је спорно зем- 
љиште било под водом мање од 24 године. Али, баш и да је 
било више од 24 године то, по оцени овог суда, још не би 
значило да је самим тим оно постало општенародна имовина. 
Чињеница да је спорно земљиште означено у катастру 1938 
године као јавно добро није сама за себе довољна да при- 
ватно земљиште претвори у општенардну имовину, јер ка- 
тастар није доказ о својини, већ се у њему евидентирају 
само подаци о врсти и величини земљишта, о култури зем- 
љишта и поседнику земљишта који га користи, a то све ради 
правилног утврђења пореске обавезе, a не ради утврђивања 
и доказа права својине и других грађанских права на непо- 
кретностима.

С друге стране правилно је првостепени суд утврдио да 
спорно земљиште пре плављења истог од стране реке Јужне 
Мораве у 1915 години није било јавно добро, већ приватна 
својина предака тужилаца и туженика. По важећим празним 
правилима грађанског права, право својине на непокретности 
не престаје самим тим што ју је вода поплавила. Иапротив,

1) Пропис § 264 СГЗ гласи: ,ДСад вода једна своје корито остави, онда 
они суседни господари, који би се таквом променом оштетили, имају право 
из оставл>еног корита штету своју накнадити”. Овај пропис у свему одго- 
вара § 409 АГЗ. ,,Ако каква вода напусти своје корито, онда држаоци зе- 
маља, који услед нс®ог тока воденог трпе штету, имају право да се из на- 
пуштеног корита накнаде -за штету”.
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раниЈи власник ocxaje власник непокретности и за време док 
је она дуже или краће време под водом и повлачењем реке 
са његове непокретности власник не стиче ново право своји- 
не заузимањем непокретности, већ он поновним заузимањем 
зимљишта после повлачења воде само поново користи сшје 
старо право својине. Дакле, право својине остаје исто каво 
је и било и само оживљава коришћење тога права које је у 
времену док је вода била на земљишту, било фактички оне- 
могућено. Правила о стицању права својине у корист опш:е- 
народне имовине путем одржаја под водом дуже од 24 годи- 
не не могу доћи у оваквим случајевима до примене, јер плав- 
љење земљишта и остајање истог под водом није савесна 
државина која је по важећим правним правилима грађанског 
права потребна за стицање својине путем одржаја. Стога је 
жалба Јавног правобраница неоснована.”

Врховни суд HP Србије, међутим, у погледу ових спорова, заступа 
друкчије схватање. По њему напуштено корнто р?ке Мораве претставља 
општенародну имовину ако положај тог земљишта и његова површина 
указују на то да би то земљиште било од посебног привредног интереса 
за заједницу. Тако у једној својој одлуци Врховни суд HP Србије каже:

„Тужилац је тражио да му се призна право својине нп 
спорним парцела.ма које је река Морава преплавила пре 20 
година, па је свој ток сада напустила.

Окружни суд је одбио захтев, јер напуштено речно ко- 
рито припада општенародној имовини.

Жалба је основана.
Када река, у релативно кратком вргмену напусти своје 

корито било наглом промено.м било померзњем, па преплзви 
земљиште које је у поседу одређеног лица тим начином је 
престао посед. Кад река даљим померањем или враћањем на 
старо корито ослободи такво преплављено земл.иште, окда 
тај природни догађај делује као правна чињеница тако што 
за власника поново настаје могућност да врши фактнчну 
власт, те се тако посед успоставља.

Ако је река наглом променбм корита захватила посед од- 
ређеног власника, a у напуштеном се кориту не може иден- 
тификовати ранији посед другог, онда лии.у коме је река пре- 
плавила посед припада право да се из напуштеног корита 
обештети. Иначе, напуштено корито је општенародна имо- 
вина.

Одговара привредним интересима и појединаца и зајед- 
нице да се прибрежном власнику призна право заузимања и 
обраде поступно напуштеног корита. Међутим, и овакво на- 
пуштено корито треба посматрати као општенародну имо- 
вину, нарочито ахо се током времена оно повећа толико да 
његово обухвгтање у општенародну имовину преставља за 
друштвену заједницу привредни и правни интерес. (Подву- 
као ММ). Насупрот друштвеној заједници прнбрежни влас- 
ник, који је стварно заузео и обрађивао напуштено корито, 
мора бити заштићен као сваки добронамерни поседник. To 
значи да он није дужан враћати плодове и користи, па има
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право тражити накнаду вредности уложене за побољшање 
земљишта и да може одржајем стећи својину”.

4. У теорији нашег стварног права схватања у овом погледу су по- 
дељена.

Тако проф. Др. Рудолф Леградић сматра да напуштено корито реке 
претставља општенародну имовину. У свом познатам чланку, у вези са 
овим питањем, проф. Леградић пише:

„Наше ново правосуђе пошло је новим путем. Користећи постојање 
катастра и земљишних књига оно је одбацило стара правила о напуште- 
ном кориту, наплаву и отргнутој зе.мљи те је стало на гледиште да по- 
мјеравање тока Мораве не може утицати на већ стечена својинска права 
на фиксираним катастарским париелама и карактер јавног добра старог 
тока Мораве. Онај власник чија је земл.а погођена током Мораве сноси 
сам сву штету од тога што му је земља преплављена. али је зато његов 
посјед и својина успостзвљена у пуној \!јери чим се је Морава повукла 
са његовог земљишта. С друге стране напуштено корито Мораве као 
јавно добро тј. опћенародна имовина може да служи као фонд из којег 
се могу повремено надјељивати земљом они власниии чија је земљишта 
преплавило ново корито Мораве. Оваквим власницкма лгоже општински 
или срески народни одбор да даде на коришћење дијелове старог корита 
све док се не успостави старо стање на преплављеним парцелама".-) 

Супротно 'схватање заступа проф. Др. Андрија Гамс. По њe^^y напу- 
штено речно корито не претставља општенародну имовину. Код оваквих 
спорова власници поплављеног землзишта имају првенствено право да 
заузму напуштено корито у мери у којој им је земл>а поплављена.®) 

Компромисно схватање, ако се тако може рећи, заступа проф. Др. 
Војислав Спајић. У својој књизи Стварно празо проф. Спајић пише: 

„Власници заузетих земљишта имају право да се накнаде из напу- 
штеног ријечног корита у сразмјери претрпљених губитака. Оно што 
преостане послије дате накнаде оштећенима, припада држави”.'*)

Сва ова схватања у једном се слажу: да на напуштеиом речном ко- 
риту не треба успостављати право својине лица која су некада, пре него 
што је на том месту било речно корито, користили ово земљиште као 
власници.

5. Мишљење, које је изражено у поменутој одлуци Окружног суда 
у Нишу, заснива се на аргументацији којој се мало шта може замерити. 
Тачно је тврђење овог суда да право својине у случају који је предмет 
расправљања, не може престати самим тим што је предмет тог права био 
одређен број година под водом реке Јужне Мораве. Исто тако чињенига 
да је ово земљиште уписано у катастру као јавно добро, сама по себи 
не може бити довољна даби ово земљиште постало друштвено власни- 
штво.

-) Др. Р. Леградић. Поремећаји у својинским односима услијед нестал- 
ног тока ријеке Мораве, Правни живот, бр. 7—3 из 1954 године, стр. 2—3. 
Ово схватање проф. Леградић заступа у  својој књизи; Теорија стварног 
и стварно право ФНРЈ, Скопље 1957 год. стр. 150.

3) Др. А. Гамс. Стварно право, Београд 1955 год. стр. 169. Раније ово 
ехватање су заступали Ж . Перић (Стварно права, стр. 52—53) и Др. Л. М ар- 
ковић <Стварно право, стр. 419).

i) Др. В. Спајић. Стварно право, Сарајево 1949 год. стр. 182.
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Међутим, OHO што код овог гледишта остаје отворено односи се на 
питање како код ових спорова заштити интересе заједнице кад је, ван 
сваке сумње, да заједнииа жели да заштити своја права на,кориту реке 
Мораве.

Више је него сигурно да се данас не може утврдити шта претставља 
првобитно корито реке Јужне Мораве. Испитивања ,у овом правиу од- 
вела би нас у недогледну прошлост без икаквих изгледа да реконстру- 
ишемо првобитно стање. Због тога, ако би се држали схватања које за- 
ступа Окружни суд у Нишу, испзло би као да река Морава није имала 
своје првобитно корито. Због овакве погрешне претпоставке интереси 
приватних власника земљишта у долини реке Јужне Мораве били би 
увек решавани на штету интереса заједнице.

Да би се ови недостаци у нашим закл>учи.има могли уклонити и да 
би се ови опорови правилно решили неопходна је иагервенција законо- 
давца. Прописи, који би регулисали ове спорове, узели би за основу 
стање утврђено катастарским премером из 1938 године. Свакако да би 
оваквим решењем били погођени власници земљишта које је река Јужна 
Морава поплавила 1938 године и од кога је тада направила своје ново 
корито. Али, овакво решење је једини начин да се ови спорови правилно 
расправе. Нико не може оспорити чињенииу да је река Јужна Морава 
једном и.мала своје корито и да због тога интереси заједнице морају 
бити заштићени. Корист од оваквог решења биће не-сумнЈИва. Странке 
he знати какав исход из ових спорова могу очекнвати a будућа про.мена 
корита реке Јужне Мораве неће задавати посебне тешкоће да се рекон- 
струишу ранија власничка права на ново напуштеном кориту ове реке. 
A та корист и правна сигурност у.многоме he надмашити недостатке које 
овакво решење собом носи.

Има, међутим, и других предлога како би ове спорове требало ра- 
справити. Тако проф. Гамс сматра да би било прав^ично да се ови спо- 
рови решавају у корист обалних власника, тј. како то предвиђа правно 
правило бившег § 264 СГЗ. Тај предлог, мислим, могао би бити пози- 
тивно оцењен да наша заједница није заинтересована за стваран.е ком- 
плексних обрадивих површина на којима би се радило на унапређењу 
пољопривреде. Осим тога, мислим, да се правно правило бившег § 264 
СГЗ не може применити на ове спорове када се корито реке стално ме№а. 
Интереси обалних власника могу дohи у сукоб са интересима власника 
земљишта преко кога је  река Јужна Морава раније извесно време текла. 
Власничка права тих лии.а OHexioryhHaa би примену ових правила о ори- 
гинарном стицању права овојине путем природног прираштаја. Исто 
тако за наше право није од утицаја и подела која се чини с обзиром на 
то да ли се ради о реци која је плавна, пошто појам јавног добра обу- 
хвата и непловне реке.

6. Што се тиче одлуке Врховног суда HP Србије она се не заснива 
на постојећим правилима о стииању и губљењу права својине. При- 
вредни интереси заједнице не могу сал1и за себе претстављати правни 
основ за стицање права друштвеног власништва. Због тога ова аргумен- 
тација Врховног суда HP Србије се не може прихватити.

Михаило Митић

5) Др. А. Гамс. Исто дело, стр. 169.
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KAKBE HOBE ОДЛУКЕ МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ ПРВОСТЕПЕНИ СУД 
ПОСЛЕ ИЗРИЦАЊА ПРЕСУДЕ

y двоброју б—6/1959 ”Наше Законитости“ објављено је на страни 
24Р под бр. 46 решење Врховног суда HP Хрватске бр. Кж 116/59 од 
2-IV 1959, према којем се:

„Одлука о одузимању предмета у смислу чл. 62 КЗ уноси у правилу 
у изреку пресуде, али ако је пропуштено да се таква одлука унесе у 
пресуду, нема никакве запреке да се таква одлука донесе и накнадним 
решен>е.м“.

За такву одлуку дато је следеће образложење:
"Побијаним решењем донесеним након правомоћности пресуде, ко- 

јом је осуђени Ч. М. оглашен кривим због кривичног дела из чл. 303 ст. 
3 КЗ и осуђен на казну, првостепеки је суд одлучио, да се износ од 
68.000 дин. који је код суда био похрањен, одузме по чл. 62 КЗ као 
пред.чет који је добивен као награда за извршење кривичног дела.

Против овог решења изјавио је жалбу осуђени, у којој истиче, да 
је оно неправилно дон€сено, па предлаже, да се то решење укине.

Врховни суд одбио је жалбу осуђеног као неосновану из ових 
разлога:

Није основано становиште, које се заступа у жалби, према којем се
0 одузимању предмета кривичног дела по чл. 62 КЗ у с.мислу чл. 330 ст.
1 т. 5 ЗКП .може одлучити само у пресуди, па да се према томе након 
право.моћности пресуде у којој је пропуштено да се донесе таква одлу- 
ка о питању одузи.мања пред.чета не би могло накнадно одлучивати ло- 
себним решење.м.

Истина, да се у правилу по чл. 330 ст. 1 т. 5 ЗКП одлука о одузи- 
мању пред.мета (чл. 62 КЗ) уноси у изреку пресуде, али овај суд сма- 
тра, да нема никакве сметње, да се таква одаука, у случају кад је про- 
пуштено да се унесе у пресуду, донесе и накнадни.ч решењем.

С обзиром на то, првостепени је суд правилно поступио, кад је о 
томе одлучио побијеним решење.м, иако је такву своју одлуку погрешно 
засновао на аналогији чл. 89 ЗКП, јер се тај пропис односи само на тро- 
шкове кривичног поступка.

Из тих разлога нвоснована је жалба осуђеног, па ју  је као такву 
по чл. 372 ст. 3 ЗКП ваљало одбити“.

Како из напред наведеног образложења произилази, суд не наводк 
посебне разлоге за то, на основу којих одредаба кривичног поступка, 
односно, на те.меЛ)у каквих правних правила уопште, даје првостепеном 
суду овлшћење за доношење решења о одузимању предмета после изри- 
цања пресуде, него се без посебног образложења наводи: ”да не.ма н.ч- 
какве сметње да се таква одлука донесе и накнадним решењем“.

Посебно правно становиште заузи.ма се у предње.м образложењу 
са.мо у вези тога, да ли се такво одузимање правилно врши аналогном 
примено.м одредаба чл. 89 ЗКП, или аналогија у такви.м случајевима са 
одредба.ма чл. 89 ЗКП не долази у обзир. У вези тога у образложењу се 
заузима негативно становиште, тј. да аналогној при.мени одредаба чл. 
89 ЗКП овде не.ма места, но, не наводе се ни за ово одрицање примене 
аналогије никакви разлози.

У "Прегледу основне литературе и јуликатуре уз КЗ и ЗКП — књига 
Ш1959 — Издање Претседништва Врховног суда HP Хрватске“,- )̂€ги-
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строване су joui две одлуке, у коЈима се ззузима исто правно станови- 
ште, тј. да се одлука о одузимању предмета може донети и накнадним 
решењем.

Тако је на стр. 102 уз чл. 62 ст, 1 КЗ под тач. 5 забележена одлукч 
Врховног суда АПВ бр. Кж 474/57, по којој суд може о одузилшњу пред- 
мета у смислу чл. 62 КЗ одлучити и накнадним решењем, ако о томе није 
одлучио у осуђујућој пресуди. У ”Прегледу“ није отштампано образло- 
жење ове одлуке, na смо извршили увид у односне судске списе. Из 
решења Врховног суда АПВ бр. Кж 474/57 од 17-V 1957 произилази, да 
се у конкретном предмету није радило о томе, да суд треба накнадно 
да одлучује о одузимању предмета о којима v пресуди уопште ннје 
било речи, него је у накнадном решењу првостепени суд само поједи- 
начно набројао оне предмете, чије је  одузимање било већ изречено и у 
пресуди. Услед тога Врховни суд АПВ ово накнадно решење о одузи- 
мању предмета у суштини третира као неку техничку допуну саме пре- 
суде, па се тако у образложењу решења наводи дословно следеће:

,,Из наведене пресуде Окружног суда у С. види се, да је суд већ 
пресудом одлучио да се од оптужене имају одузети као предмет кри- 
вичног дела и оне ствари текстила и одеће, које су у списку наведене 
под ставкама 22—46, али у пресуди ове ствари нису изричито наведене 
и побројане, већ се пресуда позива само на наведене бројеве списка. Из 
побијаног решења види се, да се оно односи на всте оне ствари које су 
наведене и у пресуди, али су ове ствари у решењу појединачно набро- 
јане од ставке до ставке. Према томе и у решењу се ради о стварима о 
кој-има је суд већ одлучио да се имају одузети с тим, да је у решењу 
прецизирано о којим се стварнма ради, па је према томе суд могао нак- 
надним решењем у том погледу' пресуду допунити. Ово утолико пре, 
што по мишљењу овога суда, суд мон<е о одузнмању ствари у смислу чл. 
62 одлучити и накнадним решењем ако о томе није одлучено у о;уђу-‘ 
јућој пресуди. Стога је  овај суд жалбу оптужене на основу чл. 372 ст. 
3 ЗКП као неосновану одбио”.

На стр. 364 „Прегледа” уз чл. 330 ст. 1 т. 5 ЗКП цитирана је одлука 
Врховног суда HP Словеније бр. Кж 246/58 са једнаким правним схва- 
тањем: „Ако је пресудни суд пропустио изрећи одузимање ствари, које 
су предмет кривичног дела (чл. 62 КЗ) може се о том одлучити накнад- 
но посебним решењем”. У „Прегледу” се наводи „Судска пракса Врхоз- 
ног суда HP Словеније” у којој је ова одлука отштампана. Из података 
објављених у тој проблематици Судске праксе Врховнсг суда HP Сло- 
веније се види, да је у тој одлуци Врховни суд HP Слове-!ије само уз- 
гред третирао правни проблем у питању, a да је тежиште било у реша- 
вању другог правног питања, наиме, да ли Јавни тужилаи има право 
жалбе против осуђујуће пресуде, само на тој основи, што суд у пресуди 
није изрекао одузимање предмета, иако је за то било основа у одред- 
бама чл. 62 КЗ.

Суд је такву жалбу Јавног тужиоца као недозвољену одбациоА)
Дајући за такво схватање образложење које смо навели у фусноти 

под 1. узгред се спомиње у образложењу, да жалба против такве судске 
одлуке већ и зато не би била дозвољена, нити потребна, јер суд може 
о то.м одузи.мању предмета увек и накнадно одлучити посебним реше- 
њем. Могућност, односно, допуштеност таквог накнадног одлучивања, 
образлаже се у решењу тиме, што Законик о кривичном поступку у чл.
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89 ст. 3 допушта накнадно решавање о трошковима кривичног поступка, 
кад у •’ресуди о трошковима није било одлучено, a исто тако је могуће 
накнадгто решавање о урачунавању притвора или истражног затвора у 
казну, ако то у пресуди није учињено, па се применом аналогије може 
накнадно одлучити и о одузи.мању предмета.

И у овој одлуци, дакле, суд само узгредно поставл>а проблем који 
је предмет нашег разматрања, па је стога разу.мљиво, даже ни у овој 
одлуци не може наћи нека подробнија аргументација у корист тезе, да 
је дозвољено накнадно решавање у вези одузимања предмета.

Међутим, потпуно супротно правно становиште долази до изражаја 
у решењу Врховног суда АП Војводине бр. Кж. 1268/58 од 23-1 1959. 
Овим решењем се у целости уважава жалба осуђеног против решења 
Окружног суда којим је накнадно била одузета 1 ловачка пушка, као 
предмет кривичног дела, решење укида и наређује се враћање пушке 
из судског депозита осуђеном.

У решењу је дато дословно следеће образложење;
„Првостепеним решењем одређено је у смислу чл. 62 ст. 1 КЗ да се 

ловачка пушка, која се налази у судскои депозиту, одузима као предмст 
кривичног дела и предаје кри.миналистичком музеју Секретаријата за 
унутрашње послове среза Нови Сад.

Против овог решења изјавио је жалбу оптужени те навео, да се оду- 
зимање пушке у с.мислу чл. 62 КЗ не може одреднти накнадним реше- 
њем, већ је питање одузимања пушке морало бити решено пресудом. 
Када у пресуди ништа није одређено, пушка се има вратити и предлаже 
да се у тол! правцу преиначи првостепено решење.

Жа.лба је основана.
Пресудом Окружног суда одлучено је о кривици и казни, урачуна- 

вању истражног затвора у казну, трошковима кривичног поступка в о 
имовинскоправном захтеву, a није донесено решење о ловачкој пушки 
која се налазила у судском депозиту као корпус деликти. Првостепенч 
суд је тек после правоснажности пресуде посебни.м решењем одлучио да 
пушку одузме по чл. 62 КЗ као предмет кривичног дела.

Овакво решење није на закону основано.
У чл. 330 ЗКП наведено је, о чему суд мора да решава у пресуди, a 

под т. 5 ст. 1 истог члана наведено је, да суд мора одлучити о мерама 
безбедности. He постоји ни један пропис у Законику о кривично.м по- 
ступку, који би допуштао да се о мерама безбедности решава након пра- 
воснажности пресуде посебннм решењем.

Изнимка од правила израженог у чл. 330 ЗКП су само трошкови кри- 
вичног поступка о којима по чл. 89 ЗКП се може одлучити посебним 
решењем. Но и у -том случају дужност накнаде трошкова кривичног по- 
ступка се одређује пресудо.м, a накнадним решење.^ се одлучује само о 
висини ових трошкова.

Према томе суд је могао донети одлуку по чл. 62 КЗ у погледу ло- 
вачке пушке само пресудом, па када то није учинио, не може о одузи- 
•мању пушке одлучити накнадним решењем. Због тога је овај суд пре- 
иначио првостепено решење и наредио првостепеном суду да пушку 
врати осуђено.м, пошто се иста по постојећим прописима не може оду- 
зимати накнадним решењем”.
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Наше је мишљење, да је ова одлука Врховног суда АП Војводине 
правилна.

После изрицања првостепене пресуде не може се донети никаква 
нова мериторна одлука, која би ишла на штету окривљеног, a таква за 
окривљеног штетна одлука је свакако и решење о одузимању предмета.

СматрамО| да правилност таквог схватања произилази из самог духа 
нашег Законика о кривичном поступку и да није потребна никаква даља 
аргументација за поткрепљење таквог става.

Међутим, одрицање могућности накнадног решавања о одузимању 
предмета још не значи, да треба негирати сваку могућност таквог нак- 
надног одлучивања.

Мишљења смо стога, да се напр. може донети после изрицања пре- 
суде накнадно решење о урачунавању притвора или истражног затвора. 
С.маграмо да је то допуштено, мада се у таквом случају не ради о по- 
грешкама које се могу исправити у смислу чл. 336 ЗКП. (Види: Одлуку 
Врховног суда HP Хрватскв бр. Кж. 2408/55 отштамвану у Прегледу 
основне литературе и јудикатуре уз КЗ и ЗКП књига 1/1957 стр. 297 
уз чл. 330 ст. 1 т. 6 ЗКП „За случај да се о урачунавању притвора или 
истражног затвора није потпуно одлучило у осуђујућој пресуди, 
претпоставља се да се о томе може одлучити и накнадно посебним ре- 
шењем”. Исто становиште заузима и пресуда Врховног суда АП Војво- 
дине бр. Кж 1578/-55 од 24-XII 1955 у свом образложењу на стр. 23 став 
4: „У списима не постоје подаци о то.ме, колико је оптужени провео у 
притвору, па ће о урачунавању тога времена у изречену казну прво- 
степени суд одлучити накнадним решењем”).

He слажемо се са правним становиштем изнетим у образ^дожењу на- 
пред наведеног решења Врховног суда АП Војводине бр. Кж 1268/58, 
да се накнадним решењем може одлучити само у ”висини“ трошкова 
кривичног поступка. Супротно становиште се заступа у Коментура Др 
Тихомира Васељевића уз чл. 89 ЗКП на стр. 100 посл. став: "Решење.м 
ће се накнадно одлучити и када је у пресуди или р^ешењу којим је по- 
ступак обустављен пропуштено да се одлучи о трошковима, или када ,је 
о трошковима одлучивано али се пропустило да се у обзир узму неки 
трошкови”.

Што се тиче могућности примене аналогије у случајевима накнад- 
ног решавања после првостепене пресуде, сматрамо да није правилно 
становиште изражено у образложењу уводно цитиране одлуке Врхов- 
Hor суда HP Хрватске бр. Кж 116/59, да се у таквим случајевима анало- 
гија у вези чл. 89 ЗКП не може применити.

У случају обуставе кривичног поступка против радника који је био 
у притвору или истражном затвору, накнаду из чл. 40 Закона о радним 
односима (Службени лист'ФНРЈ бр. 53 од 25-ХП 1957) исплаћује у 
с.мислу чл. 41 ст. 2 цит. Зак. „организација на терет органа који је на- 
редио притвор или истражни затвор”. У таквим случајевима суд такође 
доноси накнадно решење о рефундацији ове накнаде, ако је притвор 
или истражни затвор одр>едио суд. Сва ова накнадна решења могу се 
донети по нашем мишљењу аналогном применом одредаба чл. 89 ЗКП о 
накнадном одлучивању у вези трошкова кривичног поступка.
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Међутим, све ове накнадне одлуке не претстављају управљање по- 
ступком и не сачињавају акт судовања у правом смислу речи. A у томе 
је, по нашем мишљењу, она граница, коју треба поставити код доно- 
шења накнадних решења после изрицања пресуде, па пошто одузимање 
предмета пр>етставља акт судовања, није доупштено доношење такве 
одлуке накнадним решењем после изрицања првостепене пресуде.

Др Јован Филип и Стојан Стакић

ПРИНУДНА НАПЛАТА ТРОШКОВА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА 
У КОРИСТ БУЏЕТА

Према чл. 125 ст. 1 Законика о кривичном поступку (ЗКП) ”извр- 
шење пресуде у погледу трошкова кривичног поступка и имовинско- 
правних захтева врши надлежан срески суд по одредбама које важе за 
извршни поступак.”

Покушаћу' да обрадим неке пробле.ме који се појављују у спрово- 
ђењу ове одредбе и то само у погледу трошкова кривичног поступка у 
корист буџета, a у намери да то буде потстрек за једну ширу дискусију 
која се у правној литератури најмање води око будућег извршног по- 
ступка, иако су у тој материји нужне најрадикалније реформе. Судови 
користе правна правила из предратног Закона о извршењу и обезбеђе- 
њу од 1930 год. (ИП), прилагођавајући их нашим приликама и потре- 
бама, и од случаја до случаја утврђују да ли би примена појединог прав- 
ног правила садржаног у ИП била допуштена у смислу чл. 4 Закона о 
неважности правних прописа донетих пре 6 априла 1941 год. и за вре.ме 
непријатељске окупације. Међутим, то није ни мало лак посао a грешке 
и лутања неминовна су чега не би ни смело да буде у тој завршној фази 
судског поступка. Зато са доношењем новог извршног поступка треба 
пожурити.

I
§ 2 ИП таксативно набраја све домаће извршне наслове и наређује 

да свака од тих одлука, a у тач. 5 је и одлука о трошковима кривичног

Ч Такво становиште о гедозвољености ж албе Јавног тужиоца образлаже 
се на следећи начин: Према чл. 343 ст. 1 т. 5 ЗКП  у вези одлуке о мерама 
безбедности тј. о одузимању предмета. постоји повреда кривичног закона 
само у том случају, ако је  суд таквом одлуком „прекорачио овлашћење 
које има по закону". Таква повреда не постоји ако суд уопште није при- 
менио неку меру безбедкости, т;. ако није изрекао одузиман>е предмета. 
У смислу чл. 345 ст. 2 ЗКП, пак, може се одлука о мерама безбедности по- 
бијати ако не постоји повреда закона из чл. 343 ст. 1 т. 5 ЗКП, само ако је 
суд неправилно применио ову меру. Пошто одузимаше предмета никада 
није обавезно, јер у смислу чл. 62 К З  суд о томе одлучује само ф акулта- 
тивно („могу се одузети”), мимоилажење одузиман>а не претставља „не- 
правилно примењивање” мере безбедности из чл. 345 ст. 2 ЗКП, па је  због 
T o r a  жалба Јавног тужиоца недозвол>ена.

Наше је лшшљење, да такво схваташе није правилно. Према томе ми 
заступамо мифљење, да се и неправилно ггримењивање мер>е безбедности 
у смислу чл. 345 ст. 2 ЗКП има схватити тако, да је  жалба дозвољена и 
онда, ако суд уопште ш-гје применио меру безбедности. Но, пошто то није у 
непосредној вези са питањем постављеним у наслову, ми сада не улазимо 
у даљу разраду овог проблема, да се не би удал>авали од основно постав- 
л>€ног проблема више него што је то неопходно потребно, ради што јасније 
обраде суштинске проблематике овог написа.
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поступка, мора да буде формално правоснажна. У чл. 123 ст. 2 ЗКП на- 
лазимо одговор када одлука постаје правоснажна: "пресуда постаје 
правоснажна кад се више не може побијати жалбом или кад жалба није 
дозвољена.” (то исто важи и за правоснажност решења •— чл. 126 ст. 2 
ЗКП). Извршење спречавају само редовни правни лекови (жалба на пре- 
суду или решење) и на извршност правоснажне одлуке (пресуде или 
решења) не угичу ванредни правни лекови (понављање кривичног по- 
ступка са могућношћу у чл. 383 ст. 4 ЗКП да се извршење пресуде може 
да одложи односно прекине, ванредно ублажавање казне које се односи 
само на одлуку о казни a не и на одлуку о трошковима кривичног ло- 
ступка и имовинскоправним захтевима и захтев за заштиту законитости). 
Према томе, код одлуке о трошкови.ма кривичног поступка извшрност 
наступа истовремено са правоснажношћу, док са извршењем новчане 
казне то није случај обзиром на парициони рок из чл. 37 Кривичног 
законика (КЗ) и на чл. 59 КЗ по коме се наплата принудно изв:ршује 
тек ако осуђено лице у одређеном рокз  ̂ (од петнаест дана до три ме- 
сеца) не исплати новчану казну (закон предвиђа и плаћање у ратама 
са најдужим роком од две године када ће поотек одређеног рока бити 
услов за извршност односне пресуде). По § 149 Уредбе о пословном 
реду за редовне кривичне судове од 1929 год. ако није било узапћеног 
готовог новца ни покретних ствари, суд који је донео пресуду или ре- 
шење наложио би лиау које је дужно да плати трошкове, да те труо- 
шкове плати у року од 15 данз (у § 209 Уредбе о судском пословнику 
судова првог и другог степена рок је осам дана, a no чл. 26 Уредбе о 
увођењу Закона о извршењу и обезбеђењу од 1937 год. цео отсек од § 
209 до § i l7  Судског пословника којим се уређује извршење и обезбе- 
ђење на имовики обвезника ради наплате односно ради обезбеђења нов- 
чаних казни, пристојба и трошкова поступка добио је овим прописом 
законску подлогу — Судски пословник важи и за трошкове кривичног 
поступка сходно §§ 215, 254, 255 и 257), a по § 428, ст. 2 у вези § 424 
ст. 2 Законика о судском кривкчнои поступку од 1929 год. прзостепени 
суд био је овлашћен да продужи и рок плаћања трошкова поступка.

Карактеристично је  за предратно законодавство уопште да се поје- 
дина правила извршног поступка срећу и у другим споредним прописи- 
ма, иако она спадају у надлежност ИП, па чак понекад и мењају та пра- 
вила. Као пример могу да послуже и одредбе обе поменуте уредбе које 
се односе на принудну наплату трошкова кривичног поступка.

Републичка нзвршна већа у смнслу чл. 114 Закона о судовима треба 
да донесу правила о унутрашњем пословаљу у среским и окружним cv- 
довима и Секретаријат за правосудне пословг Савезног нзвршног већа 
израдио је један преднацрт 1957 год. (Преднацрт Уредбе о унутрашњем 
пословању у среским, окружним и окружним прнвредним судовима •— 
Судски пословник), али чл. 298 који говори и о наплати трошкова не 
задире ни у кривични ни у извршни поступак него, обавезујући судску 
писарницу да се о наплати стара, прописује како ће она то и да оствари.

По чл. 40 ст. 1 тач. 3 Закона о уређењу народних судова од 21 јуна 
1946 год., који према чл. 120 Закона о судовима остаје на снази до до- 
ношења закона о извршном поступку, свк извршни предмети спадају у 
искључиву надлежност (стварна надлежност) среских судова, a тако је 
било, са малим изузетцима, и по § 21 ИП (по § 64 ИП странке нису мо- 
гле ни споразумом променити ову надлежност — непророгабилност).
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Чл. 125 ст. 1 ЗКП за извршење одлука о трошковима кривичног поступ- 
ка понавља одредбу о надлежности среских судова и упућује на ripa- 
вила извршног поступка.

Извршни суд је, када су у питању одлуке о 1рошковима, суд надле- 
жан за дозволу извршења, a ако суд, који је такву одлуку донео, није 
стварно надлежан, онда ће исти срески суд бити и суд дозволе и суд из- 
вршења, у противном суд дозволе кад изда дозволу уступа предмет 
суду за спрово^ење извршења.

Принцип месне надлежности је lex rei sitae, што значи да је за до- 
зволу надлежан срески суд на чијем се подручју, у моменту кад започне 
спровођење извршења, налази ствар на којој треба спровести извршење 
или, ако таквих ствари не.ма, онда срески суд на чије.м се подручју има 
спровести прва извршна радња (§ 22 ИП).

Правило је да се извршење дозвољава само по предлогу странке ко- 
јој припада захтев (тражиоца), a изузетак су кзвршења по службеној 
дужности (или извршења по скраћеном поступку) у која спада и извр- 
шење одлуке о трошковима поступка у корист буџета (трошкови у по- 
ступку због кривичних дела за која се гони по приватној тужби и тро- 
шкови из чл. 88 ст. 2 тач. 7 и 8 ЗКП у поступку по службеној дужности 
наплаћују се само по предлогу a не по службеној дужности). И за извр- 
шења по службеној дужности треба формалан предлог (формална прет- 
поставка извршења), али, за разлику од извршења која се воде по пр =д- 
логу тражиоца извршења од кога искључиво зависи да ли ће да оствари 
утврђени правни захтев из извршног наслова, овај предлог дужан је да 
поднесе суд који је о трошковима одлучио (ова наплата могућа је само 
на покретним стварима a за извршење на непокретности води се редовко 
нзвршење по предлогу). Ко је у овом случају тражилац извршења?

П
Извршни наслов .мора да садржи несумњиве податке о физичкој или 

правној личности овлашћеника (тражиоца извршења) и обвезника (из- 
вршеника). У Одлуци о трошковима кривичног поступка, то су буџетска 
средства a она могу да припадају општини, срезу, аутономној области 
или покрајини, народној републици или федерацији. Судови нису дужни 
да у кривичној одлуци означе носиоца буџета, међутим, из чињенице 
да се сем паушалног износа сви трошкови кривичног поступка (чл. 88 
ст. 2 тач. 1 до б ЗКП) у поступку због кривичних дела за која се гони 
по службеној дужности исплаћују из буџетских средстава унапред, a 
наплаћују се доцније од лица која су дужна да их накнаде (чл. 88 ст. 4 
ЗКП), произлази да право на те трошкове има буџет односно његов но- 
силац који финансира суд који је одлуку донео. По чл. I и 2 Закона о 
јавном правобраниоштву носиоце буџета заступа односни јавни право- 
бранилац и у свим поступцима пред судовима, a no чл. 115 Закона о су- 
довима предрачун прихода и расхода Савезног врховног суда улази у 
састав савезног буџета, док предрачун осталих судова улази у састав ре- 
публичких буџета, односно буџета Аутономне Покрајине Војводине, 
уколико законом о буџету народне републике није за среске судове 
друкчије одређено (у HP Србији срезови буџетирају среске судове). 
Пред судом ни у кривичном ни у извршном поступку не појављује се 
ни носилац буџета ни надлежни јавни правобранилац, већ првостепени 
суд по службеној дужности наплаћује трошкове поступка, уствари, сем
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паушалног износа, враћа назад у буџет ове приходе. У послератној суд- 
ској пракси место тражиоца извршења заузима првостепени суд a пре 
рата код званичних извршења као тражилаи извршења фунгирао је суд- 
ски чиновник-тражилац извршења. Ту нема истоветности између овлаш- 
ћеника по извршно.м наслову и по предлогу за извршење, иако је то 
једна од претпоставки за дозволу извршења. Законодавац верова^нз 
сматра да ће наплата трошкова бити спорија ако иницијатива буде пре- 
дата носиоцима буџета односно надлежном јавном правобраниоцу и зато 
је, кршећи остале прописе, установио извршење по службеној дужно- 
сти. За ову бојазан више нема основа. Првих година после рата судовл 
су наплаћивали по службеној дужности и имовинскоправне захтеве до- 
суђене државним органима, установама и предузећима. У погледу тро- 
шкова кривичног поступка друштвена контрола сада формално постоји, 
јер јавнн тужиоци који су у име државе и друштва овлашћени да изјав- 
љују жалбу противу неправоснажних судских одлука у поступку за кри- 
вична дела за која се гони no службеној дужности, своју пажњл' усред- 
сређују на кривично дело и казну. Жалбе на одлуку о трошковима кри- 
вичног поступка врло су ретке, иако има грешака на штету буџетских 
средстава које, ако се саберу у току једне године у савезним размерама, 
претстављају знатне новчане износе.

Судови су дужни да посебно образложе одлуку о трошковима кри- 
вичног поступка тако да се из ње види колики су и зашто су толики 
трошкови одређеног сведока не само глобално него и појединачно за 
путне трошкове, за трошкове исхране и преноћишта и за награду или 
за изгубљену зараду сходно Уредбн о накнади трошкова сведоцима, ве- 
штацима и тумачима у кривичном поступку. Судови ово не чине (или 
врло ретко чине) a виши судови не делују на ниже судове да свој рад 
ускладе са чл. 335 ст. 6 ЗКП ( ”У образложењу пресуде суд ће изнети 
разлоге за сваку тачку пресуде“ — мисли се на изреку пресуде). Ако 
би надлежни јавни правобранилац добио сваку судску одлуку (уоста- 
лом то је и.мператив по чл. 9 Закона о јавном правобраниоштву) по ко- 
јој је осуђени дужан да накнади трошкове кривичног поступка или је 
те накнаде ослобођен, a у питању су буџетска средства, свакако да би 
неправилности на то.м подручју било осетно мање. Јавни правобранилац 
упозоравао би, у случају повреде прописа, јавног тужиоца, a сем тога 
пружао би повремено податке претставничком телу ради увида како се 
троше друштвена средства, што би, нема сумње, потстицало судове и 
сваког судију на још пажљнвије коришћење тих средстава. Од актив- 
ности јавног правобраниоца и заинтересованости преставничког тела у 
погледу трошкова кривичног поступка било би двоструке користи: дру- 
штвена средства добила би бољу заштиту a судови, кроз већу одговор- 
ност, јачали би своју улогу и ауторитет у социјалистичкој изградњи за 
коју друштвена средства, посебно у овом периоду, много значе.

Према томе, принудну наплату по службеној дужности треба уки- 
нути (чл. 524 ст. 2 Нацрта за Законик о грађанском судском поступку 
од 1952 год. изричито не помиње принудну наплату трошкова по служ- 
беној дужности) и истовремено предвидети рок за плаћање трошкова 
као за новчану казну (од петнаест дана до три месеца) a судове овла- 
стити да, у оквиру кривичног поступка, до истека одређеног рока врше 
наплату (аналогно чл. 105 Закона о извршењу казни, мера безбедности 
и васпитно-поправних мера). Сада судска одлука у погледу трошкова
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ca правоснажношћу постаје и извршна, a за суд је то од пресудне важ- 
ности кад решава да ли ће окривљеног да ослободи од накнаде, јер ако 
су трошкови велики и мора да их плати одмах и одједном, окривљени tie 
бити ослобођен од те дужности и онда када би он то извршио у остав- 
љеном року, не доводећи у питање издржавање своје или лица које је 
дужан да издржава. По истеку одређеног рока наплата би се вршила по 
правилима извршног поступка, по предлогу носиоца буџета који би 
предложио једно или више средстава извршења и у случају, на пример, 
обуставе поступка извршења на покретним стварима зато што се не 
може очекивати да би се добило више него што износе трошкови извр- 
шења, јавни правобранилац би водио рачуна да захтев обнови ако извр- 
шеник стекне имовину доцније (сада кад суд обустави поступак више 
се на тај предмет не враћа) или пак да поднесе предлог за извршење на 
непокретности (сада јавни правобраниоци за ово немају услова јер их 
судови не обавештавају о безуспешном исходу наплате на покретним 
стварима). Сва буџетска средства реализована у кривичном и извршном 
поступку полагала би се и даље на текући рачун суда.

Пракса ггоказује да у излучним, пригозорним и опозииионим тужба- 
ма има још увек лутања код питања стварне легитимације, a кад би се 
наш предлог усвојио, не би се дешавало да тужба буде управљена про- 
тив среског или окружног суда, среског или републичког (државнох^се- 
кретаријата за финансије итд., него би у тужби била означена права 
странка из предлога за извршење (што је и код принудне продаје непо- 
кретности због неплаћене порезе који се према чл. 59 Уредбе о принуд- 
ној наплати порезе покреће по предлогу финансиског органа народног 
одбора општине a не општине).

У извршењу новчане казне не треба ништа мењати зато што је по 
чл. 4 ЗИК срески суд орган за извршење те врсте казне и принудна на- 
плата је, без обзира што и за њу важе прописи извршног поступка, део 
јединственог поступка извршења новчане казне. Само са тог аспекта 
треба и гледати на различито третирање одлуке о новчаној казни и од- 
луке о трошковима кривичног поступка.

Борислав Р. Раванић

Др ГЛИША СТОЈШИЋ |

У Панчеву 28 септембра 1959 године умро је Др Глиша Стојшић 
дугогодишњи адвокат. Рођен у Иригу 24 јуна 1885 године, у раном де- 
тињству, прешао је са родитељима у Панчево, где је завршио основну 
школу и гимназију. Правне науке са докторатом, завршио је у Будим- 
пешти и Коложвару. Адвокатски испит је положио 1911 године, те је 
тако у својој 26 години постао члан адвокатског колегиума у Панчеву. 
Од тога вре.мена, па све до последњег часа, адвокатуру није напуштао.

Као добар правник и као добар друг, био је цењен од овојих колега 
и грађана. После Другог светског рата, због ових својих особина, био је 
непрекидно биран за претседника Радног одбора сдвочата у Панчеву.
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Др Стојшић је био члан II. ст. дисциплинског већа при Врховно.ч 
суду А. П. Војводине, a дуго година је биран за члана Управног одбора 
Адвокатске коморе за Аухономну Покрајину Војводину у Новом Саду.

Његовом с.мрћу адвокатура је изгубила доброг стручњака, a војво- 
ђански адвокати, врсног друга.

Слава му!

Др СТЕВАН ГОЈКОВИЋ

После краће, али тешке болести преминуо је др Стеван Гојковић, 
адвокат из Мола.

Рођен у Шиклушу 27 јула 1895 године, завршивши гимназију био је 
.мобилисан у прво.м Светско.м рату. После Уједињења био је администра- 
тивни службеник у Барањи, a зати.м је 1926 године постао адвокатски 
приправник. Адвокатску канцеларнју отворио је 1 нове.мбра 1932 rc- 
дине у Молу и био је адвокат све до окупације. За време окупације не- 
колико пута- хапшен и прогањан од окупатора.

Као човек и као адвокат уживао је велик углед у сво.ме крају, и.мао 
је много пријатеља и поштовалаца. Адвокатску дужност обаЕљао је са 
врло солидним стручни.м знањем и увек при.мерно. Слава му!

И З  С У Д С К Е  П Р А К , С Е

Дозвољеност ревизије зависи од 
вредности спора KOja је још спорна у 
ревизионом поступку (Врх. суд АПВ 
6р. Рев. 140/58)

Тужилац је поднео тужбу са вред- 
ности изнад динара 50.000.—. Пресу- 
дама нижих судова досуђен је ту- 
житељу износ од 46.000 динара. Ту- 
жени је против П. ст. пресуде под- 
нео ревизију, коју је Врх. суд АПВ 
одбацио, a  из разлога:

У конкр. случају се ради о спору 
из чл. 25 ст. 1 ЗПП. Против II. ст. 
пресуде донете у оваквим споровима 
између осталог има места ревизији 
ако је  II- сг. пресудом одлучено о 
спору чија вредност прелази износ 
од 50.000 д. (чл. 368. ст. 2. тач. 1 
ЗПП).

Из природе ове ствари и  начина 
како је  она решена у II  степену 
произлази да у овој ствари ревизија 
може бити дозволзеиа само по чл. 
368. ст. 2 тач. 1 ЗПП, a и  сам подно- 
силац ревизије исту сматра дозво- 
љеном само по овом основу.

У I. ст. поегупку вредност спора 
је стварно била преко 50.000 дин., 
али је  I. ст. пресудом тужиоцу до- 
суђено само 46.000 дин. па је  туж е- 
ни уложио жалбу, те је  очигледно, 
пошто се само туж ени жалио, да

спор тече дал>е за вредност од 46.000 
динара, јер само то може бпти пред- 
,мет разматрања Ц. ст. судач a  и  ре- 
влзионог суда. Прелш томе, за до- 
ззсл>еност 1>евизије меродавна је о- 
на вредност предмета спора која је 
у рсвизионом поступку још спорна.

Суд по службеној дужности узи- 
'ia  у обзир да је  ревизија недозво- 
Јвена и такву ревизију одбацује. 
Ову одлуку по правилу треба да до- 
несе Претседник већа I. ст. суда (чл. 

.373 ЗПП). Но, псшто Претседник ве- 
ha ICT. суда није докео такву одлу- 
ку и овај Врховкги суд, коме је до- 
ставл>ена ревизија, свлаш ћен је  та- 
кођер, да по службеној дужности 
својим решењем ревизи)у одбаци 
(чл. 354 у вези чл. 379 ЗПП).

Ствари које служе по својству и 
намени једном брачнам другу не 
може други брачни друг траж ити са 
наслвва заједничке тековнне. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 313/59)

Тужени је  против I. ст. пресуде у- 
ложио жалбу, која је само дели- 
мично уважена, I. ст. пресуда у  делу 
у коме је уваж ила тужбени захтев 
у погледу једног црног мушког оде- 
ла, четири мушке кошуље, једног
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мушког шешира, преиначена и туж- 
бени захтев тужитељице одбијен, a 
из разлога:

Ж алба је  иеоснована само у по- 
гледу оних ствари које су искл>учи- 
во камен>ене, по својим својствима 
и намени, туженику. У питању су: 
једно мушко одело, један мушки 
шешир и мушке кошул>е. Обзиром 
на чл. 6 ст. 3 Закона о имовинским 
односима брачних другова <Сл. Глас- 
ник НРС бр. 6/195Q) тужбени захтев 
у погледу ових ствари није основан.

Ж алба против одлука суда у III 
степену није дозволЕ>ена. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 249/1958)

В. К. уложила је ж албу против 
решења Управе гфихода у  вези  чл. 
122 Уредбе о порезу на доходак, па 
је Срески суд делимично ж албу ува- 
жио II енизио висину утврђеног a 
неопорезованог прихода. В. К . уло- 
жила је и  жалбу против одлуке 
Окружног суда којом је потврђена 
одлука Среског суда. па је  ту жалбу 
Окружни суд одбио.

Затим је  уложена ревизија, па је 
Врх. суд ревизију одбацио налазећи 
да се ради о специјалном поступку 
a у KoieM ни1е дозвол>ена ревизија 
против одлуке окружног суда.

В. К. 1е уложила жалбу против о- 
r'or решења Врх. суда, који је  ж ал- 
б'-' одбаиио. a из разлога:

По ЗПП жалба >е дозвољеча пгнз- 
тттв решења I. ст. суда (чл. 364—367) 
a против Јзешења II. ст. cv;ia дозво- 
љена le newH’̂ Mia само v оквирима 
"л  380 31111. Поотчв одлука судова 
V in .  степечу HHCv дозвол:ени ре- 
довни правни лекови.

О повише&у тужбеног захгева ту- 
жеии мора бити обавештев и без 
тога се не меже о повишењу донети 
одлука. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 391/ 
1959)

Тужилац је у првобитном тужбе- 
ном захтезу тражио исплату 362.020 
дин. a на расправи, на коју су туж е- 
ни и његов заступник уредно по- 
звани, али нису дошли, повисио је 
тужбзни захтев за даљих 50.000 ди- 
нара ,па је I. ст. суд донео одлуку 
којом је туженор обвезао на испла- 
ту и повишеног износа.

Тужени је уложио жалбу, која je 
делимичнз уважена, I. ст. пр»есуда 
двлимично укинута, a из разлога:

Тужилац ,̂ е повисио CBoi тужбвни 
захтев са 332.020 на 412.020 динара

на расправи, којој нису присуство- 
вали тужени и ifaeroB заступник. 
Према томе, пресуда у погледу по- 
вишеног тужбеног захтева донета је 
повредом чл. 343 ст. 2 тач. 6 ЗПП, 
јер је туженику незаконитим по- 
ступком ускраћена могућиост да 
расправља пред судом о повишеном 
тужбеном захтеву. Иако су тужени 
примили позив на расправу та окол- 
ност не разрешава суд бд обавезе 
да нове тужбене захтеве или пак 
повишени део тужбеног захтева до- 
стави туженом по чл. 273 ЗПП ако 
исти није био присутан на расправи 
на којој су ти нови захтеви били из- 
нешени. Обзиром на бколност да је 
у гштању битка повреда одредаба 
парн. поступка ваљ ало је пресуду у 
том делу укинути.

У случаЈу редовне ликвидације не 
noecTaie пуномоћ.1«; излато од препу- 
зећа. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 353/59).

О круж ни суд је прекинуо посту- 
пак јер је предузеће у  редовној лик- 
видацији. Уложена жалба је ува- 
ж вча, a  i-iT пазлога;

По чл. 94 ЗПП парнично пуномоћ- 
ie престаје престанком правног лица, 
a  у случају принудне ликвидације 
привредне организације пуномоћ'е 
престаје, кад по постојећим пропи- 
сима наступају правне последиие 
отвапаша принудне ликвидације. По 
чл. 201 тач. 3 ЗПП суд ће у том слу- 
ча)у увек прекинути поступак. У 
конкр. случају, међутим. тужено 
предузеће је  у редовиој ликвидаци- 
ји, a  ЗПП iraie предвидео престачак 
парн. пуномоћја за случај редовне 
.ликвидаци1е привредне организаци- 
је. По чл. 15 Уредбе о престанку пре- 
дузећа и радњи, даном уписа ре- 
довне ликвидације предузећа у ре- 
гистар привр. организација, престају 
овлаш ћењ а заступника и опуномо- 
ћеника предузећа, ако ова овлашће- 
ња ликвидациона комисија не задр- 
ж и  на снази уписом у Јзегистар при- 
вредних организација. Пошто пред- 
мет уписа у регистар привредних 
организација није паркично пуно- 
Mohje TO је  очигледно да се наврде- 
ни пропис односи на службенике 
предузећа ко.1и су били овлашћени 
на застуттање предузећа и  на обав- 
љан>е одређених послова.

Искл>учен>е из наследства мора 
бнти изражено у тестаменту на не- 
СУМН.ИВ начин. <Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 325/1959)
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I. ст. оресуда је  утврдила да т€- 
стамент в р е ^  нужни део једног од 
наследника, гга је  истоме предао на 
име шеговот нужзшг дела половину 
имовине.

Противник је уложио жалбу, која 
je као неоснована одбијена, a  из 
разлога:

По чл. 47 Закона о наслеђивашу 
завешталац може искључити из на- 
слеђа наследника ко1и има право 
на нужни део под условима наведе- 
ним у  том члану. To су узроци 
искључеша из нужног дела. По чл. 
48 ЗН  прописани су формални усло- 
ви за пуноважност искључења. По 
овом пропису. завешталац који же- 
ли да искључи неког наследгопса 
дтооа то изразити у  тестаменту на 
несумњив начин, a  корисно је да на- 
веде и основ за искључеше. Из из- 
ложеног прописа произлази да за 
пуноважност искључења треба да 
nocToie и узроци искључења, a вр- 
.n-a завештаочева о искључењу не- 

законског каследника који има 
пш во на нужни доо мора бити чзг.а- 
жена у  .^едном од законских облмка 
'г?>стамента. на несухга>15в иачшт. H pi-  

CFODHO да у  тестаменту нема кла- 
о HCKTbV4eft>v тужиоиа из на- 
a та чттч>етпта да га ie заве- 

Ј^та.тгатЈ V тестаменту мтшоишао и 
да пасттотгагао оа ттелом имовином 

V копист тужени'«'. ке зна^^Јг
тто IrinT-niT̂ T'Ô *

rTrH >TTT-TCV T-fT Ч П .  4 8  W ^W ".TS V -

мт тЈЧРпећа мог>ч се v
" p̂TaMe'-rrv fra HecvMitiiB начин.

Хронична болест ко ја OMoryhyje 
кретаље није оправдање због и?о- 
стзнка. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 9/59)

I. ст. суд ie донео пресуду због и- 
■’останка. Тужена је уложила ж ал- 
6v, K o lv  је Окр. суд одб-ио. Тужена 
ir> уложила ревизију, која је  одби- 
јена, a из разлога:

Нема повреде из чл. 343 ст. 2 тач. 
5 ЗПП, јер тужена поднетим лекар- 
ским уверењем није оправдала свој 
изостанак са распЈЈаве обзиром да 
није према садржини тог лекарског 
увереша била акутан болесник него 
хпоничан. па је стога била у  могЈгћ- 
нпсти да дође ва заказану расправу 
’en ж иви у  седишту суда и дан ра- 
ни10 се  кргетала по улици, или пак 
да на pacrrpaBv пошал>е свога пуно- 
моћника или правозастЈгпника.

Тек у ревизнји наведени разлвзи 
да не постоје услови за  издавање 
платног валога нису чравно реле- 
вантни. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 84/59) 

Пресудом Окр суда одбијена је 
жалба тужеш 1ка, па је туж еник у- 
ложио ревизију, која је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

У чл. 426 ЗПП нормирани су  усло- 
ви по којима he суд издати платни 
налог. По чл. 432 ЗПП, ако  нису по- 
стојали услови за издавање платног 
налога, иако тужени томе пригово- 
ри суд he решењем укинути платни 
налог и по правомоћности решеша 
отпочеће расправљање о главној 
ствари, кад таквом расправљању 
има места. У конкр. случају. после 
приговора тyж€^шкa против платног 
налога —■ у  којем туженик није ста- 
вио приговор да не постоје услови 
за издавање платног налога из чл. 
426 ЗПП, суд је  расправлЈао о глав- 
Hoi ствари проверавајући тужбени 
навод одбране те је  донео коначну 
одлутгу о главној ствари. Према то- 
ме, ревизиони јжзлози уколико се 
односе на непосто1ање услова за из- 
давање платног налога, нису правно 
релевантни. ien да ’e и учишена v 
ревизиш наведена повведа одредаба 
парн. поступка, та поврепа није &гг- 
'ча повведа и ните имала никаквог 
vTMuaia на доношење заковите и 
правилне пг>есуде.

Уопштени жалбени наводи без 
навођења конкретних чињ етпда че 
иогу се уважити. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 306/59).

I- ст. суд је одбио тужбени захтев 
тужиоца, који је  уложио жалбу, ко- 
ја  'е  као неосноваиа одбијена, a из 
ржзлога:

Тужилац наводи у својој жалби 
да се нападнута пресуда заснива на 
неистинитим исказима сведока и ту- 
жених, a  предлаж е саслушање но- 
вих сведока на околност да су ту- 
жени шиканирали, псовали и по- 
грдним речима називали тужиоца и 
његову жену. Ови жалбени наводи 
су уопштени и њима се не указује 
на конкретне околности, на конкрет- 
не радње ко1им би тужени ^шика- 
нирали, псовали и погрдним речима 
називали” тужиоца и његову жену. 
На основу таквих уопштених ж ал- 
бених навода, без навођења кон- 
кретних околности не може се ж ал- 
ба уваж ити јер иста ни1е дсвољно 
поткрепљека у томе делу.
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Достава се врши пуномоћвику 
странке ако га странка има. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 307/1959)

Поводом жалбе тужилаца укину- 
то је  решење I. ст. суда, a  са ра- 
злога:

По чл. 127 ЗПП кад стр>анка има 
пуномоћника, доставл>ање се врши 
пуномоћнику ако у закону није што 
друго наређено. Додуше у  чл. 134. 
ст. 4 је прописано. ако пуномоћник 
промени пребивалиште или стан, a 
не обавести о томе суд, достављање 
ће се извршити као да пуномоћник 
није постојао. Међутим, ранији пра- 
возаступник тужилаца молбом од 4 
марта 1958 г. ставио је предлог да се 
одложи расправа заказана за 8 
март 1958, јер није до6ј1о позив на 
расправу и није добио ни одлуку 
вишег суда поводом његове жалбз 
против I. ст. пресуде. У поднеску ie 
ттавелена његова адреса, па ie I. ст. 
суд био дужан позвати уз доставу 
примерка пресуде Врх. суда АПВ и 
правног заегупника тужилаца у 
смис.лу чл. 127 ЗПП, јер  је у конкр, 
случају суд био обавештен пре одр- 
ж авањ а расправе о промени стана 
пуномоћника тужилаца, тако да се 
на конкр. случај не може примени- 
ти чл. 134 ст, 4 ЗПП. Исто тако, суд 
је био дуж ан доставити решење о 
мировашу поступка правозаступни- 
Kv тужилаца. Пошто ни1е тако по- 
ступљено рок из чл. 206 31111 није 
ни почео тећи у односу на тужи- 
теље.

када је у конкр. случају поступао у 
смислу чл. 62 ЗПП, према којем 
пропису је могао али и није морао 
одредити делегацију другог ствар- 
ног суда, па се жалба указује недо- 
пуштеном.

Ж алба против решења Врховног 
суда АПВ о одбачају предлога ради 
делегирања другог суда није допу- 
штена пошто Врховни суд није у 
ТО.М случају I. степени суд. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 17/1959)

Врх. суд АПВ својим решењем од- 
бацио је  предлог тужитељице за 
„изузеће” целог Окружног суда у П. 
обзиром да нису постојали законски 
услови из чл. 62 ЗПП.

ТужитеЈБица је уложила жалбу 
на Савезни врх. суд, коју је  жалбу 
Врх. суд АПВ одбацио, a из разлага: 

По мишл>ешу овога суда жалба 
против оспореног реш ена овога су- 
да није допуштена.

Према пропису чл. 364 ст. 1 ЗПП 
против решења I. ст. суда дозвоље- 
на је  жалба, ако у  ЗПП-у ни је одре- 
ђено да ж алба није дозвољена.

Очигледно је да се овај суд не мо- 
же сматрати I. ст. судом ни тада,

Употреба .лажне исправе не кон- 
зумира и крив. дело преваре. (Врх, 
суд АПВ бр. К ж . 453/1959).

I. ст. пресудом оптужени je  про- 
глашен криви.м за два дела ф алси- 
ф иката службене исправе из чл. 
319. ст. 1 К З и крив. дела преваре 
из чл. 258 .ст. 1 КЗ.

Оптужени је  уложио жалбу, ко- 
ја  је  као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Кривична дела употребе ф>алси- 
фиковане исправе и преваре имају 
различите елементе, a различит им 
ie и  објект. Употребом лаж не потвр- 
де не врши се нужно и кривично 
дело преваре, па је  стога неосновано 
правно становитпте оптужених да у- 
потреба лаж не исправе конзумира 
превару. У питању је  идеални сти- 
цај оба кривична дела па је  правил- 
но I. ст. суд одмерио оптуженим ка- 
зну за оба дела.

З а  упис у именик адвоката по- 
требно је  између осталог да молилац 
има полож ев адвокатски или су- 
диски испит или испит који је  из- 
једначен са судиским испитом. (Врх. 
суд АПВ бр. У. 2548/1959.

Адвокатска комора у АПВ одбила 
ie захт«в за упис у именик адвоката 
лица које нема положени адвокат- 
ски или судиски исггит, односно не- 
ма положени испит који је изједна- 
чен са судиским испитом, a захтев 
ie  поставио на основу чл. 24 Уредбз 
о cvдиcкoм испиту.

Против ове одлуке покренут је  у- 
првани спор, па је Врховни суд АЛВ 
туж бу као неосновану одбио, a из 
разлога;

Размотривши списе предмета суд 
је нашао да оспореним решењем ни- 
је  повређен Закон на штету туж и- 
тел>а. Наиче, према чл. 13 т. 5 Зако- 
на о адвокатури правс уписа у име- 
ник адвоката има свако ко између 
осталог има положен адвокатски 
или судиски испит. Изузетак од о- 
вога прелвиђен је  саму у чл. 14 и 127 
ЗОА, тако да ггрема првом пропису 
могу стећи адвокатуру без пропи- 
сане приправничке праксе и адво- 
катског односно судиског испита са- 
мо редовни професори правних нау- 
ка на факултетима, док према дру-
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roM пропису могу стећи право на вр- 
шеше адвокатуре и без положеног 
адвокатског, односно судиског испи- 
та лица која су до дана ступања на 
енагу овог Закона положила испит 
који се признаје као судиски испит. 
Међутим, није спорно да тужитељ 
не испушава ни један од овде пред- 
виђених услова. Неоснован је навод 
тужитеља да он има услова за угшс 
у именик адвоката обзиром да је 
лице из чл. 24 Уредбе о судиском и- 
спиту a према коме би, у вези са чл. 
13 ЗОА имао право да буде уписан 
у именик адвоката без обзира што 
нема положен Ш1ти судиски испит. 
a нити испит раван овоме. Наиме, 
члан 24 Уредбе о судиском испиту 
предвиђа ослобођење од полаганЕ»а 
испита лица набројаних у  том чла- 
ну, када би тај испит био потребан 
за стицаше одређеног звања, док у - 
слове за упис у именик адвоката ре- 
гулише Закон о адвокатури (чл. 12 
—14 и 127).

При оцени основавости захтева за 
измену уговорене цене треба узети 
у обзир не само повећање појединих 
трошкова или увођеље појединих 
нових обавеза, већ разлике које ре- 
зултирају из измена свих економ- 
ских инструмената и система распо- 
деле укупнсг прихода. (Врх. привр. 
суд, бр. Сл. 807/1959)

Пресудом суда првог степена од- 
биден је  захтев тужиоца — грађе- 
винског предузећа да се тужегш ин- 
веститор обвеже да плати повећа- 
не трошкове грађења ко.1е је туж ч- 
лац у години 1957 имао при извође- 
њу туженикових об^еката на осно- 
ву уговора из године 1955 и 1956; до 
повећање t)ix трошкова бч.по ie 
према тужби, дошло услед дејства 
економских инструмената по Савез- 
ном друштвеном плану за годину 
1957 и прописа Уредбе о расподели 
укупног прихода привредних орга- 
низација за годину 1957.

Врховни привредни суд укинуо је 
побијану првостепену пресуду те ie 
ствар вратио истом суду на поново 
суђење, a из разлога:

„Суд првог степена пропустио је 
да расправц сва питања и  чињешпде 
од којих зависи основаност тужбе- 
ног захтева, a нарочито да ли у  кон- 
кретном случају постоје оне прет- 
поставке и услови од којих. према 
правним правилима која садржајно 
олговарају општој узанси број 55, за- 
виси основаност захтева за измену

уговора због промењеш-гх околоно- 
сти.

При оцени питања, дз ли би, у- 
след накнадно донетих прописа на 
основу Савезког друштвеног плана 
за  1957 годину, испуњење обавезе 
по уговореној цени за тужиоца по- 
стало претерано отежано или 6и му 
нанело претерано велики губитак, 
— потребно је узети у обзир не само 
она повећања трошкова на којима 
тужилац заснива свој захтев, већ и 
све оне промене које су за грађе- 
винска предузећа резултирале како 
из Савезног друштвеног плана за 
1957 годину, тако и из друкчијег си- 
стема расподеле укупног прихода у 
1957 години по Уредби о расподели 
укупног прихода (Службени лист 
Ф Н РЈ број 16/57) у односу на онај 
систем расподеле и обавезе који су 
за грађевинска предузећа били на 
снази у 1955 односно 1956 години по 
тада важећим прописима. Другим 
речима. за питан.е да ли би изврш е- 
5ве обавезе по уговореним ценаша 
за тужиоца у конкретном случају 
било претерано отежано, нгије од 
значаја само повећање појединих 
трошкова из структуре цене грађе- 
винске услуге, односно увођење но- 
вих обавеза, већ цео систем распо- 
деле укупног приходд у 1957 години 
посматран као једна целина, као и 
онај коначни резултат који ie з а  ту- 
ж илачко предузеће на основу тог 
новог система р>езултирао у однссу 
и у  сравњењу са оним јзезултатом 
који би за тужиоца произашао да 
су и  у 1957 ГОДИГО1 остали иа снази 
како  систем расподеле тако и оба- 
везе које су важ иле у време закљ у- 
чењ а предметних уговора.

Стога је потребно да се у настав- 
љеном поступку изврши вештачење 
прегледом и упо{>еђивгњем туж ио- 
чевих калкулација и биланса за
1956 и 1957 годину у циљу утврђења 
да ли је, услед прописа донетих у
1957 години a у односу на конкретне 
послове, за тужи.дачко предузеће 
дошло до таквих промена због којих 
би извршеше обавезе по уговореним 
ценама за њега заиста било прете- 
рано отежано или би му нанело пр>е- 
терано велики губитак”.

Наплатност Je битно обележје у- 
roBOpa о превозу ствари. Одговор- 
нсст возара за умипивај и груби не- 
хат не може се искл>учити уговорсч.
(Врх. припр. суд, бр. Сл. 16/1959) 

Тужилац је  тужбом затражио да
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ee тужени обавеже да му накнади 
штету нанету тиме што се приликом 
превртања туженикова камиона ко- 
ји је  био натоварен тужиочевом ра- 
хијом у бурадима, разбила бурад и 
просула ракија која је  взж ена из 
тужиочева стоваришта у А. у ту- 
жиочево стовариште у К . Истакао је 
да је за штету одговоран тужени 
као возар, јер да је с њиме закљу- 
чио уговор о превозу.

Тужени се успротивио тужбеном 
захтеву. Истакао је да није закљу- 
чио уговор о превозу. Навео је  да је 
искључио сваку своју одговорност 
за штету и пристао да се ракија пре- 
везе његовим камионом бесплатно, 
згправо да му тужилац накнади са- 
мо стварне трошкове (гориво, мази- 
Б О , амортизацију и дневнице шофе- 
ру и помоћнику), jep да је  камион 
бко непосредно. пре тога враћен с 
генералне оправке па још није био 
испробан ни регистрован.

Суд првог степена удовољио је 
тужбеном захтеву. Нашао је  да ту- 
жени, као возар, ни1е могао угово- 
ром иекључита своју одговорност за 
штету, и то ни у случају да је 1ф€-» 
воз обавио без награде.

Врховни прршредни суд укинуо је 
првостепену пресуду, a из разлога;

„Уговор о превозу ствари је сина- 
лагматички, наплатни уговор. Оба- 
вили се превоз бесплатно, тада се не 
ради о возарском послу, већ о не- 
ком другом правном послу. Стога се 
возарем не сматра лице K O .ie  некомо 
вожњом само услугу учини или му 
стави своје превозно средство (е- 
вентуално и сваје службенике) на 
гасполагање, a да сам не одговара 
за гезултат.

По правним правилима о возар- 
ском послу, возар је  одговоран за 
сваку штеуу која од часа преузима- 
ња до изручења 'наетане на ствари- 
ма губитком или оштећењем, уко- 
лико не може доказаги да je штета 
настала услед впше силе, приркздног

својства ствари или услед недостат- 
ка паковаша који се није могао при- 
метити сполЈа. To значи да преузи- 
ман>е на превоз укључује у себи да 
возар прима ствари под евој надзор 
и своје чување. Другим речима: где 
нема чуван>а, нема ни уговора о 
превозу.

Наведено правило није правило 
принудног права. Јемство возара мо- 
ж е  се уговором изменити (пооштри- 
ти или ублажити), али измене не сме- 
ју  бити у супротности са суштином 
возарског посла. To значи да се у- 
говором може само изменити степен 
одговорности, a не може одговорност 
искључити. При томе умањење во- 
зареве одговорности не може ићи 
тако далеко да се противи добрим 
обичајима; тако например није до- 
пЈтптено иекЈвучити одговорност за 
властити (и својих људи) умишљај 
и груби иехат. Буде ли ипак угово- 
рено да возар уопште не јамчи за 
губитак и оштећење, a  странке хоће 
баш уговор о превозу, и штета на- 
стане, тада се возар може екскул- 
ггарити само ако  докаже да се ради 
о догађају који се не може њему 
(ни шеговим људима) приписати ни 
у умишљај ни у груби нехат.

У конкретном случају, пошавши 
од погрешног утврђења да је  између 
стравака неспорно да су закључиле 
уговор о превозу и од погрешног 
схватањ а суштине возарског посла 
(утовора о превозу ствари), првосте- 
пени суд није ггровео доказе о  од- 
лучним околностима на које су 
странке указале. To је разлог да у 
парничном спису, пр>ема садашњем 
стању, нема чињеничног основа који 
je  потребан да би се могло оценити 
да ли су парничне странке закљ учи- 
ле уговор о превозу и дз ли је  у  том 
случају иаводни сопразум о искљу- 
чењу одговорности допуштен. или је  
пак закључен који други правни 
посао”.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 25 ок- 
тобра 1959 године, донесена су следећа решења:

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

2. Узет је на знање тромесечни извештај секретара о раду органа 
Коморе.

29



3. Брисани су из именика адв. приправника АК у АПВ са даном 30 
септембра 1959 обзиром да су уписани у именик адвоката:

а) решењем бр. 300/1959 Чубрило Станко, Панчево;
б) решењем бр. 315/1959 Шијачић Леса, из Новог Сада.
4. Решењем бр. 326/1959 брисан је из именика адвоката са 30 септ. 

1959 Кресоја Сава из Вршца, услед преселења седишта адв. канцела- 
рије у Београд, a за преузи.матеља је одређен адвокат Стојановић Бог- 
дан, из Вршца.

5. Решењем бр. 382/1959 брисан је из именика адвоката са 28 септ. 
1959 услед смрти др. Стојшић Глиша, a за преузиматеља је одређен 
адвокат Чубрило Станко из Панчева.

6. Решењем бр. 390/1959 брисан је из именика адвоката Царић Ва- 
силије :из Ст. Пазове услед преселења седишта адв. канц. у Винковце и 
то са 15 октобро.м 1959.

7. Решењем бр. 393/1959 брисан је из именика адвоката са-11 окт. 
1959, a услед смрти, др. Гојковић Стеван, из Мола, a за преузнмател>а 
канц. одређен је др. Радонић Пре.мислав, адв. из Мола.

8. Решењем бр. 389/1959, брнсан је из именика адв. приправника са 
27 септ. 1959, због отслужења кадровског рока, Субаков Владимир из 
Бечеја.

9. Решењем бр. 399/1959 разрешен је дужности преузиматеља адв. 
канц. пок. Сувајџић Богобоја адвокат Пфау Јован, a за новог преузима- 
те.жа је  одређен адвокат Шијачнћ Леса из Новог Сада.

10. Решењем бр. 401/1959 разрешен је дужности заменика адвокату 
Драгичевић Јовети из Србобрана адвокат Девечерски Стеван из Бечеја.

11. Решење.м бр. 391/1959 a на основу чл. 41 и 9б т. 4 ЗОА, те члана 
6 т. 1— 2 и чл. 7 Статута АК у АПВ \'писује се у именик адвоката АК у 
АПВ са даном 16 октобар 1959 године Грозданић Бора, са сед. адв. канц. 
у Ковину, a услед преселења седишта адв. канц. из Смедерева у Ковин.

12. На основу чл. 47 ст. 2 и 93. т. 8 ЗОА, члана 8 Уредбе о наградн 
за рад адвоката, те чл. 31 т. 12 Статута АК у АПВ ев;идентирају се сле- 
дећи уговори адвоката о пружању правне помоћи:

а) решењем бр. 376/1959 др. Несторов Драгол>уба из Зрењанина са 
Грађ. пред. „Банат” из Зрењанина;

б) решење.\1 бр. 380/1959 Стипић Владислава из Новог Сада са пред. 
„Електровојводина”, Нови Сад;

в) решењем бр. 389/1959 Новаковић Оливера из Новог Сада, са 
творницом „Соња Маринковић”, Нови Сад^

r) решењем бр. 400/1959 Речеи vOaaHC.iaB из .^паткна са Зе.м.-вор. за- 
другом, Апатин.

13. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, као и о оста- 
лим текући.ч послови.ма.

14. Сазван је заједнички састанак претседника Радних одбара, чла- 
нова савета и управног одбора за 22 новембар 1959, с ти.ч да се у овом 
броју „Гласника” објављује посебан позив.

Управни одбор АК у АПВ
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позив
на заједнички састанак претставника Радних одбора, чланова савета и 
управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, који ће се одржати у неде- 
л.у 22 новембра 1959 са почетком у 9 часова, у пркЈсторијама Адвокат- 
ске коморе, у Ново.м Саду; Змај Јовина 20, a са '

Дневним редом:

1. Отварање састанка и утврђивање присутних;
2. Нека материјална питања адвокатуре:
а) Питање примене Уредбе о награди и Тарифе, и питање смештаја 

адв. канцеларија (референт Милорад Ботић);
б) Питање опорезивања адвоката и измене Уговора о соц. осигура- 

н>у адвоката (референт Коста Хаџи);
3. Разно.
У име Радних одбора састанку треба да присуствују претседници, a 

ако су спречени претставник кога одреди Радни одбор.
Сви учесници на овом састанку имају да користе викенд карту I. 

разреда, и добиће од Коморе по једну дневницу.
Ако ко жели да му се за ноћ од 21 до 22 новембра 1959 задржи пре- 

ноћиште, нека о TO>ie обавести Секретаријат Коморе најкасније до 15 
новембра 1959 године.

Из седнице управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 25 
октобра 1959 годнне.

Секрстар, 
Косга Хаџи, с. р.

Претседник, 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Умољавамо све адвокате да нам на тек. рач. 151-73-3-10002 упла- 
те по 4(К) дин. за два смргна случаја др. Стојшић Глише из Панчева и 
др. Гојковић Стевана из Мола, тј. укугтно 800 дин.

2. Позивамо све адвокате дужнике на чланарини, 1®/о коморском до- 
приносу, посмртнини, казни, да одмах уплате своја дуговгња обзиром 
да се ближи крај буџетске године.

3. Позивамо све адвокате да доставе обрачуне и извештаје о про- 
мету за прва три тромесечја 1959 годнне и да уплате 1“/о од бруто про- 
мета, без икаквих одбитака. Уплата се врши на горњи тек. рачун.

Књиговодство коморе
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ПОЗИВ HA ПРЕТПЛАТУ

1960 године улази „ГЛАСНИК” Адвокатске коморе у АПВ у девету 
годину излажења.

Услед поскупљења цене продукције листа управни одбор Адвокат- 
ске кодгоре у АПВ одлучио је да годишња претплата на „ГЛАСНИК” За 
1960 годину стаје 800.— осамстотина динара.

Молимо све наше претплатнике да ово узму на знање. Уједно их 
моли.мо да нас известе уколико не желе да и у 1960 години претплаћују 
„ГЛАСНИК”, да би Уређивачки одбор могао да изврши своје планирање.

„ГЛАСНИК” ће свим претплатницима бити достављен за месеи ја- 
нуар 1960 године, без обзира да ли су обнавили или не претплату, оси.м 
оним претплатниии.ма који до краја децембра 1959 откажу претплату.

Претплата се уплаћује на тек. рач. Адвокатска комора у АПВ бр. 
151-73-3-10002, a на полеђини треба означити „претплата на Гласник” 
за I960 годину.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА”

ТАКСИРАЊЕ ПУНОМОЋЈА

Према објашњењу Секретаријата за правосудне послове Савезног 
извршног већа пуномоћја која нису издата пред судом, a употребљују 
се код судова не подлеже плаћању посебне таксе на пуномоћје, него 
се код предаје суду имају таксирати као прилози.

Према томе, пуномоћја код судова се таксирају, ако је вредност 
спора до 12.000 дин. са 6 динара, преко 12.000 дин. са 12 дин. a у бра- 
коразводним споровима са 18 динара. Код Врховног суда у управним 
споровима са 25 дин., a код привредних судова без таксе.

, Г Л А С Н И К “ излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовнна 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних .хероја бр. 6 / Текући рзнун код Комун 
банке бр. 151-73-3-10002 / Шта.мп. „Будућност" погон „Коста Шокица" Ноаи Сад
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