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Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.  П.  В О Ј В О Д И Н И

Голмаа VIIl Нова Сад, јун 1959 Број в

УРЕДБА О НАГРАДАМА И НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА РАД
АДВОКАТА

У „Службеном листу ФНРЈ” број 20 од 20 маја 1959 године објав- 
љена је  Уредба о награаама и накнади тЈ>ошкова за рад адвоката, за- 
једно са Тариф<»1 о наградама за рад адвоката, коју је  Уредбу донело, 
на основу прописа члана 44 ст. 2 Закона q одвокатури, Савезно извршно 
веће. Уредба ступа на снагу 1 ЈЈтга 1959 године и од онда се она при- 
мењује.

Овом Уредбом решено је једно важно питање наше адвокатуре, пи- 
тање довођења у склад са данашњим ексшомским и привредним животом 
наше земље, награђивање адвоката за њнхов рад. Последњи пропвси 
објављени су били у овој области 1951 године, тако да су били већ 
потпуно застарели и превазиђени нашим 'привредним животом.

Сама Уредба садржи општа начела о награђивашу адвсжата за  рад. 
У чл. 2 Уредбе истакнут је принцип да адвокат може са странком уго- 
ворити награду и накнаду трошкова само до висине износа прописаних 
овом Уредбом. PuiH, ако адвокат заступа инострана физичка и правна 
лица он може висину награде да утовори и преко износа протшсаног, 
ако то није у супротности са међународним споразумима.

Ако је, пак, предмет сложен и изискује већи труд и веће улагање 
времена, може се, ако је  закључен претходан уговор адвоката и странке, 
награда предвиђена у Тарифи и да повећа, али не пр>ек!0 100®/в од одре- 
^ н е  награде.

Садржи, даље, Уредба све потребне прописе о израчунавању вред- 
носги која служи као база за одмеравање награде, затим прописе о тро- 
шковима адвоката, о томе како ће суд утврдити те награде и трошкове 
итд. На овнм се прописима, као ни на прописима саме Тарвфе н«ћемо 
задржавати, јер су то општи, већ углавном, али ипак са знатним изме- 
нама првма^досадашњим прописима, познати пропиои, које није по- 
требно посебно комеетарисати.

Има, међутим, ова Уредба извесне прописе који су од начелног врло 
важног значаја. To су прописи садржани у члановима 8 и 14 Уредбе.

Члан 8 Уредбе ставља у  дужност Адвожатским коморама да имају 
право да испитују да ли се адвокати при утоворању и наттлати награде 
и накнаде трошкова придржавају одредаба саме уредбе. По чл. 4 уредбе 
ништаве су одредбе уговора између адвоката и стракке које су npo- 
тивне самој уредби. Ово јасно значи да адвокат не може ни примити, ни 
тражити, нити пак уговорити награду или трошкове који иду изнад ви-



сине одређене уредбом односно тарифом, осим случаја пртиене чл. 13 
уредбе (повећање услед сложености случаја) и ако је у питању за- 
ступање странака из иностранства, али под условом да се то не коси са 
мефународним споразумима. Адвокатским коморама се овим намеће 
једна важна дужност и велика одговорност, које ће оне имати на сходан 
начин да испуњавају.

Необично су важни прописи чл. 8 става 2 и 3 уредбе.
Ту је Адвокатским комарама стављеноу дужностда евидентирају све 

уговоре које адвокати закључе на основу члана 4 ст. 6 и члана 47. става 
2 Закона о адвокатури. Ово су зтовори закључени ради пружања прав- 
не помоћи народшш одборима или друштвеним организацијама, односно 
ради заступања привредних организација уз плаћање награде у одре- 
ђеним месечним износи.ма. Адвокати који склапају ове врсте уговора, 
дужни су исте да поднесу надлежној Адвокатској комори у року од 10 
дана. Ако Адвокатска комора нађе да ови уговори нису у сагласности са 
самом уредбом, оне ће указати привредндЈм организацијал1а, друштвеним 
организацијама и народним одборима на оне одредбе уговора ко-ји нису 
у сагласности са уредбом, a ако сами уговори не садрже све еле.менте 
потребне за оцењивање уговора, оне ће затражити од уговорача по- 
требна обавештења.

Из ових одредаба уредбе произлази да је уредба оставила Адвокат- 
ским коморама да преиспитају законитост закљ}гчених уговора, што пак 
значи, да утоворе који нису закључени сходно одредбама уредбе, од- 
носно Закона о адвокатури, на основу којег је  ур>едба донесена, неће 
регистровати, a онда ти уговори не могу имати правну ваљаност. На 
овај начин ће саме Адвокатске кол1оре вмати дужност да пазе и бдију 
да се институција правне noNtohH предвиђена у чл. 4 Закона о адвока- 
тури не дефорлгише, да се она организује и примењује тачно према 
прописима Закона о адважатури и Уредбе о наградама и наиснади тро- 
шкова за рад адвсжата, те ће бити искључене све .могућности настоја- 
ван>а да се институту пружања правне помоћи даде неки други 
каракгер, него онај који је сам Закон о аЕДвокатури одредио и дефи- 
нисао.

Како са подручја неких Комора већ има сигнала да се тај институт 
пружања правне помоћи жели да деформише, то је сада и сама уредба 
само подвукла дефиницију Закона о адвсжатури, a Адвокатским комо- 
рама дала инструменте да се боре против сваке тенденције дефарми- 
сања OBor института. Од правилне при.мене одредаба Закона о адвока- 
тури и Уредбе о  наградама и накнади трошкова за рад адвсжата, од буд- 
ности Адеокатских комора ће зависити да ли ће се ове тенденције де- 
формисања моћи да одрже или не. Ми верујемо да he Адвокатске ко- 
море и хтети и знати да примењују прописе онако како су одређенм.

Важна је  одредба чл. 8 сг. 1 уредбе, према којој Адвокатска комора 
има право да испитује да ли се адвокати при уговарању и наллати на- 
граде и накнаде трошкова ■придржавају уредбе. Могућност овог испи- 
тивања омогућена је обавезом адвоката да приликом сваког прије:ча 
новца изда странци тгризнаницу, обавезом ако је  адвокат за исту странку 
извршио више радњи издавања писменог обрачуна, обавезом о во ^ њ у  
прописадгах пословних књига (чл. 29 уредбе). Све обрасце ових при- 
знаница и књига пролисаће Секретаријат Савезног извршног већа за
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правосудне послове, у сагласности са савезним Државним секретарија- 
там за послове финансија. Ово право Адвокатских комара да испитују 
правилност наплате трошкова и награде за рад адвоката врло је  важно, 
јер ће се на овај начин моћи да заштити заиста правилна примена уред- 
бе, али и да се адвокати заштите од евент. погрешног схватања стра- 
нака и органа о висини трошкова и награда који су наплаћени.

Уредба која је ступила на снагу, заједно са тарифом, 1 јуна 1959 
године решила је  једно горуће питање наше адвокатуре. Није у питању 
само поЕишење тарифних ставова за поједине радње адвоката, него смо 
добили прописе који су на адекватан, потпуно задовољавајући, начин 
регулисали целу ову и сложену и деликатну материју. Ми поздрављамо 
ову уредбу Савезног извршног већа, која је  за целу земљу на једин- 
ствен начин решила питање награде и трошкове за рад адвоката. Сва- 
како да he живот показати да ли има неких празнина у тој материји, али 
опште узевши питање је  добро и сврсисходно решено.

Међутим, решење питања иаграђивања уско је  повезано са реше- 
њем питања опорезивања адвоката. Решити само питање награђивања, 
a не решити коначно и питање опорезивања половично је  решење, које 
може довести адвокате у конкретним случајевима још у  тежи положај 
од онога у коме су били раније, пре ступања на снагу Уредбе о наградама 
н накнади трошкова за рад адвоката. Но, према информацијама којима 
располажемо и решење питања опорезивања адвоката може се очеки- 
вати у најскоријој будућности, па би онда била решена материјална 
база наше адвокатуре.

Коста Хаџи

ИДЕЈНИ ОСНОВ ГРАЂАНСКОПРАВНЕ КРИВИЦЕ

Према досадашњем владајућем схватању у правној науци, грађанска 
одговорност се заснива на тргима идејама; на идеји кривице, на идеји 
претпостављене кривице и на идеји друштвеног ризика.

Да би био одговоран, учинилац штете, штетник, мора не само да 
ггроузрокује квар у имовини, правима или личности другога, него и да 
буде у психичком односу одређене каквоће с тим проузроковањем. Ра- 
зличитог степена може да буде тај психички однос, a креће се од зле 
намере, преко крајњег немара, обичног немара, па до лаког немара 
(đolus, culpa lata, culpa levis, culpa levissima). Ako je  такве природе да за- 
снива учикиочеву одговорност, психички однос штетника с пртузроко- 
ваном штетом обично се у грађанском деликтном праву зове кривица.

Психичка стања учиниоца штете су његови лични унутрашњи про- 
цеси, које је  за сва друга лица тешко, a понекад и немогућно консга* 
товати. Због тога је  јасно да би оштећени, ако би морао да доказује 
кривицу код штетника, био доведен у тежак положај да доказује оно 
што је тешко, готово и немогућно доказивати, па би му се у извесним 
случајевима могло догодити да буде лишеи оправдане накнаде. Са овога 
становишта практичности и целисходности доказивања, мишљења смо 
да би оштећенога, свуда тамо где кривица штетника није очигледна, 
требало ослободити дужности да доказује штетникову кривицу, a овоме



би требало, ако хоће да од себе отклони одговорност, наметиути луж- 
ност доказивања своје некривње.

Поставља се питање ко доказује кривицу —  да ли онај ко тужи 
да ли онај ко је  тужен за штету. Како у погледу раопореда терета до- 
казивања функционишу правне претпоставке, било као мотивационе, 
било као законске, било као судиоке, то се наше тггање утлавном своди 
на упит — да ли се у идејном основу грађанскоправне одговорности 
налази каква правна вретпоставка. Ако се таква претпоставка налази, 
онда она делује на измену правила: Actori incumbit probatio, тј. помера 
терет доказивања с тужиоца на туженога, с оштећенога на штетшпса.

Доокора се у правној науци и правној пракси није у појму rpa- 
ђанске кривице довољно јасно разлучивао материјални од психичког 
елшента, a на дну вдеје друштвеног ризика ннје се сагледала претпо- 
ставка кривице. Зато је одговор на наше питање остајао неодређен и 
колебљив. Наир., Опћи грађански законик, у своме § 1296, поставља 
правило да се кривица код штетника не претпоставља, али у даљим про- 
писима који се односе на материју грађанских деликата отступа од тога 
правила, те допушта изузетке који не само противрече, него н доводе 
у шггање постављено лравило. С друге стране, Српски грађански зако- 
ник из 1844 године не поставља изричито ншакво правило у том по- 
гледу. МеђЈггим, и поред тога недостатка, он дозвољава да се, уз ло- 
гичко удубљивање у дух и смисао његових прописа, извуку позитивни 
закључци. § 800 гласи: „Ко другаме штету какову учини, било то на 
имању туђем ил* правима и личностима, онај мора ту накнадитн”. A § 
801, даље, каже; „Од наплате учињене штете само се ко онда ослобо- 
дити може ако докаже да штета ннје његовом кривицом, него се слу- 
чајно догодила”. У овим двама прописима садржано је правило да свака 
штета мора бити на!снађена, изузев оне штете која није проузрокована 
кривицом штетника. Оштећени кма да докаже да штета постоји и да ју  
је  штетннк извршио. Сада је  питање хоће ли оштећени да доказује и 
штетникову кривицу. У § 800, као urro смо видели, о томе није ништа 
речено, али у завршној адредби § 801 стоји да се штетник може осло- 
бодити одговорности ако докаже овоју некривњу. Оштећеном, дакле, 
законодавац ш је  директно наметнуо дужност доказивања штетникове 
кривице, д<ж је  штетнику ставио у дужност да ради ослобођења од од- 
говорности доказује своју некривњу. Према општој природи претпо- 
ставке да ослобађа лице у чију корист стоји дужности доказивања Ш" 
весне за право важне чињенице и да лицу у чију штету стоји намеће 
дужност да доказује супротно тој чињеници, —  сматрамо да се, с обзи- 
ром на цитиране прописе, у српском праву налазила претпоставка кри- 
вице. Ако оштећени докаже да штета постоји и да ју  је  материјално 
проузроковало неко лице, онда се држи да је  то лице криво за насту- 
пање штете. Томе лицу стоји до воље да обара претпоставку о својај 
кривици било непосредно било посредно. To значи, оно може да је  обара 
и у  премисама (in fundamento) и у закључку (in thesi), износећи дсжазе 
који оспоравају чињешвду да штета постоји и да ју  је  оно материјално 
проузроковало, или износећи доказе о својој некривњи. Ова претпо- 
ставка, скривена у основима законских прописа, претставља пример тзв. 
мотивационе претпоставке, јер  мотивише правно правило и, у даљај 
анализи, дозвољава судији да, тамо где је наслути, помера терет дока-



зивања супротно правилу: Actori Incumbit probatio, тј. да ствара судиске 
претпоставке (praesumptiones homines vel facti).

Када ce, дакле, дубље уђе у основе прописа који ретулишу питање 
грађанских штета, долази се до закључка да се у гра^анском деликгном 
праву кривица учиниоца штете претпоставља, насупрот кривичнс«! 
праву, где се кривица извршиоца кривичног дела никад не претпоставља, 
него се мора утврдити по начелу материјалне истине.

Да би претпоставка кривице ступила у дејство, оштећени мора да 
јасно утврди њене основе, a то су постојање штете и материјалне 
узрочне везе између извесног лица и те штете. У погледу кривице по- 
стоји претпоставка о психичкол! односу одређене камвоће између при- 
чињене штете и штетника као њеног материјалног проузроковача.

Али претпоставка кривице у грађанском деликгном праву није свуда 
исте доказие снаге, већ може бити оборљива или необорљива, према 
томе о каквим се грађанским штетама ради. Оборљивост или необорљи- 
вост претпоставке кривице зависи добрим делом од питања природе или 
врсте rpa^aifCKe одговорности; да ли је та одговорност уговорна или 
вануговорна. Прва се појављује приликом неиспуњења утоворних оба- 
веза, чиме се мваре права или интереси друге утоворне стране. Друта 
се појављује у свим случајевима проузроковања штете када оштећени 
са штетником не стоји у уговорном односу или, ако и стоји у таквом 
односу, када се штета појављује ван уговорног сектора. Код уговорне 
одговорности претпоставка кривице прекршитеља уговорних обавеза не 
допушта супротан доказ, a то значи да је  она у овом случају необор- 
љива, те да лице против кога стоји може само да износн доказе против 
њених премиса, a ке никако против њеног тезнса. Код ванутоворне од- 
говорности претпоставка кривице је  или оборљива или нео<5орљива. 
Необорљива је  код квазиделиката и код штета проузрокованих делова- 
њем опасних погона, a у свим другим случајевима је  оборљива.

У ст. 2 § 807 Српског грађанског законика се наређује да за све 
штете које начине луди, згранути, бесомучни и деца до 7 година старо- 
сти одговарају њихови чувари. Кривица чувара се овде претпоставља. 
Иако се «ије изричито изразио, законодавац је, постављајући osaimo 
правило, имао у виду општи интерес, знајући да ће чувари утолико 
боље вршити своју дужност надгледања поверених лица или ствари 
уколико буду ОЈггерећени дужношћу да одговарају за штете које та 
лица или ствари качине. § 812 истог законика на.чеће гостионнчарима, 
крчмарима, лађарима и возиоцима (кириџијама) одговорност за штете 
које њихови људи нанесу путницима. Ту се не ттта да ли је  крчмар 
крив. Његова се кривица претпосгавља. Али он не може да износи до- 
казе супротне тезису те претпоставке. Кривица се претпоставља и у 
случају § 815 истог законика. „Ударили ли животиња какова на човека, 
или на добро чнје, те штету нанесе”, каже се у том пропису, „онда је 
онај под одговором који је такову животињу натерао, или надражио, 
или је  сачувати пренебрегао”. Он не може, значи, доказивати да за 
штету није крив. Код свих квазвделиката, тј. код свих случајева одго- 
ворности неког лица за штете које су начиниле п01верене лгу особе или 
ствари, кривица се претпоставља и та претооставка не тртти поговора.

Што се тиче urrera које се догађају при раду предузећа, фабрика, 
грађевина, железница, једном речју —  опасних потона, ту се у да-



нашње време прибегава тзв. теорији друштвеног ризика или, како се 
она друкчије назива, теорији објеетивне одговорности. Према владају- 
ћем мишљењу, у овим случајевима се не доказује кривица власника 
опасних погона, већ се његова одговорност, па био он правно или фи- 
зичко лице, заснива на правилу: Ubi emolumentum, ibi onus (ко ужива 
користи од каквог предузећа мора сносити штете које отуда проистичу). 
Објективна одговорност тежи да искључи појам кривице из грађанског 
права. За њу је за постојање одговорности довољан материјални акт 
оштећења. Њене присталице, Демог, Рипер, Салеј, Мазо, Жосеран и др., 
нападали су субјективну одговорност зато што се њоме бркају грађан- 
ска и криБична одговорност и зато што се величина накнаде више одре- 
ђује према величини штете него према велпчини кривице. Објективна 
одговорност се лравда 1С0цијалним разлозима. Сматра се да је  право да 
свако сноси ризик својих поступака и својих предузећа. Поред тога 
истиче се да је  право да штету сноси онај ко је материјално и социјално 
јачи. Неки оправдавају објективну одговорност и тиме што је  оштеће- 
номе веома тешко доказивати кривицу штетиикову, те 6и условљавање 
накнаде утврђивањем кривице често лишавало оштећене њихових права 
на накнаду, a нарочито у односима са великим предузећима. У нашем 
новом, социјалистичком праву, у вези с наглашавањем социјалног мо- 
мента, теорија друштвеног ризика нашла је  своје право место и функ- 
ционише на доменима где се физичка и правна лица суочавају са дело- 
вањем тз». опасних погона.

Један од критичара објективне одговорности, Планиол, рекао је  да 
би се срушила цела зграда правде када се одговорност не би заснивала 
на кривици. Додајући овој Шаниоловој ишсли да би правда била повре- 
ђена када би се, у случају штета које наносе другима опасни погони, 
истраживала кривица онога ко је позван на накнаду штете, —  ми сма- 
грамо да се и објективна одговорност, теорија друштвеног ризика, у 
крајњој линији заснива на кривици, али кривиди која се налази скри- 
вена у идејним основама целе те теорије. Кривица управљача опасних 
погона се претпоставља, a та је  претпоставка необорљива. У вези с пи- 
тањем објективне одговорности треба нагласити да се ништа не мења 
на ствари ако се она схвати било као одговорност без кривице било као 
одговорност на основу необорљнве претпоставке о кривици. Било би, 
најзад, у складу с општим правним начелом да нема одговорности без 
кривице када би се објастивна одговорност схватала као одговорност 
на темељу необорљиве претпоставке о кривици.

Општи је  принцип за целокупно право да нема одговорносги без 
кривице. Тај првнцип је  добио изразиту и потпуну примену у кривич- 
ном праву. У приватном праву ствар стоји друкчије: ако се дубље sa- 
гледа у проблем, ту нема одговорности без кривице, али кривица се 
претпоставља, непосредно или посредно, изричито или прећутно. По- 
сматрано са тога становишта, оно што се зове објективном одговор- 
ношћу нкгје ништа друго него необорљива мотивацвона претгтостаЕКа 
кривице управл.ача сшасног погона. Оштећени не доказује кривицу тога 
управљача, a овоме је ускраћено да износи доказе против тезиса ове 
претпоставке.

У случају оборљиве и у случају необорљиве претпоставке мривице, 
онај Koaie она не конвенира f̂Oжe да је  обара in fundamento, доказујући

в



1
да не постоји штета, да нема материјалне узрочне везе између штете и 
туженога за њу, или, ако штета постоји, да је  она проузрокована неком 
неодољивом силом, силом која стоји изнад ЛЈоћи туженога правног или 
фнзичког лица (vis maior, casus fortuitus, fait du prince).

Д-р Душан П. Радоман

КАКВЕ ПРАВНЕ ПОСЛЕДНЦЕ ПРОУЗРОКУЈЕ НАКНАДНА ПУНОЛЕТ- 
НОСТ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ПРОТИВ МАЛОЛЕТНИКА

У Збирци судсктс одлука —  књига друга, свеска прва из 1957 г. 
— објављено је под бр. 38 (стр. 93) решење Врховног суда HP Слове- 
није бр. Кж. 120/37 од 9 Ш 1957, у којем је  изражено ггравно стано- 
виште, да се према окривљеном који је  у време подизања оптужбе био 
малолетан, a тек у поступку пред судом навршио 18 година, тј. постао 
пунолетан, примењују прописи главе XXVI ЗКП („Поступак према ма- 
лолетницима” — чл. 414 до 435 — ЗКП).

У образложењу овог решења, које је такође отштампано у Збирци, 
наводи се дословно следеће:

„Чл. 435 ЗКП одређује да ће се, у случају када у глави XXVI ЗКП 
не постоје одредбе за поступак против лица која у време подизања 
оптужбе нису иавршила 18 год. живота, сходно примешивати друге од- 
редбе ЗКП. Ш те законске одредбе посредно npoHaHnasH да се посебни 
пропкси који регулишу поступак према малолетницима примењују 
само према оним малолетним учиниоцкма, који у време подизања сшу- 
жбе нису још напунили 18 год. живота. За врсту поступка према ма- 
лолетном учиниоцу је , дакле, меродавна његова старост у време по- 
дизања оптужбе тј. улагања сштужнице. Ако малолетаи учинилац у 
време подизања оптужбе иије још напунио 18 год. живота, онда се и 
иосле нап}гн>ене 18 год. живота у погледу њега примењују посебни 
проггаси главе XXVI ЗКП. Ако је пак малолетни учинилац у време по- 
дизања оптужбе већ напунио 18 год, живота, на њега се примењују 
општи пропкси 0 кривичном поступку”.

Из таквог образложеша, дакле, јасно произилази правно схватање, 
да је  у погледу примене посебних одредаба кривичног поступка једино 
одлзгчујући дан подизања оптужбе, тј. да се ти прописи имају приме- 
нити и у даљем току постугжа, без обзира на то, што је  малолетни из- 
вршилац кривичног дела, у међувремену постао пунолетан. При таквом 
принципијелном постављању ствари, ово схватање се односи на посту- 
пак како пред Окружним тако и пред Среским судом, па ће бити меро- 
даван дан подизања оптужбе код Окружног, a отуж ног предлога код 
CpecKor суда. Из напред наведеног образложења решења се види, да 
Врховни суд темељи такав свој став на одредбама чл. 435 ЗКП.

До таквог правног закључка долази наведено решење Врховног 
Суда HP Словеније у  вези одлучивања о питашу, да ли се малолетном 
учиниоцу кривичног дела може судити у отсутности у том случају, када 
је  он тек током даљег паступка постао пунолетан, a у  време подизања 
оптужнице био још малолетан.



Суд ш  ово питање даје негатаван одговор, доследно напред изнетом 
становишту, да је  за примену посебних одредаба кривичног шгоступка 
према малолетницима, меродавна само старост окривљеног у време по- 
дизања оптужбе.

Једнако прав^но становшите заузима Врховни суд HP Словеније и у 
одлуци бр. Кзз 74/50 објављеној у Прегледу основне литературе и ју- 
дикатуре уз КЗ и ЗКП (до 31 XII 1956 —  издзње Загреб, 1957) уз чл. 
424 З Ш  1на стр. 339: „Малолетнику се не може судити у отсутности, 
мада је  у часу суђења био већ пунолетан”. (Ова је одлука донета за 
време важења Закона о кривичном тоступку из 1948 год. и то на основу 
одредбе чл. 313 став 1 тог закона, да се „малолетннку не може судити 
у отсуству”, a која је  у суштини идентична са одредбом чл. 424 ст. 2 
нашег садашњег ЗКП).

У двоброју 9— 10 „Наша Законитост” из 1958 r. отштампано је на 
стр. 484 бр. 100 следеће решење Врховног суда HP Хрватске бр. Кж. 
675/58 од 11 IV 1958:

„Одредба чл. 417 ЗКП, према којој оштећени не може ступити као 
тужилац на место јавног тужиоца, ако јавни тужилац не покрене кри- 
В1ИЧНО гоњење против малолевника или од гоњења одустаие, не долази 
до примене, ако је  з^инилац кривичног дела у часу одустаје јавног ту- 
жиоца постао већ пунолетан”.

Из образложења тог решења произилази, да се у конкретном слу- 
чају радило о обустави извиђаја од стране јавног тужиоца и то онога 
дана, када је  окривљени малолетник већ постао пунолета«.

Међутим, ситуација би била сасвим истоветна — што се тиче мо- 
гућности преузимања гоњења од стране оштећеног као тужиоца —  да 
је до одустајања од гоњења дошло на главном претресу, иако је опту- 
жени на дан подизања оптужбе још био малолетан. Из напред цитиране 
одлуке, наиме, произилази сасвим одређени принципиелни став суда, 
да је одлучујуће само време одустајања од гоњења од стране јавног 
тужиоца, тј. ако је  у то време одустајања од гоњења окривљени зећ 
пуколетан, преузимање кривичног гоњења од стране оштећеног као ту- 
жиоца је  дозвољено, без обзира на то што је  кривични поступак за- 
почео још у то време, када је  окривљени био малолетан, и томе до- 
следно, без обзира на то, што је  окривљени у време подизазва опт)пкбе 
био још малолетан.

Супсидиа.р«и кривични прогон у таквој оитуацији догтушта и Др. 
Тихомир Васиљевић у свом Коментару Законика о кривичном поступку 
уз чл. 417 Зкп. на стр. 413 заузимајући одређено правно становиште, 
да је за могућност преузимања гоњења од стране оштећеног као ту- 
жиоца меродавна само старост окривљеног у време одустајања јавног 
тужиоца од гоњења. У коментару уз чл. 417 ЗКП. Др. Васиљев1и11 не 
поставља никакав други услов, дакле, не искључује могућност преу- 
зимања кривичног гоњења од стране оштећеног као тужиоца ни у том 
случају, када је окривљени у  време подизања оптужбе још био мало- 
летан. Као ratio legis за искључење супсидиарног кривичног прогона 
против малолетника навода се на истом месту у комеш-ару следеће: 
„Циљ је ове одредбе да се цео поступак руководи интереоима будућ- 
ности малолетника, о којима оштећени као тужилац није дужан да се 
брине, и идући за својим личним интересом може да нанесе штету оп-
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штем интересу подизања малолетника. Кривична тужба оштећеног као 
тужиоца могла би се претворити у средство уцене, прогањања и освете 
према родитељима”. И ми се потпуно слажемо са таквим образложе- 
њем Коментатора. Но, већ сада желилш да укажемо на то, да се овде 
правилно поставља проблем, јер се полази од старости окривљеног у 
време преузимања процесне радње као једино одлучујуће околности за 
примену процесуалних одредаба, a не обзире се ни на какве друге мо- 
менте, па тако ни на то, да ли је окривљени з а  време подизања оптужбе 
још био малолетан или не.

Из напред наведених одлука произилази да се у овима заузимају 
сасвим супротш правна становишта.

Док се у прво-цитираној одлуци Врховног суда HP Словеније узима 
као једино одлучујући критериј за примену поступка према малолет- 
ницима (глава XXVI ЗКП) старост окривљеног у  време подизања оп- 
тужбе, без обзира на пунолетност насталу у дал>ем току кривичног 
поступка, —  произилази из цитиране одлуке Врховног суда HP Хрват- 
ске потпуно супротно становиште, према којем се супсидиарни прогон 
дозвољава против окривл>еног, који је  у време одустајања од гоњења 
од стране јавног тужиоца већ пунолетан, без обзира на то, што је у 
време подизања оптужбе био још малолетан.

Ради отклањања ових супротних схватања у наведеним одлзп<ама, 
односно, у  жељи да дамо што тачнији одговор на литање, у чему се 
састоје правне последиде накнадне пунолетности код малолетних извр- 
шилаца кривичних дела, изнећемо наш став у  том погледу у следећем;

Малолетници се не могу третирати једнако као и одрасли учиниоци 
кривичних дела услед њиховог непотпуног душевиог развоја и посебних 
психофизичких особнна, па је  стога наше кривично законодавство пи- 
тање кривичне одговорности мололетника и санкција према истима, као 
и питање кривичвог поступања према малолетаицима решило на по- 
себан начин.

Кривични законик, као и Законик о кривичном гтоступку, садрже 
посебне одредбе које се односе на малолетне учиниоце кривичних дела. 
Ове посебне законске одредбе у односу на малолетнике обезбеђују 
хумано вођење кривичног поступка, поклањају највећу пажњу интере- 
сима малолетника и омогућавају да се према малолетницима више при- 
мењују посебне васпитне и васпитно^поправне мере, a само у тежим 
случајевима и казнене санкције, али блаже о д  санкција предвиђених за 
пунолетне учиниоце кривичних дела.

Помеиуте законске одредбе примењују се према малолетницима кри- 
вичних дела за све време њиховог малолетства тј. до навршетка 18 год. 
живота.

Међутим, у  пракси се доста често појавл>ују и случајеви, да мало- 
летни извршиоци кривичних дела постаиу пугнолетни још  у току кри- 
вичног поступка, односно, убрзо после извршења кривичног дела, или 
се кривично дело и учинталац открије тек по лротеку дужег времшског 
периода, када су малолетни извршиоци кривичних дела поста-чи већ пу- 
нолетни.

Стога се поставља питање, да ли ће се и  према малолетнвм извр- 
шиоцима кривичних дела, који су после извршења кривичног дела, но 
још у току кривичног поступка, постали пунолетни, применити законске
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одредбе које су донете у интересу малолетних изврћЈиоца кривичних 
дела?

Пре свега треба рећи, да у вези постављеног проблема треба строго 
одвојити питање примене материјалног права, тј. одредаба Кривичнаг 
законика, од примене процесуалног права, тј. прсмтиса Зш<оника о кри- 
вичном поступку.

У погледу примене одредаба Кривичног законика «ису се постав- 
љале у пракси никакве потешкоће, те се у вези тога позивамо на сле- 
дећи коментар Др. Васиљевића уз чл. 435 ЗКП (стр. 427):

„За примену материјално-правних одредаба од значаја је  да ли је  
извршилац био малолетан у време извршења кривичног дела. Стање из 
Tor времена посебно долази у обзир при оцени крнвичне одговорности 
и примене санкција, и на то у принципу нема утицаја чињеница што је 
извршилац у току поступка постао пунолетан. Истек 18 год. старости 
не може утицати на кривичну одговорност и сажцију ни у правцу по- 
бољшања ни у правцу погоршања положаја малолетног извршиоца, већ 
само у погледу врсте процедуре. Ипак, према извршиоцу који је у  току 
поступка постао пунолетан не могу се изрећи васпитно-поправне мере 
ни тамо где су предвиђене као искључива сашохија, ни тамо где се 
само под одређеним условима могу изрећи уместо казне. Немогућност 
да се у овој ситуацији изрекну васпитно-поправне мере не значи овла- 
шћење да се место н>их могу изрећи казне, јер  оне нису прописане за- 
коном. Овакво решење има за последицу, да млађи малолеткици који су 
учинили кривично дело угрожено казном до 10 година строгог затвора, 
ако у току поступка постану пунолетни, пролазе без икаквих санкцнја: 
и без казне и без васпитно-поправних мера”.

Пошто је  у појединим одредбама Кривичног законика које овде 
долазе у обзир, тј. у вези којих треба заузети став у случају накнадне 
пунолетности малолетних окривљених, скоро увек у самом законском 
пропису изричито наведено, да је  за примену ових одредаба једино 
меродавно време извршења кривичног дела, то се овде проблем једва и 
поставља.

Изричито упућивање на „време извршења кривичног дела” имамо у 
чл. 5, 64, 67 и 71 КЗ. У члаиу 72 КЗ се, истина, изричито то не наводи, 
но, очигледно је, да су одредбе чл. 72 ст. 1 КЗ тако чвртто повезане 
са прописом из чл. 5 КЗ да је  и овде сваки спор искључен.

Међутим, сасвим је  друга ситуација у погледу примене одредаба 
Законика о кривичном поступку и у том погледу је  долазило до разних 
супротних схватања како у теорији тако и у пракси.

Сматрамо да је  томе }гзрок недовољно јасан текст чл. 435 ЗКП: 
„Уколико у овој глави не постоје одредбе за поступак против лица 
која у време лодизања оптужбе нису навршила осамнаест година жи- 
вота, примењиваће се у том поступку сходно остале одредбе овог зако- 
ника”.

Др. Васиљевић у своме Коментару тумачи ове одредбе чл. 435 ЗКП 
на следећи начин: (коментар уз чл. 435 ЗКП стрч 427)

„Процесно-правне одредбе о малолетницима примењују се само на 
извршиоце који су у време подизања оптужбе још малолетни. Промене 
које настану после тога (касније пунолетство) не утичу”.
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y  KOMeifrapy ce, истина, још наводи y загради да се ове одредбе 
примењују „уколико друкчије није прописано”. Међутим, нигде се у 
коментару не указује на то, који би били ти „други протгиси”, a код 
тумачења појединих прописа у вези накнадне пунолетности згвек се 
у коментару доследно наводи, да је  једино одлучујућа старост окрив- 
љеног у време подизања отуж бе. (Види Коментар уз чл. 414, 415, 416, 
419, 424, 425, 429 434 и 435 ЗКП), a да промене које настану после 
тога (касније пунолетство) не утиче на примену посебних процесуал- 
них адредаба предвиђених за поступак према малолетнкцима.

Једино отступање од таквог прзнног становишта чини Др. Васиље- 
вић у своме Коментару уз чл. 417 ЗКП (ст. 413 —  преузимање гоњења 
од стране оштећеног као т\'жиоца — ), како смо то напред навели, до- 
пуштајући преузимање гоњења од стране оштећеног и када је окрив- 
љени у време подизања оптужбе био малолетан, али је „у тренутку од- 
луке да се гоњење не покрене односно да се одустане од гоњења” већ 
постао п}гнолетан.

Очигледно је, да је  за окривљеног који је  у време извршења дела 
био малолетан, једна од најважнијих привилегија, недозвољеност да- 
љег кризичног прогона у случају одбачаја пријаве или одустајања од 
даљег кривичног прогона од стране јавног тужиоца. Све остале проце- 
суалне одредбе прописане у корист таквог окривљеног, на пр. месна 
надлежност суда по месту пребивалишта односно боравишта (чл. 416 
ЗКП), искључење јавности главног претреса (чл. 425 ЗКП) итд. си- 
гурно су од несравњиво мањег значаја за малолетног окривљеног у 
свакој окој ситуацији, када се поставља питање дозвољености или не- 
дозвољености супсидиарног прогона, тј. настављања кривичног no- 
ступка или његовог коначног обустављања.

Нема, дакле, никаквог оправдања за то, да се баш у погледу мо- 
гућности супстидираног прогона примењује неки строжији критериј и да 
се у вези тога не обазире на старост окривљеног на дан подизања опту- 
жбе, док би за примену свих осталих посебних процесуалних одредаба 
према малолетницима ова околност била одлучујућа.

Тумачење одредаба чл. 435 ЗКП у изнетом смислу водило би, дакле, 
нужно у казуистику, уместо да се нађе опште правило којим би се ре- 
ишло питање процесуалних последица накнадне пунолетности.

Да бисмо дошли до таквог општег правила, морамо бар укратко да 
прикажетчо поједине одредбе Законика о кривичном поступку, које до- 
лазе у обзир у вези постављеног питања.

1) У смислу чл. 414 ЗКП „у поступку против окривљених мало- 
летника суди увек веће”.

Када бисмо пошли од изнетог тумачења одредаба чл. 435 ЗКП. да 
је меродавна само старост окривљеног у време подизања отпужбе, не 
би Morao да суди судија појединац среског суда ни овда, када би главни 
претрес заказао у време када је окривљени већ постао пунолетан.

„Суђење малолетнику није чиста оцена кривичне одговорности нити 
примена казнених санкција, већ и испитивање личности малолеткика и 
изналажење најпогоднијих решења у граниаама закона за правилво 
упућивање његовог даљег развоја”. (Др. Васиљевић, Коментар уз чл. 
414 ЗКП стр. 410 последши став).
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Тако 1схваћени ratio legis посебне кривичне процедуре према мало- 
летницима служиће нам као полазна тачка за одређивање јединственог 
става у вези примене ових посебних процесуалних одредаба.

Правилна примена прописа Кривичног законика о кривичној одго- 
ворности и кажњавању малолетних извршилаца кривичних дела захтева 
утврђивање година старости малолетника, утврђивање околности по- 
требних за оц.ену душевне развијености у време извршења дела, те зггвр- 
ђивање прилика у којима малолетник живи и околности потребних рада 
упознавања његове личности. Ради утврђивања поменутих околносги 
биће потребно и саслушање родитеља оних малолетних учинилаца кри- 
вичних дела који су после извршења дела постали пунолетни, те ста- 
раоца и других лица која могу пружити потребне податке, a исто тако 
6irtie потребно прибавити и извештај органа старатељства, васпитне или 
друге установе. Стога ће бити потребно примењивати пропис чл. 420 
31Ш и у оним случајевима, када је малолетни швршилац кривичног 
дела у међувремену постао п)гнолетан, јер је  примена прогшса Кривич- 
ног закона о кривичној одговорности и кажњавању малолетника немо- 
гућа без претходног утврђивања околности наведених у чл. 420 ЗКП.

Међутим, то исто би требало да уради судија појединац среског 
суда, када би окривљени на дан подношења оптужног предлога већ био 
пунолетан, полазећи од изложеног схватања одредаба чл. 435 ЗКП. које 
ми оспоравамо. Нема, дакле, основног разлога за то, да се кривични 
предмет изузме из надлежности судије појединца среског суда. Када 
сав овај задатак поверавамо судији појединцу у оним случајевима, када 
је  на дан подношења оптужног предлога окривљен« већ пунолетан, 
нема поттребе за тгредају ствари већу ни у једном случају, кад судија 
појединац има пред собом већ пунолетно лице. Behe треба да суди само 
онда, када је  на дан одржавања главног претреса окривљени још ма- 
лолетан.

2) У вези одредаба чл. 416 ЗКП о посебној надлежности суда пре- 
бивалишта односно боравишта за малолетнике, прихватимо у  целости 
оггравдање које за ове посебне прописе даје Др. Васиљевић у свом 
Коментару уз чл. 416 ЗКП стр; 412 ст. 1: „Одредба полази од тога да 
се животне прилике, душевни развој и личност малолетника (околности 
од важности при суђењу) најбоље могу испитати у средин« у којој ма- 
лолетник пребива или борави, јер се ту налазе лица која могу дати по- 
требна обавештења. Осим тога шровођење малолетаика из места где 
пребива у седиште суда надлежног по месту извршења кривичног дела 
(кад се та места не поклапају) рђаво утиче на шлолетника и разгла- 
шава догађај на његову штету”.

Међутим, не слажемо се са даљим тумачењем у Коментару, да „суд 
ггребивалгаита остаје месно надлежан иако малолетник у току поступка 
постане пунолетан”. Имамо у виду следећу процесну ситуацију:

Окривљени је у врме извригња кривичног дела био малолетан. 
Истрагу је  почео да води истражни судија месно надлежан према пре- 
бивалшиту окривљног у смислу чл. 416 ЗКП, a не истражни судија 
који би био месно надлежан по огаитим прописима, тј. по месту извр- 
шења дела (forum delicti comissi —  чл. 25 ст. 1 ЗКП). Већ после првог 
саслушања окривљеног код истражног судије постао је  окривљени пу- 
нолетан и сада би требало тек приступита саслушању сведока и њихо-
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BOM евент. суочењу са окривљеним, a који сведоци живе у удаљеном 
месту извршења кривотног дела.

Сматрамо да је и у таквом случају отпао напред наведени важан 
разлог за оправдање посебне дчесне надлежности, јер  више не треба 
„малолетника” спроводити из места где пребива у селиште суда над- 
лежног по месту извршења кривичног дела, јер  окривљени више није 
малолетан.

Наравно, сасвим је  иста ситуација, када је  окривљени постао пуно- 
летан после подизања оптужнице, па би поводом приговора против оп- 
тужнице предмет био враћен ради допуне извиђаја односно истраге (чл. 
256 ст. 2 ЗКП). Кад би у међувремену окривљени који је  у време по- 
дизања отпужнице био малолетан навршио 18 год. живота, суд би по 
довршеном дослеђењу у смислу чл. 35 ст. 3 ЗКП морао да се огласи 
месно ненадлежним. Ни у таквом случају, дакле, не би било оправдања 
за даљу посебну месну надлежност суда према сада већ пунолетном 
окривљеном само зато, што је  он за време подизања отуж бе био још 
малолета«.

Истина, да се у смислу реченице 2 чл. 416 ЗКП поступак може спро- 
вести и пред судом места извршења кривичног дела, ако је  код суда 
места пребивалишта односно боравишта малолетника знатио отежано 
провођење доказа о кривичном делу и учиниоцу, но, било би противно 
принципу економичности поступка, када бисмо могли отстуттити од по- 
себне месне надлежности само у случају „знатно отежаног” провођења 
доказа.

He слажемо се ни са образложењем које Др. Васиљевић даје за свој 
наттред изнети став о задржавању месне надлежности суда по пребива- 
лишту и у случају накнадне пунолетности. У вези тога Коментатор се 
позива на одредбе чл. 28 ст. 2 ЗКП: „Ако је  суд на чијем подручју 
окривл>ени има пребивалиште или боравиште већ започео поступак, 
остаје вадлежан иако се сазнало за место извршења кривичног дела”. 
Међутим, овај пропис се очигледно односи само на онај случај, о којем 
закон изричито говори. До тога иначе такорећи никада и не долази у 
пракси, пошто је  место извршења кривичног дела обично увек познато. 
Но, за примену аналогије у  вези одредбе чл. 28 ст. 2 ЗКП mia тим мање 
оправдање, што се ириговор месне ненадлежности суда може изнети у 
приговору против оптужнице у смислу чл. 256 посл. став и чл. 35 ст. 3 
ЗКП, те према томе не остаје она посебна месна надлежност која је  по- 
стојала у време започињања поступка, пошто је  суд „дужан да пази на 
своју стварну и месну надлежност и чим >примети да није надлежан огла- 
сиће се ненадлежним и упутиће предмет надлежном суду”, како је  то 
предвиђено у  чл. 35 ст. 1 ЗКП.

3) Своје становиште у вези одредаба чл. ЗКП истиче Др. Васиље- 
вић у коментару уз чл. 425 ЗКП опет доследно у следећем:

„Ако малолетни извршилац у моменту подизања оптужбе није имао 
пуних 18 година, претрес ће се према њему држати са искључењем јав- 
ности без обзира што је  после подигнуте оптужбе навршио 18 година. 
Ако је извршилац већ у вр)еме подизања оптужбе имао пуних 18 година 
јавност се не може искл>учити по самом основу малолетства (чл. 435 
ЗКП)”.
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„Лице које је  извршило кривично дело као малолетно, може бити 
изведено пред суд све до застарелости гоњења кривичног дела (тео- 
риски, и у најгорем случају, и после педесет година — чл. 80 и 81 КЗ), 
a како излажење пред суд са закашњењем, није проузроковано само 
спорошћу поступка него и другим околностима, нпр. тиме што је учи- 
нилац био непознат или се крио или је  био недостижан државним орга- 
нима, што може трајати врло Д}'го, ово касно излажење пред суд не 
мора бити ретко” —  наводи се дословно у коментару Др. Васиљевића 
уз чл. 422 ЗКП на стр. 419. Сматрамо да баш ови аргументи служе као 
доказ за оправданост наше тезе, да за примену процесуалних одредаба 
треба увек да буде меродавно само време предузимања процесне радње.

Ми не полазимо баш од апсурдних ситуација, када би се на пр. су- 
дило педесетгодишњаку који је  у време извршења дела био малолетан, 
но, сматрамо, да би публици која присуствује претресу било неразум- 
љиво, да се искључи јавност претреса када је  окривљени тада већ пу- 
нолетан, без обзира на то, да ли је  тада већ далеко старији од 18 ro- 
дина, или је једва навршио 18 година живота.

Сматрамо, дакле, да је и у погледу искључења јавности главног 
претреса меродавна једино старост окривљеног на сам дан претреса, тј. 
да ли је тада још малолетан или не, a ирелевантна је старост окрмвље- 
Hor на дан падизања оптужбе.

4) У смислу чл. 424 ст. 1 ЗКП приговор против оптужнице иоже 
бранилац поднети и против воље малолетника. Исто тако у смислу чл. 
429 ст. 2 ЗКП бранилац и остала лица која су овлашћена да изјаве 
жалбу само у корист малолетника (чл. 338 ст. 2) могу изјавити жалбу 
и против његове воље. Најзад, према чл. 69 ст. 1 ЗКП ако је  окривљени 
малолетан, мора имати браниоца чим је отворена истрага или је непо- 
средно после извиђаја подигнута оптужница.

Међутим, у слулају да је малолетник тек после подизања оптужбе 
постао пунолетан a када бисмо прихватили наведено тумачење чл. 43.5 
ЗКП, било би ограничено право окривљеног, који је сада већ чостао пу- 
нолетан, да одлучује о томе, да ли ће против судске одлуке уложити 
жалбу, поднети приговор против оптужнице и узети браниоца, иако 
иначе одбрана не би била обавезна. Како сва ова права сачињавају део 
пословне способности пунолетних лица, то би примена наведених одре- 
даба на већ пунолетна лица претстављала материјално-правну одредбу 
о ограничењу њихове пословне способности, a за то не би било ника- 
квог законског оправдања.

Према томе и у вези примене споменутих одредаба о употреби прав- 
них лекова и правних средстава налази оправдање наше становиште, да 
је  само време предузимања процесне радње одлучуј}гће.

На основу свега напред наведеног долазимо до закључка:
а) да нема основа за одвојено посматрање питања могућности пре- 

узимања кривичног прогона од стране оштећеног као тужиоца. И у вези 
тога је  меродаван дан одбачаја пријаве рдносно одустајања од кри- 
вичног прогона од стране јавног тужиоца. Ако је тога дана окризљени 
био малолетан, супсидиарном прогону нема места, без обзира на то, да 
ли је окривљени на дан подизања оптужбе био још малолетан. Одлу- 
чујући је, дакле, дан предузимања процесне радње.
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б) нема 'основа за то, да се чл. 435 ЗКП тумачи у оном смислу, да 
се извесне или само неке одредбе главе XXVI ЗКП о поступку према 
малолетницима имају примењнвати и даље, ако је сжривљени на дан 
подизања оптужбе био малолетан, без обзира на то, што је у даљем 
тачу кривичног поступка постао пунолетан, него је  за примену свих тих 
одредаба, без изузетка, меродавно једино врел1е предЈгзимања одређене 
процесне радње, тј. да ли је окривљени тога момента још малодобан 
или не.

Д-р Јован Филип и Стојан Стакић

ДА ЛИ ЈЕ ДРУГОСТЕПЕНИ СУД, КАД ЖАЛБУ КАО НЕОСНОВАНУ 
ОДБИЈЕ —  ДУЖАН УВЕК ДА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ ПОТВРДИ

Пресудом првостепеног суда оптужени К. J. је  ослобођен оптужбе 
за кривично дело из чл. 142 ст. 2 КЗ из разлога што је дело извршио у 
нужној одбрани.

На ову пресуду Јавни тужилац је  уложио жалбу у којој наводи, да 
нема места примени чл. 11 те да дело у конкретном случају није извр- 
шено у нужној одбрани.

Окружни суд, као другостепени, одлучуј}^и по жалби Јавиог ту- 
жиоца, ову је као неосновану одбио, a првостепену пресуду по служ- 
беној дужности преиначио на тај начин што је  оптуженог огласио кри- 
вим због кривичног дела из чл. 142 ст. 2 КЗ, извршеног у прекорачењу 
нужне одбране.

Поводом ове пресуде другостеппног суда, Јавни тужилац је уложио 
захтев за заштиту законитости, те је  Савезни врховни суд решавајући 
по овом предмету пресудом Кз-76/58 другостепену пресуду преиначио 
тако што је жалбу одбио a првостепену пресуду потврдио. У образло- 
жењу ове пресуде се каже:

„По члану 364 Зкп другостепени суд може преиначити 
првостепену пресуду само ако уважи жалбу или по службе- 
ној дужности. По члану 358 З ш  друтостепени суд ће кад 
одбије жалбу пресуду потврдити. У члану 353 Зкп пропи- 
сано је на шта другостепени суд има да пази по службеној 
дужности при испитивању пресуде. Међутим у овој нити у 
којој другој законској одредби није прописано да би суд 
кад одбије жалбу по службеној дужносги могао окривљеног 
огласити кривим — то значи да је  суд у смислу чл. 358 у 
вези члана 361 Зкп кад одбије жалбу увек дужан да прво- 
степену пресуду потврди. У конкретном случају другосте- 
пени суд тако није поступио већ је жалбу тужиоца одбио и 
првостепену пресуду преиначио на тај начин што је  окрив- 
љеног огласио кривим и осудио на казну како је  напред ка- 
зано. Тиме је  суд учинио повреду закона из члана 358 у вези 
члана 361 Зкп. Ради отклањања те повреде закона Савезни 
врховни суд је  другостепену пресуду преиначио на тај начин 
што је жалбу одбио и првостепену пресуду потврдио.”
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Према правном схватању које произилази из наведеног образло- 
жења, могло би се закључити да другостепени суд, решавајући по 
жалби, нема законских могућности да донесе пресуду којам би исто- 
времено жалбу као неосновану одбио и пресуду по службеној дужно- 
сти преиначио.

Имајући у виду конкретан случај, мора се констатовати да је  резул- 
тат до кога се дошло у његовом решавању, потпуно правилан. Међутим, 
поставља се питање да ли ће суд увек бити дужан кад жалбу одбије — 
да пресуду потврди, другим речима, да ли се та дужност суда мора по- 
ставити као опште правило, кога се суд у сваком случају мора држати. 
Према резултатима који се истичу у прилог схватања, израженог у на- 
веденој пресуди, изгледало би да овакву солуцију треба прихватити. 
Ту се, наиме, исгиче да ће, према чл. 358 ЗКП, другостепени суд, кад 
одбије жалбу, пресуду потврдити. С обзиром на овај члан a у вези са 
чл. 361 ЗКП који претставља његову делимичну разраду, може се доћи, 
према овом схватању, до закључка да другостепени суд има приликом 
одбијања жалбе пресуду увек потврдити. Наиме у чл. 361 се каже: 
„Другостепени суд ће одбити жалбу као неосновану и потврдити пре-
суду суда првота степена...........”, из чега се, према овом схватању мора
закључити да Законик не познаје такву алтернативу по Kojtjj би друго- 
степени суд могао да пресуду преиначи, онда када је  жалбу одбио.

Па ипак, мишљења смо да се из ових одредаба, не може извести 
закључак да Законик забрањује да другостепени суд донесе пресуду, 
којом he жалбу одбити и пресуду преиначити. Једино што се из ових 
одредаба може са сигурношћу закључити, јесте да Законик овим одред- 
бама није овакву ситуацију регулисао. Међутим, то још не значи 
да је  Законик и забрањује. Jep колико год став, који је  заузет 
у наведеном случају, био правилан и логичан, исти овакав став може 
бити у другом случају неправилан и нелогичан. Тако се поставља пи- 
тање, колико би било правилно, када би другостепени суд, испитујући 
жалбу оптуженог, ову као неосновану одбио a истовремено нашао по 
службеној дужности, да је  пресуда у осталом делу погрешна на штету 
оптуженог —  па у том случају пресуду ипак потврдио. Ако би се узело 
да постоЈИ законска обавеза да другостепени суд, кад жалбу одбије, 
мора и пресуду потврдити, онда би у наведеном примеру, суд био при- 
моран да одлучи противно правно оправданим интересима окривљеног.

Па ш ак и поред овог што је р>ечено, из чињенице да Законик то 
питање у наведеним одредбама не регулише, не би се могло са довољно 
основа тврдити, да другостепени суд има право да донесе пресуду ко- 
јом би жалбу одбио и пресуду преивачио. Поставља се зато тгитање, 
може ли се у ЗКП наћи неки позитиван ослонац, којим би се овакво 
решење могло оправдати. Сматрамо да је то могуће ако се пође од ту- 
мачења чл. 364 ЗКП. У том члану се каже*): „Друтостепени суд ће ува- 
жавајући жалбу и л и  по службеној дужности пресудом преиначити 
првостепену пресуду што значи, да пресуда може бити преиначена

1) У цитираном образложењу се овај члал интерпретпра у нешто измеиеном 
облику у теж1&н да се акцеитира потреба уважаван.а жалбе да би се пресуда могла 
преиначити. Тако се ту каже да другостепеии суд може пре-шхачнти првостепеиу 
пресуду с a м о ако уважи жалбу или по службеној дужноста_ Међутим, речи 
,,само” у тексту чл. 364 нема.
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или no уважењу жалбе или по службеној дужности, што опет значи да 
пресуда може битн преиначена, не само кад се жалба уважава, већ и 
онда када су испуњени услови за њено преиначење по службеној дуж- 
ности. Тумачењем ове одредбе, долази ее дакле, до јасног закључкз да 
неуважавање жалбе нема утицаја на евентуално преиначење пресуде, 
које би следило као последица испитивања те пресуде у оним дело- 
вима који се морају испитати по службеној дужности.

Из тих разлога стојимо на становишту да другостепени суд, у прин- 
ципу може донети такву пресуду којом истовремено жалбу као неосно- 
вану одбија и првостепену пресуду по службеној дужности преиначава.

Међутим, као што се види из цитираног случаја, другостепени суд 
не може у сваком случају тако постуттити. Поставља се питање, који су 
то слз^ајевк у којима другостепени суд кад одбије жалбу — пресуду 
не може преиначити, и који је правни основ такве немог}гћности. У ре- 
шавању овога питања, треба поћи од анализе чл. 353 ЗКП. У овом 
члану (став 1) се каже да другостепени суд испитује пресуду у оном 
делу у којем се побија жалбом, али мора по службеној дужности испи- 
тати ‘постојање извесних такстативно набројаних повреда ЗКП, као и 
постојање повреда Кривичног закона у колико су оне на штету опту- 
женог. Као што се види, Законик је  у овом члану тачно означио у којим 
слз^ајевима ће другостепени суд бити дужан да поводом жалбе испи- 
тује пресуду ван оног дела који се жалбом побија. Постоје две врсте 
ових случаЈева: прво су повреде процесног закона a друго су повреде 
материјалног закона. У овом другом случају Законик дозвољава испи- 
тивање пресуде само онда ако су односне повреде на штету оптуженог. 
Према томе, ако друтостепени суд испитујући пресуду по службеној 
дужности, утврди постојање повреде материјалног закона у корист 
оптуженог, он нема законских могућности да те повреде узме у обзир. 
Долазимо дакле до закљзгчка, који претставља изузетак од правила да 
другостепени суд може одбијајући жалбу истовремено и пресуду пре- 
иначити. To је уједно и правни основ, који оправдава решење, до кога 
се у конкретном случају дошло. Наиме, кад је у наведеном случају дру- 
гостепени суд дошао до закључка да кривично дело није извршено у 
нужној одбрани, како је  то у првостепеној пресуди утврђеко, већ у 
прекорачењу исте, a јавни тужилац је  у жалби навео да нужне одбране 
уопште није било, што је  суд одбацио као неосновано —  онда је  он 
тиме преиначио првостепену пресуду по основу повреде материјалног 
закона у корист оптуженог, што по члану 353 ст. 1 тач. 2 ЗКП није 
дозвољено.

Као што се види, узрок неваљаности пресуде у конкретном сл)гчају, 
није у законској немогућности да се донесе предуда којом се жалба 
одбија и пресуда преиначава, већ у законској немогућности да се пре- 
суда мења по службеној дужности онда, када је  у њој садржана по- 
вреда материјалног закона у корист оптуженог. У осталим сл)гчајевима, 
a наиме када је материјални закон повређен на штету оптуженог, дру- 
гостепени суд има право да пресуду преиначи по службеној дужности, 
без обзира на то што је  жалбу као неосновану одбио, при чему је  без 
значаја да ли се ради о одбијању жалбе тужиоца или и самог оптуженог.

Коначно, поставља се питан>е како суд ил1а поступити у случају 
када одбијајући жалбу као неосновану, нађе да постоји која од повреда 
процесног закона, наведених у тач. 1 ст. 1 члана 353 ЗКП. Сматрамо да
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с« и ова ситуација има решити аналогно rope изнетом схватању. Но при 
томе треба имати у виду следеће:

Прво. У таквом случају суд по правилу првостепену пресуду не 
преиначава, већ је укида. У извесним случајевима другостепени суд 
може и поред постојања битних повреда ЗКП донети пресуду којом се 
првостепена пресуда преиначава, али само у случају ако се и без по- 
новног претреса ствар може пресудити. О таквим случајевима биће 
ниже речи. Но без обзира на ово поставља се питање, у којој форми 
треба да буде одлука суда, којом се истовремено жалба одбија и пре- 
суда укида, с обзиром да је у Законику предвиђено да се жалба одбија 
пресудом a првостепена пресуда укида решењем. Према Коментару За- 
коника 0 кривнчном поступку од Др. Т. Васиљевића (стр. 357) произи- 
лазило би да оваква одлука треба да буде у форми пресуде, с чиме би 
се и ми сложили, јер  кад се поводом жалбе већ мора донети пресуда, 
онда је логичн<з да и укидање пресуде по службеној дужности, које је  
у крајњој линигји последица подношења те жалбе, треба да буде садр- 
жано у истом акту.

ДрЗгго. Као што је  већ речено, другостепени суд је дужан да на по- 
вреде материјалног закона пази по службеној дужноети, само онда ако 
су оне на штету оптужеког. Што се тиче процесних повреда суд није 
дужан да води рачуна о томе да ли су те повреде у конкретном случају 
у корист или на штету оптуженог. Поетавља се питање, може ли на тај 
начин доћи до колизије чл. 355 (забрана реформације ин пејус) и чл. 
353 ст. 1 тач. 1 ЗКП. Наиме питање је, може ли другостепени суд, испи- 
тујући пресуду по жалби оптуженог, по службеној дужности наћи да 
постоје такве повреде ЗКП које би окривљеног довеле у неповољнији 
положај. Сматрамо да је правилна констатација Др. Т. Васиљевића^) да 
у крајњој линији до такве колизије не може доћи. У свим случајевима 
у којима другостепени еуд по службеној дужности пресуду утшда због 
повреде процесних закона —  то укидање нема за последицу никакву 
штету по оптуженог, јер  у новом поступку, у колж о је постојала само 
жалба оптуженог, долази до примене чл. 367 ст. 4 ЗКП који такође са- 
држи у себи забрану реформације ин пејус. Ни у оиим малобројним 
случајевима, када другостепени суд због повреде процесног закона, 
пјжостепену пресуду има преиначити, практично то не 1»ЈОже учинити на 
штету оптуженог. Тако у случају повреде из чл. 342 ст. 1 тач. 5 (када 
је  првостепени еуд погрешко у погледу оцене питања да ли постоји 
оптужба, предлог или одобрење) другостепени суд може у колико ова- 
кве процесне претпоставке не стоје, преиначењем пресуде само оптужбу 
одбитн —  што је уствари у корист оптуженог. Заткм, у случају по- 
вреде из чл. 342 ст. 1 тач. 8, с о^иром  да се ту повреда ЗКП састоји у 
прекорачењу олтужбе, јасно је  да преиначење првостепене пресуде 
може бити само у корист оптуженог. И коначно, у случају повреде из 
чл. 342 ст. 1 тач. 9 с обзчром да се ту ради о повреди забране рефор- 
мације ин пејус, такође је  јасно да преиначење може бити једино у ко- 
рист оптуженог.

Према изложеном се види да, у случају повреде процесног закова, 
не постоји никаква законска сметња да другостепени суд, поводом жалбе 
оптуженог, по службеној дужности преиначи или укине првостепену

*) Коментар стр, 348 и 349.
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пресуду, па и под претпоставком да ову жалбу као неосновану одбије. 
Ово у толико пре важи за жалбу тужиоца, па било да постоји само она 
било заједно са жалбом оптуженог.

Резимирајући целокупно ово излагање, може се доћи до закључка 
да доношење пресуде од стране другостепеног суда, којом се жалба као 
неоснована одбија и пресуда првостепеног суда по службеној дужности 
преиначава или укида, не само да није без законског основа, већ одго- 
вара духу и интенцији законодавц.а као и принципима кривичног по- 
ступка. Једино у оним случајевима када другостепени суд решавајући 
0 жалби по службеној дужности нађе да постоји повреда материјалног 
закона у корист оптуженог, постоји изузетак од правила да се може 
донети пресуда којсш се истовремено жалба одбија a првостепена пре- 
суда преиначава, јер у том случају другостепени суд не може такве 
повреде материјалног закона уопште узети у обзир, већ првостепеиу 
пресуду мора потврдити. Но када се узме у обзир да забрана ггреина- 
чења из чл. 353 ст. 1 тач. 2 важи и за све остале случајеве преиначења 
по службеној дужности, онда се у конкретном случају ово и не треба 
сматрати изузетком.

Драгољуб Атанацк<»ић

ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРУШТВЕНОЈ 
И ГРАЂАНСКОЈ СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ 

(Тема за дискусију —  нови ииовинско-правни односи)

Све веће и брже промене власничких односа у фондовима средстава 
за производњу (као значајан показатељ —  видан израз промене самих 
производних односа у правцу изградње социјалистичке привреде и но- 
вог друштва) —  захтевају јединствену службу евиденције и статистике 
не само о фактичком стању земљишта « зграда већ и редовно системат- 
ско праћење промена имовинско-лрасних и економско-техннчких карак- 
теристика појединих врста непокретности у нашој земљи.

Примена појединих мера економске политике на пољу изтрадње но- 
вих имовинско-правних односа —  почев од конфискације имовине на- 
родних непријатеља, аграрне реформе и колонизације, национализације 
индустријских и других привредних предузећа па све до најновије на- 
ционализације најамних зграда —  изискује одговарајућу текућу једин- 
ствену евиденцију каја ће у сваком моменту бити у стању да пружи 
све потребне податке о ефекту предузетих мера, о самој мери и темпу 
социјализације ср)€дстава за производњу, a посебно о правном статусу 
и начину коришћења земљишта и зграда како у друштвеној тако и у 
грађанској својини.

Обзиром на сложеност и шецифичност развоја имовинско-правних 
односа после Ослобођења на подручју АП Војводине неопходно је  обје- 
дињавање службе евиденције земљишта и зграда у свима секторима 
власништва, нужна је  координација у раду постојећих органа ове еви- 
денције, првенствено органа службе имовинско-правних односа НО сре- 
зова и општина, земљишних књига-грунтовница среских судова и ката- 
старских управа у срезовима и градовима у циљу да се изв>рши концен- 
трација свих потребних тачних и потпуних података о непстретностима.
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Познато је  да ниједан орган досадашње службе евиденције непо- 
кретности није проверио нити средио све податке о земљишту и згра- 
дама тако да евидентирано стање непокретности не одговара у свему 
фактичном стању непокретности на терену. Још увек остају три разли- 
чита евидентирана стања непокретности —  у служби имовинско-правних 
односа народних одбора, у грунтовници среских судова и у катастарским 
управама. Да би се могло решити питање обједињавања службе евиден- 
ције непокретности, те дати одговор на питање који би постојећи или 
нови орган водио евиденцију друштвене и грађанске непокретне имо- 
вине, потребно је  претходно упознати начин и резултат рада поменутих 
органа. Сваки орган има податке одређене врсте и значаја било у форми 
регистара и картотеке било у форми збирке донетих решења и других 
врста докумената о правном статусу непокретности.

Према Закону о пољопривредном земљишном фонду општенародне 
имовине од 27 маја 1953 евиденцију непокретне ошитенародне имовине 
води посебна служба имовинско-правних односа у НО општина, градова 
и градских општика, према Уредби о катастру земљишта од 18 октобра 
1953 год. катастарске управе НО срезова и градова врше премер и дају 
податке о површини земљишта, док грунтовница на бази катастра на 
подручју Војводине већ деценијама (од 1874 г.) врши упис у земљишне 
књиге. Томе треба додати да су ад хок фоормиране комисије које „тра- 
же” понеке делове општенародне иковине необухваћене евиденцијом 
службе имовинско-правних односа у народном одбору. Срески судови 
као и јавна правобраниоштва проналазе по који део земљишта опште- 
народне имовине. Може се рећи да је  евиденција успела само тамо где 
је суд извршио обнављање земљишних књига за понеке оггштине у По- 
крајини.

Служба имовинско-правних односа у народном одбору води евиден- 
цију само о пољопривредном земљишном фонду општенардне имовине 
(ОНИ) у форми регистра као и у форми картотеке са катастарским и 
земљишно-књижним подацима с тим да установљава фактично стање на 
самом терену. Иако овај регистар нема грађанско-правни значај, ипак 
је  тако поставл>ен да снима фактично стање, да проверава податке из 
катастра и грунтовнице, те да може дати (као докуменат) стварне про- 
мене права на непокретностима. Свака парцела има подагке о класи, по- 
вршини земљишта (у  хектарима) и самом катастарском приходу. Кар- 
тони се воде по садашњим корисницима са назнаком власника пре ула- 
ска у фонд опште-народне имовине. 01ужба је  у стању (напр. Отсек 
имовинско-правних односа у Новом Саду) да пружи разрађене податке 
0 величини земљишног фонда ОНИ (по појединим кагастарским општи- 
нама), категоријама обрадивог и необрадивог земљишта, нарочито пре- 
ма основу стицања површине, обзиром на евидентирано и сређено по 
фактичком стању на терену (као и по потпуно правно и технички сре- 
ђеном стању у грунтовници), датом на коришћење привреднши органи- 
зацијама и обухваћено одлукама, a посебно податке о стању зграда 
фонда ОНИ-е по врстама и основу стицан>а објекта, евидентнраном по 
фактичном стању (као потпуно правно и фактично сређеном и грунтов- 
но спроведеном) и датом на коришћење. Исто тако евидентирају се са- 
мовласна заузећа (узурпација) по отитинама обзиром на то да ли је 
толерисано или не —  обрадиво и необрадиво земљиште. Као што се види, 
ова служба располаже са низом значајних показатеља чија вредност,

20



тачност и потпуност (у  смислу свеобухватности саме акције) зависи не 
само од службеника поменутог отсека већ и од рада саме грунговнице 
и катастра. Практично, промене у промету и коришћењу општенародне 
имовине нису у целини евидентиране у овој служби због тога што нема 
ни доБОљно службеника (правника, геометара) нити је  извршена обнова 
земљишних књига.

Грунтовница среских судова води земл>ишне књиге по земљишно- 
књижним телима на бази земљишно-књижних уложака a no следећим 
статистнчки иетересантним показатељима: број и величина парцела, ло- 
кација, стварна власничка права, евентуалне стварне службености као 
и обележја друштвене својине земљишта (необавезно), затим правни 
основ стицања земљишта (нарочито решења о додели) са евентуалним 
ограничењима пословне способности, као и обележја јавног добра зем- 
љишта и најпосле —  стварна права на земљишту (хипотаса, личне 
службености, забрана отуђивања и т. д.) Исто тако прати промене 
у виду отписивања продатих парцела (за које се формирају нова зем- 
љишно-књижна тела), док за нов»оподигнуте зграде отвара нови зем- 
љишно-књижни уложак. Друштвена својина није обухваћена нити о«а 
стварна права стечена ванкњижним одржајем у приватном сектору. Еви- 
денција по лрунтовници није потпуна нити ажурна у смислу тога да 
може дати све податке и на време једном органу друштвене заједнице 
који би исте средио, обрадио, користио и дао на даљу употребу за сврхе 
праћења и контроле промена на фонду друштвене и личне непокретне 
имовине. У грунтовници нису евидентирано све промене у власничким 
односима које су настале конфискацијом, национализацијом, арондаци- 
јом, комасацијом, па се пришло акцији обнављања земљишно-књижних 
стања на бази самог катастра земљишта.

Катастарске управе НО срезова и градова врше премер земљишта, 
те могу пружити податке не само о величини већ и о класирању зем- 
љишта по појединим парцелама. Показатељи су економско-технички и 
правни (карактер власништва укљ. јавна добра, класе земљшита и кул- 
туре). Врши се провера слагања катастарског стања са стварним стањем 
на терену, те даје катастарско стање које би требало да се слаже са 
земљишно-књижним стањем у грунтоввмци. Практично, ни у катастру 
нису изв|ршен€ многе промене у власничким односима (нарочито за по- 
љопривредна добра и задруге) у вези аровдације, комасације, парцела' 
ције, мелиорације посебно бонификације земљишта.

Поред наведена три органа који треба да евидентирају промене у 
структури власништва као односе својине на непокретностима стати- 
стички уреди НО срезова и АПВ-е обављају по потреби пописе поједи- 
них врста непокретности напр. попис зграда 1949/1950, школских зграда 
1951, регистрацију грађевинских објеката 1955 и 1956, пописе повр- 
шине земљишта редовно годишње у јануару уз пописе стоке, ванредно 
попис газдинства уз попис становништва напр. 1948 године, дсж ре- 
довно воде извештајну службу о новоградњи за све објекте за које су 
издате грађевинске дозволе. Показатељи су веома ингересантни као 
што су број газдинства, привредни сектор, величина газдинстава, повр- 
шина по културама итд. Званична статистика садржи податке о сво- 
јинским односима али не и податае о давању земље под закуп. Но, ова 
статистика о сврукгури власништва земљишта (као и зграда) не може
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бити тачна све док одговарајућа евиденција о самим непокрегностима 
није сређена нити проверена на самом терену. Како претстоји општи 
попис становништва 1961 године, добро би било да се том приликом 
обухвати детаљно и тачно површина земљишта у гра^анској својини тј. 
приватна пољопривредна добра на основу исправљене евиденције a 
обзиром на наведена техничка, економска и правна обележја која су 
интересантна за праћење самог социјалистичког преображаја села — у 
процесима кооперације, механизације, мелиорације, комасације и у 
другим друштвеним процесима.

Најпосле, на снимању површине земљишта биле су ангажоване и 
још увек раде поједине управе и службене комисије као што су управе 
народних добара, комисије за процеку основних средстава (1953 г.) 
управе за регулације градова и друге комисије које би требало и могле 
пружити расположиве податке и одговарајућу техничку, пољопривред- 
ну, комуналну, правну и друту документацију једном централном ор- 
гану евиденције непокретновти.

Од наведених служби које више или мање евидентирају непокрет-- 
ности највише одговара сврси и постављеном сталном задатку праћења 
цромена на фондовима зграда и земљишта —  служба т 10винско-прав- 
них односа, која увелико ради на овом сектору a која би могла добити 
као самосталан службено стручни орган НО не само постојеће већ и 
нове послове у вези евидентирања свих видова непокретаости на под- 
ручју града одн. среза.

Према досадашњим прописимз и пракси Отсек за имовинско-правне 
односе НО града (напр. у Новом Саду) испуњава следеће функције:

— Прибира и сређује податке (као и одговарајућу документацију) 
о )Пчључен>у непокретности у Фонд општенародне имовине, те води по- 
себне регистре за све непокретности овог Фовда;

— Прикупља све одлуке, решења и друга документа која се тичу 
конфискације, национализације, експропријације, откутта за земљишни 
фонд, напуштања непокретности, поклона итд., a посебно прибира 
податке у вези аграрне реформе (како поратне тако и предратне), у 
вези бивше државне имовине, арондације, кулопродаје земљишта зз 
стварање плантажних винограда и воћњака, узурпације иззршене пре 
и после рата, те ради на решењима која још нису исправна (уколико не 
садрже тачне земљишно-књижне и катастарске податке) тако да може 
дати нове тачне податке и о оним непокретностима за које је раније 
учињен пропуст.

— Евидентира (по имешшу) сва предузећа, установе, привредне 
организације као и приватна лица којима је  дата непокретност било по 
којем правном основу;

—  Развија сарадњу са грунтовницом и катастром по питан>у ускла- 
ђивања фактичног стања са земљишно-књижним стањел! одн. катастар- 
ским стањем, нарочито значајну сарадњу са катастром у оним местима 
где је  извршен нови премер.

Регистри службе имовинско-правних односа не садрже увек податке 
(на основу извода из зелвт>ишних књига и друге документације) који 
би одговарали фактичном стању на терену. Као разлози за ово несла- 
гање стања регистра одн. катастарског и земљишнокњижног стања са 
фактичним стањем наводе се обично недостаци решења за доделу зе-
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мљишта, нетачан садржај неких решења у погледу површине и власни- 
штва, неспровођење решења кроз земљишне књиге и сл. Наведени не- 
достаци се појављују у спровођењу појединих мера; аграрне реформе, 
арондације, реорганизације и оснивања СРЗ, откупа по закону о пољо- 
привредном земљишном фонду, конфискације, експропријације, нацио- 
нализације. Томе треба додати неажурност саме грунтовнице и непро- 
верено стање у катастру због чега ни ова нова служба имовинско-прав- 
них односа не може добијати тачне, потгтуне и благовремене податке о 
земљишту и зградама. Логично, прво би требало проверити и исггравити 
катастарско и земљишно-књижно стање (ускладити са фактичним ста- 
н>ем непокретности), затт! уредити евиденцију опште-народне имо- 
вине, па тек онда прићи обједињавању евидеиције катастра, грунтоз- 
нице и Отсека имовинско-правних односа, те образовати централни ор- 
ган евиденције свих видова непокретности у проширеној и знатно по- 
јачаној служби правно-и.мовинских односа у сваком срезу. одн. граду.

Да би поменути Отсек имовинско-правних односа НО могао даље 
радити са пуним успехом неопходно би било да се ова служба већ сада 
осамостали и претвори у Управу која би имала да води све послове 
првенствено у вези народне имовине, a касније (после спајања са ка- 
тастром и грунтовницом) у Уред-био као центар вођења свих послова 
у вези непокретности како у друштвеној тако и у грађанској својини. 
У првој етапи као самосталан стручни ортан НО града одн. среза слу- 
жба имовинско-правних односа имала би сличан статус у којем се на- 
лази Катастарска управа тако да би могла водити целокупну тачну и 
ажурно евиденцију о општенародној имовини. Новоформирана управа 
могла би имати и развијати посебне службе напр. за пољопривредно, 
грађевинско земљиште, јавна добра, затим за правну службу, техничку 
геометарску као и евиденциЈу непокретности у друштвеној својини на 
бази одређених регистара, картотеке и провере података на терену у 
сарадњи са грунтовницом. Посебна служба евиденције непокретности 
добила би статус Центра за документацију непокретности који би при- 
купл>ао, сређивао и чувао решења, одлуке и све материјале који се 
односе на непокретности. Грунтовница, катастар и друте комисије биле 
би само поједина дсжу>!ентациона места која су подређена и обавезна 
да дају податке и документацију поменутом Центру за документаиију 
негажретности. Поред тога, самостална Управа за непо1сретности одн. 
њен Центар за док)гментацију имао би статистичку обавезу да редовно 
и ванредно доставља прегледе о стању земљишног фонда (као и фонда 
зграда) по свима интересантним техничким, економским и правним ка- 
рактеристикама.

Цеш-ар за евиденцију, или у ширем смислу Центар за документаиију 
непокретности прихватио би у каснијој етапи развоја све функције 
и докзпиеетације досадашњих катастаоских управа и грунтовнида у cipe- 
скш! судовима. Најцелисходније би било да све то преузме онда када 
буде успео да дотера катастарско стање и земљишно-књижно стање до 
степена потпуне обухватности и тачности података свих парцела као и 
података за све зграде у друштвеној својини. Тек када се провере сва 
постојећа стања и уреде досадашње службе евиденције непок|>етности 
могло би се пристзтшти обједињавању службе евиденције и докумен- 
тације зграда и земљишта. Тада би грунтовница и катастар у  сада-
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шњем облику били укинути, али би њихове функције са документаци- 
јом прешле у једну вишу Управу за вођење послова у вези неп(Ж|рет- 
ности. О&једињавање би требало вршити постепено по једиом опера- 
тивном плану усклађивања података о стању зграда и земљишта и пре- 
носа функција премера, уписа у земљишне књиге и евидетшје опште- 
народне имовине на подручју НО среза одн. града.

Обнављање земљишних књига у свима општинама, усклађивање но- 
вог катастарсмог стања са земљишно-књижним стањем као и појачана 
ревизија стања од стране постојеће службе правно-имовинских односа 
(као главног носиоиа акције сређивања стања непокретности) чине 
conditio sine qua non за успешно вођење јединствене евиденције и до- 
кументације злрада и земљишта у свима секторима власништва.

По одређеном статистичком програму служба евиденције у новој 
Управи за имовинсЈКО-правне односе привела би крају ревизију посто- 
јећег фонда по свима парцелама и власницима тако да може имати тачно 
и потпуно'почетно стање фонда нагтр. са стањем на дан 15 јануара 1961 
године. Јединствен фонд непокретности (једанпут статистички све- 
страно обухваћен и проверен на основу документације) може бити 
рашчлањен и разглабан по техничкој, економској, правној и социјалној 
карактеристици тако да се добвје тачна структура фонда —  техничка, 
економска, имовинско-правна и друштвена. Свака промена у посебној 
структури фонда била би на време регистрована и образложена у да- 
љем раду нове службе правно-имовинских односа, која би у томе циљу 
одржавала сталну везу са свима органима евиденције непокретности: 
OHor момента када грунтовница бележи новонасталу промену у власни- 
штву на некој честици земљишта или на некој згради, Центар за до- 
кументацију непокретности у служби за правно-имовинске односе спро- 
водио би нове податке кроз свој регистар и картотеку. Текућа реги- 
страција свих промена може бити заснована само на тачном и потпуном 
фонду — пописаном и провереном на самом тереиу. И убуд\'ће неоп- 
ходна је стална провера (логична и техничка) нових података о изме- 
нама у структури фонда непокретности.

Јединствен систем евиденциЈе и стаистике непокретности у дру- 
штвеној и гра^нској својини који би требало и могла да изврши нова 
служба HifOBHHCKO-npaBHHx односа тражи појачање кадрова коЈе би лако 
добила из постојећих служби (грунтовнице, катастра и разних коми- 
сија) као и из редова правника, геометара, економиста, па и статисти- 
чара. Полазећи од тога да појачани кадрови могу решавати брже 
и ефикасније досада постављене задатке и отклањати наведене недо- 
статке у евиденцији и документацији правно-имовинских односа и да је 
потребан обично један службеник на 5.000 парцела, могу се у првом 
реду решити питања радних места и поделе рада међу садашњим и но- 
вим службеницима. У свакој служби НО града одн. среза неопходан је  
сталан геометар, економист, статистичар као и посебно лице које ће води- 
ти само регистар и картотеку парцела земљишта и зграда по свима обе- 
лежјима. Руководалац службе треба да је  правник који би био што бо- 
ље утгућен у питања нмовинско-правних односа. Спајањем ове службе 
са грунтовницом и катастром био би отклоњен недостатак радне снаге 
који се сада осећа у овим одвојеним службама (а којвма би нормално 
требало више од 500 службеника за целу Војводину). Свакако, обједи- 
њена служба имовинско-правких односа донела би не малу уштеду у
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кадровима и материјалним средствима укинула би дуплицитет и парале- 
лизам акције евидентирања, те би рационализовала своје пословање. 
Брже би исправила стара решења (којих има на око 170.000) и донела 
нова решења у свима срезовима и општинама на подручју АП Војво- 
дине. Лакше би пронашла близу 60.000 хектара зе.мл>ишта колико 
сада недостаје евиденцији Фонда општенародне имовине у Покрајини) 
тако да спроведе потпуну евиденцију за површину од 865.000 хектара. 
Из ових посебних разлога Покрајински секретаријат за правосудну 
управу истиче такође начело јединствене евиденције зграда и земљи- 
шта у друштвеној и грађанској својини; уместо три постојеће евиден- 
ције непокретности (земљишних књига, катастра земљишта и општена- 
родне Ш10вине) сматра се да би се јединствена евиденција могла водити 
у виду посебног Центра за документацију непокретности.

Нова обједињена служба евиденције и дсжументације свих зграда 
и зе.мљишта и.ча огромно значење за брже и сигурније вођење политике 
про.мена друштвених односа, економских и посебно имовинско-правних 
односа (како у граду тако и на селу) у правцу изградње нових соии- 
јалистичких односа: обједињавање постојећих служби евиденције не- 
покретности претставља вео.ча значајан и увек актуелан проблем не 
само општестатистички-методолошки и социјално-економско докумен- 
тациони (ортанизациони) већ и проблем наше економске политике, 
правосу^а и сав|р€мене социологије уопште. Овим проблемом треба да 
се позабаве не само економисти (у вези изучавања економске структуре 
непокретности), инжењери технике, агрономије (у  вези испитивања 
физичког, хидротехничког и агротехничког састава земљишта и технич- 
ких карактеристика зграда), правници у вези проучавања имовинско- 
правне, посебно својинске (поседовне) структуре непокретности већ и 
други јавни радници, еконо.мски политичари и социолози који би у ана- 
лизи измена власничке структуре гледали и обј ашњавали процес изград- 
ње самих социјалистичких односа у нашој земљи.

Као инструменат свестраног и подробног проучавања фонда непо- 
кретности, јединствена евиденција, статистика и документација зграда 
и земљишта у свима видовима власништва треба да садржи све елементе 
за праћење и проучавање посебних техничких, економских, правних и 
друштвено-класних, власничких структура непок|ретности. Поја.м вла- 
сништва у  социолошком смислу може се схватити и прихватити не само 
као правии поја.м својине (сопствености) и економски појам својине 
(државине) већ и као ширсжи, дубоки израз производних и других дру- 
штвених односа титулара власничких права као носилаца одређених 
доходака у датој друштвеној фојЈмацији (ранаје капиталисттгчкој, a 
сада све више социјалистичкој). Ако се развијање својине као „власти 
над сгварима” прати и проучава у економији, праву и социологији, онда 
се .може рећи да је својвна у економско.м с.мислу само „фактична власт 
^ад ствари.ча” a својина у правном смислу „ правна власт над ствари.ма* 
|п о  Др. А. Гамсу, Основи стварног гграва, 1959) или ако се пос.матра 
својина као „присвајање материјалних добара”, онда се економски по- 
ја.м својине (државине) као фактичког присвајања добара са правом 
економског коришћења (узус) разликује од правног појма својине као 
правног присвајања добара са битним правом располагања (abusus); 
соцнолотки појам својине значи социјално-класно присвајање добара, 
стицање не само производних већ и „социјалних услова егзистеиције”
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обзиром на TO да друштвени односи који у својој целокупности чине 
оно што се назива својином” (Маркс). За разлику од државине прнте- 
жање као „просторна власт над стварима” значи само фактично при- 
бављање ( a не и фактично при-свајање нити економску употребу ма- 
теријалних добара). Изложени појмови —  притежање, државина, сво- 
јина (сопственост) и власништво употребљавају се у техничкој, еко- 
номској, правној и социолошкој студији фонда непокретности.

Техничка структура непокретности почива на врстама и категори- 
јама земљишта и зграда. Тако се структура земљишта заснива на одре- 
ђеним типовима и класама обзиром не само на природну плодност већ 
и на хидротехничку и агротехничку карактеристику (напр. заштићено, 
брањено од поплаве, наводњавано) као и на површину земљишта по 
категоријама коришћења —  непродуктивно и продуктивно, (површина 
земљишта под путевима, градско земљиште —  насељено или намењено 
за изградњу кућа, градска и друга јавна добра, мочварна и друга непро- 
дуктивна земљишта, a од продуктивног шумско и пољопривредно — 
оранице и баште, воћњади, виногради, ливаде па пашњаци, рибњаии и 
друга необрадива површина). Структура зграда у техничком погледу 
изражава врсте и категориј е грађевинских обј еката обзиром на величину 
(површину у м® —  до 100, 300 и више, број спратова, станова и ло- 
кала, соба), на време изградње (пре 1918, од 1919— 1941 и касније по 
годинама) као и обзиром на стање исправности и техничку снабдеве- 
ност (електричном струјом, водоводом и другим инсталацијама) и саму 
врсту грађевинског материјала (од опеке обичне и шупље, камена, др- 
вета, набоја итд).

Економска структура непокретности анализира се по стварном еко- 
номском коришћењу земљишта и зграда обзиром на њихову намену и 
економску функцију (као категорије употребних вредности) и обзиром 
на то да су то предмети у економском промету или су изван овог про- 
мета. У структури земљишта разликују се категарије привредног зе- 
мљишта и јавна добра напр. пољопривредно добро, грађевинско земљи- 
ште као средство за производњу, основна средства итд., док се у еко- 
но.мској структури зграда појављују зграде са производном наменом 
(напр. индустријске, пољопривредне, саобраћајне и друге привредне 
зграде) и зграде друштвеног стандарда {станбене, административнг, 
култ\'рне, здравствене и фискултурне). Земљишне парцеле као и зграде 
пос.матрају се такође по њиховом вредносном саставу обзиром на уло- 
жна средства и вредност извршених радова. To је не само органски, 
технички већ и економски састав фонда непокретности.

Имовинско-правна структура непокретности одражава економску 
структуру, односе непосредних произвођача према средствима за про- 
изводњу и самом производу као и робно-новчане односе, те садржи по- 
делу зграда и земљишта по правном основу и начину стицања друштве- 
не и грађанско-правне својине. У друштвеној својини су јавна дсбра 
као „отитенародна имовина у општој употреби” (путеви, паркови, тргови 
и друго земљиште изван правног и економског промета), затим зграде” 
у јавној употреби (напр. школске, админкстративне), па станбене 
зграде и привредно земл>иште са зградама (пољопривредно и грађевин- 
ско) које се налази у економском и правном промету, као и предмети 
задрЈткне својине; грађанска својина обухвата „својину грађана, гра- 
^нских правних лица, друштвених организација и удружења грађана”
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(no чл. 2 Закона о експропријацији од 20 априла 1957 год.). Носиоци 
друштвене својине над јавним добрима могу бити само федерација 
и поједине политичко-територијалне заједнице (укљ. и јавно-правне 
организације), док носиоци друштвене својине над осталим добрима у 
промету могу бити поменуте заједнице субјекти подел>ене својине (а 
предузећа и привредне организације са правом коришћења ствари у 
друштвној својини). Савремени развој имовинског права је усмерен у 
правцу повећавања удела непокретности у друштвеној својини с тим 
да ова друштвена својина постаје све више социјалистичка својина icoja 
изражава правно и фактично планско присвајање средстава за произ- 
водњу (још увек као робних вредности) од стране друштвене зајед- 
нице, a да својину грађана све више претвара у личну својину над пред- 
метима потрошње стечене радом у социј алистичком друштву. Посебан 
значај има јединствена евиденција и документација непокретности за 
чување и развијање друштвене имовине, a самим тим и као средство у 
борби за сузбијање привредног криминалитета у вези коришћењз ове 
имовине.

Социјално класна структура (како економска тако и друштвена су- 
перструктура тј. структура базе и надградње друштва) опредељена 
је по типу производних односа одн. по имовинско-правном карактеру 
средстава за производњу. Марксистичка соцпологија формулисала је 
као огапту и основну закономерност развоја друштва — закон форми- 
рања и мењања друштвене структуре по којем производне снаге дру- 
штвене заједнице одређују путем производних односа одн. имовинско- 
правних односа како економску тако и целокутшу структуру друштва, 
која се опет мен>а у борби противуречности производних снага и про- 
изводних односа (у виду њиховог несклада и потребе поновног уса- 
глашаван>а). Са квантитативним променама производње иатеријалних 
добара настаје и квалитативна промена саме производње, измена про- 
изводних односа и свих других друштвених односа, које наша сх>циоло- 
гија треба стално да прати и проучава у процесу подруштвљења 
средстава за производњу, јачање друштвене својине. Проблем струк- 
туре друштва је централни проблем савремене социологије нарочито у 
доба социјалних револуција у којој се коренито мењају производни 
односи одн. власнички односи у друштву и то у процесу експропријашие 
експроприј атора применом низа мера економске политике на пољу из- 
градње новијих друштвених, економских и имовинско-правних односа.

Промене носилаца стварних права на непокретностима у АП Војво- 
дини као прелаз појединих врста средстава за производњу из приватне 
у друштвену својину настају као резултат примене друштвене гголи- 
гике, посебно као резултат спровођења одређених мера економске по- 
литике, од којих је потребно навести следеће:

—  Конфискација и секвестрација као прве мере одузимања и пре- 
лажења непокретности из приватне у друштвену својину без накнаде 
(имовина насилно одведених лица за време окупације уколико се не 
јаве у року од годину дана по Закону о поступању са имовином коју су 
сопственици морали напустити у току окупације од 6 августа 1946 
год.), мера потпуно одузимање имовине народних непријатеља још по 
Одлуци АВНОЈ-а од 6 фебруара 1945 год.;
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—  Национализација приватних привредних предузећа као мера 
одузимања главних средстава за производњу уз накнаду у појединим 
гранама привреде нарочито у индустрији, трговини, банкарству по За- 
кону о нацисЈнализацији од 6 децембра 1946 год. и допунама од 29 
априла 1948 год.;

—  Аграрна реформа и колонизација као начин одузимања непо- 
кретности из својине оних који имају више и додељивање онима који 
немају или имају недовољно зеиље као и зграде (и то из новоформи- 
раног фонда државног одн. друштвеног земљишног фонда) по Закону о 
аграрној реформи и колонизацији од 28 августа 1945 год. и каснијим 
допунама као и по Закону о пољопривредном фонду опшгенародне имо- 
вине и додељивању земл>е пољопривредним организацијама од 27 маја 
1953 год. (по којем се добило ново повећање фонда општенародне имо- 
вине без доделе приватним лицима);

—  АрондЗција као облик одузимања земље од приватних власнш<а 
с тим да добије на другом месту одговарајућу земл>у, што се врши у 
корист друштвене својине (државних одн. друштвених пољапривредних 
добара и сељачких радних задруга) по Уредби о арондацији од 7 новем- 
бра 1951 год.;

—  Експропријација као посебан вид потпуног или делимичног оду- 
зимања појединих непокретности из приватне у друштвену својину (уз 
накнаду) a у интересу изградње фабрика, поља за наводњавање, поди- 
зања шсеља, комуналних објеката и у другом отлтем интересу —  no 
Закону о скспропријацији од 20 марта 1957 год.;

—  Нациовализација најамних зграда и грађевинсхог земљишта као 
најновији начин прелажења ових непокретности у друштвену својину с 
тим да остану у грађанској својики само породичне зграде по Закону од 
28 децембра 1958 године.

Свака од ових мера као и од других мање значајних (напр. прелаз 
заоставштине без законских наследника, проглашење општенародном 
имовином сеоских утрина, пашњака и шума) допринела је повећању 
фонда друштвене својине на непокретностима.

Што се тиче нових правних основа и начина стицања грађанске сво- 
јине, законски прописи предвиђају апропријацију у ужем шислу, (као 
и арондацију), акумулацију, прираштај и одржај за стиц.ан>е права на 
земљишту, надзиђивање опратова на зградама, што све заједно са оста- 
лим грађанско-правнвм пословима (купопродајом, поклоном, разменом 
итд.) даје могућности редовног и тачног регистровања сваке промене 
и свих промена по одређеном правном основу на фонду грађанске 
својине.

Значај свеобухватне евиденције непокретности огледа се баш у 
томе да прати процес социјализације непокретности који је досада на 
подручју АП Војводине захватио једну трећину земљишта, a само једну 
петину у изградњи станбене површине. Ако се томе дода да фонд зе- 
мљишта и зграда у свима секторима власништва чине више од половине 
народног богатства Покрајине (које се у целини цени на око 1,000 ми- 
лијарди динара по прорачуну из 1953 год.), онда је ;разумљиво зашто 
је  потребно нарочиту пажњу и бригу посветита обједињавању службе 
непокретности у свима видовима друшгвене и грађанске својине.

Слободан М. Стојковић
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СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЗАГРЕБУ

Редовна год. скугтштина Адвокатске коморе за НРХ одр>жана је  10 
маја 1959 године у Загребу.

Поред извештаја органа Коморе којв Су би.ти унапред објављени у 
гласилу Коморе „Одвјетник” , претседник управног одбора др. Аурел 
Крстуловић сдржао је  реферат о примени новог Закона о адвокатури 
и питањима која се у вези ове постављају. Посебно се осврнуо на пи- 
тање формирања правне помоћи код општина и друштвених предузећа.

Дискусија по извештајима и реферагу била је бројна a неколико 
дискутаната је посебно хретирало питање професионалне етике. Запа- 
жено је  излагање др. Стевана Сдијепчевића адвоката из Осијека на ову 
тему.

На скупштини су  присуствовали поред претставника републичких 
правосудних органа на челу са др. Миленком Протегом, секретаром 
Држ. секрет. за прав. управу НРС, и чланови савета Коморе.

Све Адвокатске коморе у земљи биле су претстављене на скуттштини 
са својим делегатима. У име делегације Коморе и Савеза адвокатских 
комора Југославије скупштину је поздравио Милорад Ботић, в. д. прет- 
седника Савеза.

Адвокатску комору у  АПВ заступали су Милорад Ботић, претседаик 
и др. Јулије Кениг, претс. дисц. суда. М. Б.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У HP СРБИЈИ

На дан 24 маја 1959 године, одржана је  редовна годишња скуп- 
штина Адвокатске коморе у HP Србији на Правном факултету у Бе- 
ограду.

Скутитини су, поред делегата свих Комора у земљи, присуствовали 
и претставниил савезних и републичких правосудних органа.

Пор>ед извештаја о раду свих органа Коморе, управни одбор је  пу- 
тем Милована Јовановића, члана управног одбора, поднео скутитини и 
реферат о најактуелнијим питањима адвокатуре, који је  са пуно пажње 
од присутних саслзтиан. Поводом реферата и извештаја развила се жива 
дискусија у којој је  Јчествовао велики број учесника скупштине. Тре- 
тирана су, углавном, питања везана за примену новог Закона о адвока- 
тури, немиле појаве о раду неких адвоката, a посебно неосновано и 
злонамерно писање неких листова о раду адвсжата са тенденцијом да 
се наша адвокатура прикаже у кривом светлу. Указано је на хитност 
измене система опорезивања, која се има везати за Уредбу о наградама 
адвоката и нову тарифу, без чега би нова тарифа остала без жељеног 
ефекта.

Скутвтина је записнички одала признање за рад досадашњем прет-, 
седнику управног одбора Првославу Васил>евићу, који је недавно оти- 
шао на дужност ван адвокатуре. Како се одласком друта Васиљевића из 
адвокатуре упразнило место претседника управног одбора, то је  скуп- 
штина једногласно — акламацијом изабрала за новог претседника 
управног одбора Милована Јовановића, адвоката из Београда, досада- 
шњег секретара управног одбора.
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Скупштину је  у име Савеза Адвокатских комора Југославије и деле- 
гација осталих Комора поздравио кратким говором Милорад Ботић, в. д. 
претседгогка Савеза адвокатских комора Југославије.

Адвокатску Комору у А. П. Војводини на овој скупштини су прет- 
стављали: Милорад Ботић, претседник управног одбора, Олга Церић, 
члан управног одбора, Др. Јулије Кениг, претседник дисциплинског 
суда и Борислав Стефановић, дисциплински тужилац.

М. Б.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У САРАЈЕВУ

У великој сали Окружног суда у Сарајеву одржана је 24 маја 1959 
године годишња скупштина Адвокатске коморе у Сарајеву.

У Адвокатској комори у  Сарајеву учлањено је 138 адвоката, и 17 
адвокатских приправника. Од 138 адвоката скутитини је било присутно 
87, што је  врло леп одзив чланства узевши у обзир удаљеност поједи- 
них места од Сарајева.

На скупштини су били присутни сви претставници правосудних ор- 
гана и установа на челу са Слободаном Марјановићем, држ. секретаром 
за правосудну управу и Богданом Јовановићем, претседником Вишег 
привредног суда. Правни факултет заступао је професор др. Бошко 
Перић.

Савез Адвокатских комора Југославије, Адвокатску комору у Бе- 
ограду, која је  истог дана и>тала скупштину и Адвокатску комору у АПВ 
заступао је Коста Хаџи. Загребачку Адвокатску комору застлттао је 
др. Вјекослав Франчески, док је  скопску заступао Ацо Црногорски. Ко- 
мора из Љубљане упутила је  свој поздравни телеграм.

Извештај управног одбора о раду осврнуо се на све актуелне про- 
блеме адвокатуре, али из аспекта прилика у Нар. pen. Босни и Херцего- 
вини. Како је истог дана када је  скупштина одржана изашао један неу- 
кусан напис о адвокатури у листу „Ослобођење”, скупштина је  оштро 
осудила неодговорно и недокументовано писање тога листа о адвока- 
тури, изабрала одбор који ће у скупштине припремити одгозор на 
тај напис, и закључила да се суду преда тужба због кривичног дела 
увреде и клевете.

ДискусиЈа је била на високом нквоу, стварна, докумептована и са- 
мокритична. Дискутанти; др. Стево Ј&кановић, др. Бошко Чупић, Жарко 
Бањац, ГТелеш Гојко, Видовић Момир, сви из Сарајева, др. Мандић Бра- 
нислав из Мостара, Имамови11 Фадил из Зенице су изнели у критичком 
светлу и још увек постојеће неке недостатке адвокатуре у Босни и 
Херцеговини, али и знатан корак који је  напред већ учињен.

Др. Видовић Богдан, претседник управног одбора, отворио је скуп- 
штину, поздравио је све госте и делегате других Комора. У име Савеза 
и осталих Комора скупштину је  поздравио Коста Хаџи.

Ток скутвтине, дискусија, закључци исте оставили су најдубљи 
утисак на све присутне. К. X.
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ИЗ С У Д С К Е  П Р А К С Е

И она лица која су положпхла адво- 
катски испит no чл. 16 ранијег Закона 
о адвокатгри. у  року од године дана од 
ступања у  живот новог закона о адво- 
катури имају право на упис у  именик 
адвоката. (Врх. суд НРС бр. У. 6041/18),

Адвсжатска комора одбила је да упи- 
ше у именик адвоката једно лице које 
је адвокатски испит положило после 
ступан.а у живот новог Закона о адво- 
кат)’ри, a на основу повластице из лл. 
76 ранијег ЗОА, јер да нема потребан 
адв  ̂ прштравнички стаж.

Заинтересовано лкце поднело је туж- 
бу, па је Врховни суд НРС, тужбом о- 
саорено решење понипггио, a из разло- 
га:

Лица која су положила адвокатски 
испит са скраћеним приправничким 
стажом од 1 године, a у  смислу пропи- 
са чл. 76 ранијег ЗОА самим тим сти- 
цала су право и на упис у именик адво- 
ката, ако су исштвавала и остале усло- 
ве за тај упис. Нови Закон о адвокату- 
pii Hiije предвидео погодиост полагања 
адв. исшгга са скраћеним стажом, али 
је ипак у чл. 129 ст. б водио рачуна о 
тој раније признатој погодности, па је 
исту сачувао као стечгно право оним 
лицима којима је одобрено полагав.е 
испита или која су поднела молбу ради 
полагања исгогга по чл. 76 старог ЗОА, 
алл је ова погодност временски ограни- 
чена полагаљем испита у року од 1 го- 
Д 1гае дана од ступаља у живот новог 
ЗОА. Смисао и интенција одредаба чл. 
129 новог ЗОА је да се односним ли- 
цима под наведеним условнма и у озна- 
чевом периоду сачува у потпуности за- 
конска погодност призната им у чл_ 76 
старог ЗОА, a то је и полагаље испита 
са скраћешп« стажом и право на јтшс 
у  именик адвоката на основу тако по- 
ложеног адвокатскаг исиита.

Својство деловође код Државног са- 
вета ваља признати у  приправнички 
стаж за полагање адвокатског испита, 
(Савезни врх, суд бр. Уж. 228/1919), 

Молилац је од Држ. секрет. за прав. 
управу НРС затражио да му се одреди 
рок за полагање адв. испита, али је Ke
ro ва молба била одбијена. јер је Држ. 
секрет. за прав. управу НРС стао на 
станоззгагге, да функција деловође у 
предратном Државном савету није рав- 
на приправничком стажу_

На тужбу молиоца Врх. суд НРС је 
решење поништио, па је Држ. секрет. за 
прав. улраву НРС, уложио жалбу.

Савезни врх. суд је жалбу одбио, из 
разлога;

У по миш.ге1Бу овог суда тужилац је 
у Државном еавету радио на пословима 
који су по природи делом истоветни a 
приближно алични пословнма на којима 
данас раде секретари и референти у 
управннм судовима, па је због тога пра- 
вилан закључак I. ст_ суда да тужиоцу 
ово време проведено у својству делово- 
ђе код Државног савета ваља ггризнати 
у приправнилки стаж за полаган.е адво- 
катског исггита

Прекорачење тужбеног захтева no чл. 
160 ст, 1 т. 1 ЗП П  —  утврђивање пар- 
ничних хрошкова I, ст. поступка. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж, 6)1/1918).

Врх. суд АПВ је уложену жалбу де- 
лимично уважио и I. ст. пресуду пре- 
ииачио a из разлога;

Жалба тхжене Оггштине је делимично 
основана. Основна претпогтавка за ра- 
спвављаље по жалби тужене гапптине је 
постојаље тужбеног захтева тужитеља 
у погледу оног дела изрвке I. ст. пре- 
суде, који се жалбом напада.

Уколико тужбешг захтев не постоји, 
тада постоји прекорачење тужбеног за- 
хтева за који случај се не може разма- 
трати основаност жалбе туженог са ме- 
риторне стране, обзирои да се I. ст. 
пресудом одлучгује о нечем niro није ни 
било 1тпедметом тужбеног захтева.

У конкр. случају тужилац је свој 
тужбени захтев коначно претцгаирао 
својим поднеском и тражи својом туж- 
бом; „Да се утврди да парцеле . . .  _
претстављају неплодно земљиште као и 
да земљшпни посед тужител.а и  чланова 
д.етовог домаћинства када се површина 
предњих парцела одбије од њвхоаог по- 
седа, не прелази законом предвиђени 
максимум“.

Из преджег тужбеног захтева је очи- 
гледно да тзгжилац кије тражио тј. није 
поставио тужбени захтев „да се устано- 
ви да под откуп долази од поседа до- 
маћинства тужителл парцеле . . ,  . с тим 
да ове парцеле отац тужител>а П. М. по- 
седује 4 кј. 200 кв. хв. земље на теме- 
љу доно1воп10г права плодоуживааа, 
укн.иже!ног у земљ. кн.игама. Према то- 
лге, када је I. ст. суд ипак у изреци сво- 
је пресуде донео расположење у мало- 

• час наведеном смислу, тада је I, ст. суд 
прекорачио тужбени захтев тужитеља.

Због тога је требало жалбу тлжене 
делимично уважити, I. ст. пресуду у на- 
паднутом делу ггреиначзгги и поменуто 
расположење I. ст. пресуде отклонити.
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Није, међутим, основан захтев туже- 
ника да се тужитељ обвеже на шгаћање 
тропгкова жалбеког захтева од стране I. 
ст. суда, услед чега се не може рећи да 
је тужилад ,д13ГЗј&ио“ у П. ст. ноступку 
спор, нити да ]'е тужена у том поступку 
„успела“ са <шором.

Приговор легитимацијв тј. питање 
правног односа је чињенично тштање_
(Bpi_ суд АПВ бр. Рев. 1S1/19S8).

Срески суд 'je усвојио тужбени залтев 
и раскинуо купопродајни утовор. О- 
Јфужни суд је ову пресуду потврдио.

Тужени су уложили ревизију, која је 
као нвоснована одбијена, a из разлога: 

Тужени у својој жалби против пресу- 
де Сресхог суда нису изнели да оспора- 
вају активну легитимацију тужиоца. 
Приговор легитимације тј. питан.е прав- 
ног односа Je чин.енично питан.е и ако 
се жалилац није позвао у жалби на не- 
постојање правног односа, жалбени суд  
размотривши жалбу у границама жал- 
бених разлога у  оквиру чл. 553 ЗГГП 
није ни могао по службеној дужности 
уочити тај недостаак уколико Hirje сма- 
трао да посгоји случај из чл 358 ст. 2 
ЗПП.

Одлука суда о кривици  за изврш ено  
кривично дело је обавезна за суд у  гра- 
ђанској парници, — Предмет расправља- 
ња може бити само висина причињене 
штете. — П ривредна организација пије 
овлашНена располагати добрачиним  
правним пословима са својим средстви- 
ма. (Брх. суд АПВ бр_ Гж. 871/19S8).

Окружни суд је обвезао туженика да 
исплати пггегу за коју је тчињен одго- 
ворним пресудом кривичног суда_

Т^-женик је уложио жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

КриБична одговорност туженог за на- 
стали мааак утврђена је правоаважном 
пресудом кривичног суда. Одллтса суда 
о кривици за извршено кривично дело 
је обавезна за суд у грађансагој парни- 
ци. Предмет расправљања може бити 
само износ BHCiTHe пггете ггричиаеие 
кривигчзшм делом за које ie  тужеки пра. 
воснажно осуђе«. Како је износ штете 
правилно утврђен, жалба је неоснована.

Није основан и она,ј део жалбе у  ко- 
ме се тврди да је оштећена организа- 
rpija привредна опшсала туженом виси- 
ну штете, јер су средсЛЂа привредних 
оргашшацЈгја стечена ио бнло ком ocno- 
ву у друпггвеној <жоЈ1Ш1и. Привредна 
оргашгзација није овлашћена располага.

и такво располагање нема правног де]- 
ства^

Пресуда због изостанка не може се 
донети после правоснажног одбијанм 
предлога ради доношења пресуде због 
изостанка — чак и онда ако је тужи- 
тељ изменио раније чињеничне паводе 
тужбе. (Врх. суд АПВ бр. Гж  ̂ 712I19S8).

Нападнутим решењем одбијен је пред- 
лог тужитеља да се донесе пресуда због 
изостанка, пошто је претходно тај за- 
хтев већ правоснажно био одбЈгјен.

Тужилац је поднео жалбу, Koija је као 
неоснована одбијена, a из разлсхга:

Када је после прагвосжажн01Г одбијаиа 
предлога тужитеЈвице да се донесе пре- 
суда због изостанка I. ст. суд зажазао 
рочиште за гл. расправу — анда се на 
том рочишту не може по предлогу ту- 
ЖЈггељнце донети пресуда због изостан- 
ка без обзпра на то што је она после 
правоснажног одбијања ранијег предло- 
га да се донесе пресуда због изостанка 
изменила раније чињешгчне наводе 
тзгжбе — чл. 331 ст. 1 ЗПП.

По нашем празу за пуноважност те- 
стамента није потребно одређивање на- 
следника, eeft је битно само располага- 
н>е о имовини за случај см рп 1_ (Окр. 
суд  —  Суботица бр_ Гж. 246ji9S7 и 
Врх. суд АП В бр. Рев. 8I19S7).

Среаси суд је оставину С. В_ предао 
на темељу тестамевталног права насле- 
ђивања Ошпте народаој имовини.

Један део наследника је поднео жал- 
бу, тврдећи да је оставилац сачинио не- 
ваљан тестамент, јер је само располагао 
имовином, док је тестам. изврпшоцу о- 
ставио да одреди тестам. наследника.

Окрзткни суд ]'е нашао да је жалба 
нвосновала, јер је покојни тестаментом 
наредио да дежжупном љеговом имови- 
ном руководи изврлшлац тестамента 
адвокат С. J. према своме нахођењу и 
то првенствено у здравстввно-хумане 
сврхе. По нашем праву за пуноважност 
тестамента није потребно одређиваае 
наследника, већ је битно само расггала- 
гаже о имовини за случај смрти. Према 
тестаменту завештаоца о аеговој имо- 
вини требао је да располаже тестам. 
извршилац С. J. к<хји је учинио распо- 
ложење, па је тиме управо нзвршена 
последња воља завештача^

Уложену ревизију одбио је Врх. суд 
АГГВ својим решењем, прихватајућн све 
разл-оге П. сг. суда.

Код тражења накнаде за бесправно о- 
богаНење и према општини засгарни је 

ти доброчиним правним пословима са ^  рок онај који је предвиђен у  чл. 14 За- 
својим средствима — дакле са друпггве- кона о засхарелости тигграживања a не 
ном својином у коригст приватних лица Ж  посебни засгарни рокови предвиђени у
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ЗакОну о Народним одборима. (Врх суд 
АПВ бр. Гж. 13S/19S7).

Тужитељица је вавела да је Отптина 
одузела кућу и ставила тужбени захтев. 
Ошптина је подаела пршх>вор застаре- 
дости потраживања, пошто је кућа оду- 
зега и срушееа марта 1953, a тужба 
аоднесена јуна 1955 године.

I, ст. суд је 1ужбу одбио, a тужите- 
Јшца је уложила жалбу, која )е основа- 
на, I. ст. првсуда укинута, a из разлога:

Тужитељица је у  Т)'жби тврдила да 
је Ошптина срупшла кућу у марту 1953 
године, a да је однела и сав материјал 
који је добнла од срушене куће, те је 
тражшса отпггету због беспрааног обо- 
гаћења јер се беспранно обогатила на 
њену штету. Ако се Општина бесправно 
обогатила на штету тужитељице, однев- 
ши и матернјал порушеие куће, онда не 
долази до примене застарних рокова 
који су предвиђеии у Оштггем закону о 
нар. одборима и Закону о држ. службе- 
НЈШИма, већ Закон о застарелости по- 
траживања, који ие предвиђа за овакве 
случајеве посебну за/ггарелост, тако да 
ее има применити чл. 14 Закона о заст. 
потраж., a таква потраживаља застаре- 
вају за 19 година.

П. ст. суд је на жалбу туженог уки- 
нуо I. 'Ст. првсуду, о noCTojajby новади- 
је. — Туж еније уложио ревизију, која је 
као неосвована одбијана, a из разлога: 

Није осиовано, међутим, стаковиште 
Окружног суда да износ од 50.000 ди- 
нара може да претставља и уговорну 
казну. Уговорна казна може се стипу- 
лирати и после сачињења утсхвора о 
главној обавези, али не може бивм сти- 
пулирана истодобио са споразумом о ра- 
скииању уговора о главној обавези. На- 
име, уговорна казна је средсгво за поја- 
чање уговора н треба да јача угооорву 
дисциплину, док би уговаражем казне 
приликом раокидања уговора таква и- 
мовшгока санзаџтја имала карактер оду- 
стајнице, која баш обратко ослабљује 
везаност странака (jep омогућава расзш- 
дање уговора и то једнострано раскида- 
а е  уговора).

Нема повреде прописа ЗЈ1П ако у  ме- 
ничмом плагном ш логу није наведен 
број менице, дан доспелосги, нити вред- 
ност поједине менице. —  Ако у  меници 
није означ^ена година доспелости него 
само дан она доспева у  години издава- 
w i, (Врх^ суд АПВ бр  ̂ Рев^ 2S0/19S8).

Туженици су поднели ревизију про- 
тив II. ст. пресуде, наводећи да је она 
повреди.аа прописе ЗПП.

Ревизија је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Нема битне повреде прсшиса ЗПП јер 
у глави XXIX о издаваљу платши’ на- 
лвга нема таквог прописа по коме би се 
у метрш ом платеом налогу марао на- 
вести број менице на основу коЈег се 
шгатни налог издаје као ни дан доспе- 
лости, a нити вредност .по^едине менн- 
це.

Нема ии 1101вреде материјалног права 
са разлога јер су менице издате 27. П. 
1957 године a дан доспелости је одре- 
ђен са 1 августом. Према томе, меница 
је издата на одређени дан јер се као го- 
дина дропелости менице има сматрати 
година нздазања менице.

Уговорна казна не може бити спт у- 
лирана истодобно са споразумом о ра- 
скидању угоеора о главпој oiSaeeou (Врх. 
суд АПВ 6р, Рев, 2}8I19f8),

Привремена наредба може ое издати 
и без саслушања противника предлага- 
ча. — Ако је могуће издати euuie на- 
редби треба издати ону која је најпри- 
кладнија^ — H e може се одредити мера 
чувањем на непокретним стеарима (Врх, 
суд АПВ бр̂  Гж̂  48S/19S7).

Решењем Оиружног суда кздате су 
две привремене наредбе. Протившш 
преддагача је поднео жачбу, ssxjja. је о- 
снована, a решење Окружввг суда уки- 
нуто, из разлога:

Противницн предлагачице неосновано 
наводе да I. ст. суд  није могао сцдреди- 
ти привремену наредбу без њиховог са- 
слушажа, јер се према правним правв- 
лима изврпшог поступка пр»шр. наред- 
6а може донети и без 1^>етходног саслу- 
шања протншшка предлагача.

Према правним правилима извршнос 
поступка кад је у поједином случају 
могућно издати више наредаба, онда 
треба дозватати ону наредбу, која је 
најприкладнија да бн се отклокила опа- 
сносг која npesia посебннм околностима 
случаја прети, a када би све наредбе 
биле једнако прикладне, овда треба до- 
ЗЕОлити ону која нај»1ан>е оптерЛује 
противника иредлагача. Имајући у виду 
вво иравно правило изврпшог поступка, 
као и то да је предлагачица врвдложи- 
ла докс»шен.е друге привр. н ар е^ е  ради 
обезбеђења судском забраиом отуђеља 
или оптерЛења (залагаља) посгројења 
М-лина на ваљке и једног саугас мотара, 
који се још налази смепгген у bwiniy 
који је у туђо7 згради, то I. сгг, суд прн 
одлучивању треба да нма у виду и овај 
потоњи нреџЈДог предлагачице, и да од- 
лучи која је мера најприкладнија у да- 
том случају.
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Л<албени су д  је наш ао да је I. ст. суд  
погрепшо када је дозволио привремену 
наредбу чувањем млзтна, јер чување као 
привремена мера долааи у  обзир само 
за покретне ствари, док управа маж е да 
се одреди како за псжретне ствари тако 
и  за некретнине.

У слЈГчајевима предвиђеним  у  ч л . 226 
Закона о наслеђиеањ у тужилац може 
покренути. п а р н и ц у  пре иего што је  о- 
ставинско предајно реш ењ е постало пра- 
воснажно (В рх, с уд  А П В  бр. Гж. 6>4fS8) 

I. ст. суд је  туж би места дао ir обве- 
зао тужене да  су дуж ни признати да 
једна Kv}ia не чнни саставки део оста- 
вине.

Тужени су поднели жалбу, која ]е као 
неоснована одбијена, a из разлога:

У жалби се  неосноватго наводи да је 
тужилал; дату туж бу покренуо npe^'pa- 
њено обзиром да је у  оставинском: по- 
сттггку против I, ст. решења паднео 
жалбу која у  време подизања парнице 
није бшга решена. Наиме, ггрема стано- 
визпту жалбеног суда тужилап; у  погле- 
д у  покретања парнице није морао да 
чека да му се  жалба претходно реп1и У 
ocraBHHCSOsc поступку, јер у  случајеви-

ма предвиђеним у  чл. 2QS ЗН. паршш,а 
се може покренути и  поред правоснаж- 
ности одлуке оставшгског суда (ст. 5). 
Заинтересовани наследник може је по- 
кренути и пре празоснажностп остав;ш- 
ско-предајког решења тј. у  току оста- 
винског ттостзлша^

Питаље о томе да  л и  су  предузете за~ 
штитне мсре суд  може решавати само 
на основу ут&рђења И нспекци је  р^да. 
(Врх. суд  А П В  бр. Гж. 748I19S7).

Пресудом I. ст. суда тужени Завод за 
соц. осигурање обвезан је на исплату 
отштете. Тужени је уложио жалбу која 
је као неоснована одбијена, a из разло- 
га:

Према одредби чл. 80 ст. 2 Уредбе о 
фчнансирању ооијијалног осигурања, ин- 
спекЕ^ија рада је надлежна да утврди  
да  лп су прописане односно наређене 
мере за заштиту здравља односно живо- 
та биле предузете или не, a према од- 
редби ст. 5 овог члана завод за соп;. осн- 
гурање у паступку остваривања накнаде 
Бггете пред судом мож е доказивати не- 
извршетве заштитних мера само таквим 
решењем надлежне шгспекцЕгје рада, 
Према томе, суд у поступку за накнаду 
ш тете не може мимо и противно утвр- 
ђењу инспекције рада решавати ово пи- 
тање. Он је у  погледу тог 1штав&а везан 
за утврђегве шгспекције рада изнета у  
решен>у, па је п о л а з^ и  од њега, просу- 
ђујући захтев за накнаду пггете, овдапг- 
ћен да исашта захгеве за накнаду ш тете 
(raip. узрочзгу везу, кривицу, виснну 
захтева), a не може 2лимо и супрсугно од 
утврђека инспекције рада цросуђивати 
и гоггање да ли су  заштитне мере you- 
ште биле ггредузете.

У на ч елу  има места за повраНај у  пре- 
ђашње cra tte  и онда када ое пропусти 
рочиште за гла вну  расправу^ П редлог за 
повраћај у  пређашње стање се одбацује  
само онда ако ie неблаговрем ен чти не- 
дозвољен^ (В рх. сгд  А П В  бр. Гж^ 72УЈУ8)

I. ст. суд је pemeHieM одбавдго лредлог 
ради повраћаја у npe^annte стаже, ро- 
чипгга за главну расправу које је т}'же- 
1Ш1 пропусш о.

Туж ени је поднео жалбу, која је оспо- 
вана, те је I. ст. решење укнн}л>о, a из 
разлога:

I. ст. суд  одбацио је предлог ради по- 
враћаја у  лређашње craiBe, због свог по- 
грепгаог правног становишта^ да збаг 
пропуштања спорне расправе нема ме- 
ста ловраћају у  пређашње стан>е. јер да 
стракка може у жалби да наведе све оне 
предлоге^ Ч1т>енице ii доказе које је мо- 
гла навести: и на пропуштено] расхсрави^

Ово правно отановтппге I. ст. суда је 
у противности са изричитим законским 
ггрош1сом и з чл. 106 ст. 1 ЗП П  према 
коме, ако странка пропуоти р  о ч ii ш  т  е 
или рок за  пред}-зимање радње у по- 
ст}'пку ц усдед тога изгуби право на 
ггредуз5гман.е те радње у  псхлупку, суд  

ће тој стракци, на њен хфедлог, дозво- 
лити да накнадно лзврш и ту радњу 
(повраћаја у  пређапгње стање), ако оде- 
ни да постоје оправданп разлози за про- 
пуштахБе.

И з ове јасне законске одредбе излази  
да у  начелу има места за повраћај у  iipe- 
ђапш.е стање и онда када се  пропусти 
рочтшЈте за главну расправу (чл. 282 
ст. 1 ЗПП), ]вр тша паритгших радн»и 
које ако су  пропуштене да се изврше до  
захсБучивахБа гл. расправе не могу се у  
жалбн предузимати, као ш то је случај 
ra ггрешхачзњем тужбе —  чл. 178 ст. 1 
ЗГТП. Стога се тгредлог за повраћај у 
лређаплБе стање не мож е одбацпти као 
недопЈтптен, a H3 образложен»а наладну- 
тог решења се не внди да је I. ст, суд  
цетшо благазременост предлога, с обзл- 
ром да се предлог за повраћај у  пре- 
ђапиБе стахБе одбаиује сазго онда ако је 
пеблаговремен недозвољен — чл.
110 ст. 1 ЗПИ.

Потраживања из односа дело&одстел 
без овлаш ћењ а застаревајг за 10 годинл. 
(Врх, суд  А П В  бр. Гж. 933IS7).
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I. CT. дресудом je одбијек тужбени 
захтев^ Тужилац je ијоднео жалбу, која 
је основана, I. сг. пресуда укинута_ a 
из разлога:

Неправилно је I. сг. суд нашао да по- 
траживање тужиаца застарева за 5 го- 
Дрше, хгогрепшом применом чл . 13 За- 
кона 0 застарелости потраживааа^ јер 
се стеарно не р-ади о потраживаау за- 
купнине, с обзиром да међу стралкама 
није лостојао закутши згговар, већ се 
радн 0 евентуалном потраживању из о- 
брачунског односа за време док је један 
сувласнпк водио рачуна о целој некрет- 
нини због незаинтересованоста другог 
сувласника за свој сувласнички део, у 
конкр. СЈгучају све док тужиоци нису 
затражили да  им се преда посед њихо- 
вог сувла-сничког дела. Д о пастављаЈБа 
овога њиховог захтева други сувлаош к 
се има <а1атрати деловођсм без овлаш> 
ћења (iieronpiyM гестором) у погледу 
упразЈваља и  коршпћења сувласничког 
дела тужилада. Потралсиваља из овога 
односа застаревају за 10 годнна, пошто 
законом кије о ^ е ђ е н  неки други рок 
за застарелости — чл. 1-f Зак. о засте- 
релости.

Анализа крених група се спроводи ра- 
ди искључеп>а очинства^ a антрополо- 
шки преглед ради утврђивања очинства. 
(Врх^ суд АПВ бр, Гж. 877/19S8).

Против I. ст. пресуда којом је утвр- 
ђено да је тужени ванбрачни отац млдб.

тужитељице, поднели су жалбу и тужиља 
и тужеки.

Тужени се нарочито жали што I. ст, 
суд н и је  одредио доказивање антроло- 
лопгким прегледом.

Обе су жалбе неооноване, и I. ст. пре- 
суда је лотврђена, a из разлога:

Основано тужени испсче у жал5и да 
I. ст^ суд погрелшо сматра да је  прс- 
глед и анализа крвних група и фактора 
тужит8Л11це, 1Бене матере и туженог у 
циљу исклучења очинхггва тужеиаг исто 
што и предложени антрополошки сре- 
глед, извођен.е кога доказа је I. ст. суд 
одбио, Погрешно је стога што су tq Два 
лотпуно различита вештачеЈва, јер се 
лрегледом и анализом крвнил група и 
фактора иде на искључење очииства ту- 
женога^ док се другим: вештачегвем пу- 
гем судскомедицинског исграживања на- 
следних особина код детета и туженога 
чије се очикство има д а  утврди, и то 
таквих особина за које јв научно учзр- 
ђено да се преносе наслеђем од претка 
на потомке —  иде на т а  да се тим  ве- 
штаче(1Бем докаже да дете потиче од ту- 
женог. Дакле, то се вештачеае врши у 
циљу утврђиван»а да је тужеаш отац ту- 
зкитељице, a не у циљу искључе?ња ае- 
говог очзгнства, ла  лошто је у овом спо- 
ру очинство туженога утврђено и без 
тог антрсшолопгког прегледа, то у кон- 
кретном случају одбијаље ш в о ђеаа  тог 
доказа не претсггавла битну повреду 
одредаба ЗПП.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК- у АПВ која је  одржана дана 27 
маја 1959 године донесена су следећа решења:

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

2. Узет је на зкање и одобрен извештај Савеза адвок. комора о 
примедбама стављеним на нацрт Правилника о вођењу књига адвоката.

3. Скреће се пажња адвокатима и адв. приправницима да је  1 јуна 
1959 студила на снагу Уредба о награди и накнади трошкова за рад 
адвоката, заједно са Тарифом као саставним делом Уредбе.

4. У вези чл. 8 Уредбе о наградама и накнади трошкова за рад адво- 
ката позивају се:

а) сви адвокати који већ имају склопљене уговаре за пружање 
правне помоћи народним одборима, друштвеним и привредним оргаки- 
зацијама да у року од 8 дана доставе уговоре ради евидентирања, уко- 
лико то већ нису учинили;

б) сви адвокати који he склапати уговоре под а) дужни су те уго- 
воре да поднесу Комори ради евидентирања у року од 10 дана од дана 
закључења уговора.
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5. Решењем бр. 205/1959 узето је на знање да др. Лазар Рашовић и 
Војислав Л. Радошевић, адвокати из Ср. Митровиде воде заједничку 
канцеларију.

6. Решењем бр. 163/1959 узима се на знање да др. Д рагож р Ву- 
јић, пенз. адв. из Панчева задржава чланство у Фонду посмртнине, под 
условом испуњавања обавеза према Фонду.

7. Решењем бр. 210/1959 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
Лаиновић Ратомир адв. из Ковина, услед смрти, a за преузиматеља адв. 
канц. одређује се Пандуров Душан, адв. из Ковина.

8. Решењем бр. 227/1959 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
др. Њамцул Раж о, адв. из Панчева, пошто је  засновао радни однос, a 
за преузиматеља адв. канц. одређује се Атанацковић Илија, адв. из 
Панчева, и то са 1 мајом 1959 године.

9. Решењем бр. 228/1959 брише се из именика адвоката АК у АГТВ 
са 19 мајом 1959 године др. Воркапић Живко, адв. из Пландишта, услед 
преселења седишта адв. канцел. у Београд. Мимоилази се постављање 
преузиматеља.

10. Решењем бр. 209/1959 узето је  на знање да је Лукић Велибор, 
адв. приправник 31 маја 1959 прасинуо адв. припр. вежбу код др. Жив- 
ковић Јована, a 1 јуна 1959 наставио код др. Фратуцан Стевана адв. из 
Новог Сада.

11. Решењем бр. 307/1958 у^ето је на знање да ће Ковачевић Слав- 
ко, уписани адвокат из Чоке 1 септембра 1959 дати свечану изјаву, те 
ће тек од дана давања свечане изјаве бити уписан у именик адвоката.

12. Решењем бр. 232/1959, a на основу чл. 65— 67, те 93. т. 4 ЗОА 
и чл. 6 т. 1— 2 и 9 стаута уписује се у именик адв. приправника АК у 
АПВ Ефенбергер Ф. Владислав, код адвоката др. Палашти Едена из 
Сомбора и то од 27 маја 1959 године.

13. Решењем бр. 172/1959 a на основу чл. 73, у вези чл. 93. т. 4 
ЗОА и чл. 6 т. 1— 2 и 9 статута АК у АПВ узима се на знање да је  Фи- 
липовић Младен, адв. приправник променио адв. приправ. вежбу те се 
уписује у именик адв. припр. АК у АПВ почев од 1 апрнла 1959 са адв. 
припр. вежбом код Мишић Славка, адвоката у Новом Саду.

14. Решењем бр. 208/1959, a на основу чл. 76 т. 6. и 93. т. 8 ЗОА, 
те чл. 6 т. 1— 2 и 9 статута АК у АПВ брише се из именика адв. при- 
пршравника АК у АПВ са даном 19 јун 1958 године Голочевац Илија 
из Куле.

15. Евидентира се под бр. 240/1959 уговор о пружању правне по- 
моћи између адвоката Ивковић Алексавдра из Ср. Митровице и Народне 
банке ФНРЈ филијале из Срем. Митровице од 14 зприла 1959 године.

16. Евидентирају се уговори Бошњак Ивана, адв. из Суботице и то: 
1. са предузећем „Апросервис” из Суботице од 14 фебруара 1959 и са 
Пд. „Нова Бразда” из Ђурђина од 15 јануара 1959 године и то под бр. 
237/59.

Управни одбор АК у АПВ

.ГЛАСНИК* нзлази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јована 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић 
Миаорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. / Текући ранун код Комун. 
бавке бр. 151-73-3*10002 / Штамп. ,Будућност“ погов .Коста Шокнца' Нови Сад.
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