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САСТАНАК ПРЕТСТАВНИКА АДВОКАТУРЕ ВОЈВОДИНЕ

Beh традиционални годишњи састанак претседника Радних одбора, 
чланова савета и управног одбора Адвокатске коморе у АПВ одржан је 
6 децембра 1959 године у Новом Саду.

На прошлогодишњи састанак била је  постављена тема „Нека питања 
из профеоионалне етике” , a  на овај састанак су постављена „Нека ма- 
теријална питања адвокатуре”, и то: Питање примене Уредбе и Тарифе 
и питање смештаја адвокатских канцеларија, као и питање опорезивања 
адвоката, те питање измене Уговора о социјалном осигурању адвоката.

Састанку су присуствовали претседници, односно претставници сле- 
дећих Радних одбора: Филиповић Албе (Суботица), Ведрински Ђорђе 
(Сомбор), др. Кецели-Месарош Ференц (Сента), др. Влаовић Милош 
(Бечеј), др. Гернач Јосип (Б. Т.опола), БајацБудимир (Врбас), др. Боја 
Мијатовић (Нови Сад), Перић Веселин (Б. Паланка), др. Шијак Никола 
(Рума), др. Руп Ђура (Ст. Пазова), Кузмановић Емил (Ср. Митровица), 
Грујић Сава (Зрењанин), Бурдулић Миша (Алибунар), Попов Милан 
(Вршац), Радичевић Власта (Панчево), Мијајев Лука (Ковин), др. Ро- 
гулић Лазар (Тител), др. Спенул Александар (Ковачииа), Ивачковић 
Дејан (Кикинда) и Борјановић Мирко (Оџаци). Свега 4 Радна одбора 
нису били присугни овом састанку.

Од стране савета били су присутни: др. Иван Мелвингер, претседник, 
те чланови: Никола Николин, Петар Секулић, др. Јожеф Матковић, др. 
Никола Шијак, Адба Кунтић, др. Стеван Копас, др. Никола Перваз, Ста- 
нимић Милић и Сава Грујић. .

Сви чланови управног одбора били су на састанку присутни.
Састанак је  отворио претседшк: Коморе Милорад Ботић, који је  прво 

поздравио састанку присутног друга Стевана Крџалића, секретара По- 
крајиноког секретаријата за  правосудну управу, затим Симу Коваче- 
вић, референта исгог секретаријата, те претседника Пододбора адвоката 
и адв. прчправника Београда Рајка Атанацковића, који се са још три 
члана управе тога Пододбора, по први пут присуствовао нашем састанку.

Затим је  Милорад Ботић подвукао значај ове године у којој сви Ha
ma народи прослављају 40 година од оснивања Савеза комуниста Југо- 
славије, СКОЈ-а и наших синдиката. Истакао је  велик значај ове про- 
славе, која освежава сећања на велике борбе и напоре које је  од до- 
четка свога рада имао Савез комуниста. Указао је  на допринос народа 
Бојводине у тој борби, као и на допринос правника Бојводине, a наро-
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Чито адвоката и адв. приправника. Евоцирао је на светлу успомену Бра- 
нислава Бајића, адвоката и првоборца који је  свој живот, са још преко 
135 адвоката и адв. приправника Војводине, положио за победу идеја и 
програма СКЈ.

У свом реферату Милорад Ботић је истакао да је примена нове Та- 
рифе већ указала на извесне њене слабости, које треба да се прате и у 
погодно време исправе. Код састављања Тарифе пошло се од принципа 
паушализирања извесних радњи адвоката, што није сасвим правилно. 
Тарифа је донекле већ превазиђена у односу на раније услове, јер по- 
скупљење станарине итд. није узето у обзир код израде пајединих та- 
рифних ставова. Савез адвокатских комора he ово питање имати да про- 
учава и поднесе одговарајуће предлоге. Адвокати су дужни да воде про- 
писане пословне књиге, које иако нису према гледиштима многих адво- 
ката најпрактичније. Ти недостаци се могу лако уклонити. Изнео је  ста- 
тистичке податке о смештају адвокатских канцеларија, који су врло по- 
разни, јер адвокати Војводине, у већини случајева, немају пригодне 
и одговарајуће канцеларије. Многе су канцеларије смештене у прет- 
собља, улазне просторије, мале собице, a има их чак и у сггаваћим со- 
бама адвоката. Изнео је предлоге како да се ово стање поправи, a под- 
вукао је  да адвокатура као јавна служба није професионална делатност 
која би могла бити оптерећена вишком станарине зато што адвокати у 
становима имају и своје канцеларије.

После тога је  Коста Хаџи поднео свој реферат о питању опорези- 
вања адвоката и измени Уговора о соц. осигурању адвоката. Неминовна 
је  измена пореског система за адвокате, очекују се нови прописи. Савез 
адвокатских комора је  поднео своје предлоге, према кајима до једне 
своте треба да чист доходак буде ослобођен од пореза на доходак, a 
преко те своте да се приход опорезује прогресивно. Изнео је  предлоге 
Савеза адв. комора за измену Уговора о соц, осигурању и то конкретно:
1. да се адвокати пензионишу у III. пенз. разред, 2. да се удовама и ад- 
вокатима који су 6 априла 1941 године били адвокати, a у ФНРЈ нису 
вршили адвокатуру, исто призна право на пензију, 3. да се адвокати 
који ч:у навршили пун радни стаж, a не одлазе у пензију ослободе пла- 
ћања доприноса за соц. осигурање, a да и даље имају пуно осигурање, 
4. да се и адвокати који се пензионишу по Уговору о соц. осиг. адвоката 
изједначе са остали.м пензионеримб у погледу примања половине пен- 
зије ако и као адвокати-пензионери наставе адвокатуру и 5. да се и 
адвокатима омогући стицање вишка ®/о за пензију, ако после стицања 
права на пензију наставе са радом.

После поднесених реферата развила се плодна и врло запажена ди- 
скусија.

Кунтић Алба (Суботица) је подвукао значај прославе 40 година од 
оснивања СКЈ и СКОЈ-а. Претставници адвокатуре Војводине су срећни 
да им се пружила данас прилика да учествују у тој значајној прослави. 
У целости прихвата реферате М. Ботића и К. Хаџи. Код опорезивања 
сматра да се адвокати као интелектуални радници, који не производе 
добра, него мисли и речи, треба да опорезују као други интелектуални 
радници. Говорио је  о тзв. „ситним пословима”, јер налази да је  погре- 
шно с.матрати да је  заштита свих добара данашњег човека „ситан по-



cao*. Заштита части, имена, телесног интегритета није за човека ситан 
посао, и она се не може ценити по висини неког супстрата. И питање 
смештаја адв. канцеларија је  необично важно. Проблем подмлатка је  
акутан и горући, и он се мора решити.

Филиповић Албе (Суботица), треба приступити ревизији Тарифе, 
која многе стварне послове адвоката не тарифира. Износе конкретне 
предлоге Радног одбора адвоката и адв. приправника кз Суботице о из- 
менама и допунама Уговора о соц. осиг. адвоката, који се слажу са већ 
поднесеним захтевима. Треба решити питање смештаја адв. канцеларија, 
a за  то је најпогоднији начин да се и адвокати, као социјални осигура- 
ници, укључе у магућност звдања путем кредитирања.

Борјановић Мирко (Оџаци), новим прописима ЗКП надлежност Сре- 
ских судова ће бити знатно проширена, a Тарифа је  дестимулативна за  
заступања код Среских судова, јер  је погрешно пошла од поставке да 
се путем Тарифе може постићи смањење тзв. „ситних спорова” . Дру- 
штвене организације и ми сви хреба да настојавамо да се услови опћења 
грађана побољшају, па ће онда и један део тих тзв. „ситних послова” 
отпасти. Говори о објективним узроцима спорог пословања наших су- 
дова. Истиче да адвокатура увек настојава да спречи спорове међу 
странкама, a не иде на одуговлачење спорова, него на њихово што брже 
решавање.

др. Иван Мелвингер, претседник савета, сматра да је било врло до- 
бро што су ова питања истакнута на дневни ред. Кроз ова питања ми 
смо у дискусији третирали и многа начелна питања адвокатуре, са којим 
се Савет ове KoiMope стално бави. Сматра да Савет као орган друштвеног 
управљања треба стално да прати проблематику адвокатуре, да се њоме 
бави, да даје своје препоруке за решење тих проблема, па и проблема 
у вези са новим дрописима станбеним.

Олга Царић, члан управног одбора Коморе, указује на неке од про- 
писа Закона који регулишу станбена питања, у односу на адвокатуру, 
те и сами адвокати треба да се послуже тим могућностима.

Стеван Крџалић, секретар Покр. секрет. за  прав. управу АПВ истиче 
да статистика доказује да су судови преоптерећени багателим предме- 
тима. Говори 0 потреби да адвокатура помогне свесрдно рад Мировних 
већа, и упућује апел адвокатима да коликогод од њих стоји саветују 
странкама да спорове решавају мирним путем.

У завршној речи претседник Милорад Ботић, истиче своје уверење 
да је  овај састанак био плодан. Сви предлози и сугестије биће од стране 
органа Коморе проучавани, те ће органи Коморе у духу ових предлога 
и сугестија, предузети све што је  до њих, да се ова питања реше, на 
задоволвавајући начин, a да ће ови предлози бити достављени, као кон- 
кретни предлози и Савезу адвокатских комора Југославије и свим над- 
лежним органима.

Овај састанак је  на све присутне оставио најдубљи утисак.

Коста Хаџи
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ПОСЛЕДИЦА У КРИВИЧНОМ ДЕЛУ

1. — ТЕНДЕНЦИЈЕ У КРИВИЧНОЈ НАУЦИ нису увек исте, a по- 
следица као саставни део кривичног дела нема увек исти значај.

Кривац, кривично дело и кривична санкција, — то су предмети испи- 
тивања у кривичној науци. У једно време више пажње поклања се кри- 
вичном делу и последици у кривичном делу, a у друго време кривац и 
кривична санкција улазе у средиште криминалистичке пажње. Антропо- 
лошка школа, коју дретставља LOMBROSO, меће крквда на прво место, 
a француски филозофи MONTESQUIEU и J . J. ROUSSEAU покрећу 
ћроблем криминалне политике, раде на хуманизацији кривичноправ!них 
санкција.

У периоду објективвзма у кривичној науци, кад је објективни дога- 
ђај био у средишту пажње, кртаично дело могли су да изврше и људи и 
Ж!ивотиње, па су све до 18-ог века 1постојзле »Tierstrafen« и »Tierpro- 
zesse« (Liszt-Schmidt, Strafrecht, 1927, § 28, c. 153). Данас je  кримина- 
литет везан искључиво за човека, док »la criminalite ne peut exister chez 
les animaux« (Vidal-Magnol, Cours de droit criminel, t. 1, 1949, стр. 90). 
Данас je кривична наука проткана резултатима физиологије, психо.до- 
гије и социологије; она хоће да продре у тајне деликвентове психе. У 
пракси и правно.м емпиризму показало се да „крајње формалистичка 
природа злочина не допушта ни психолошка нијансирања (Hentig, ЗЛО- 
ЧИН, узроци и услови, прев. др Димитријевић, 1959 год. стр. 17).

Иако се сада може говорити о психологизму и социологизму v кри- 
вичној науци, ЧОВЕКОВА КРИВИЧНА РАДЊА И ЊЕНА ПОСЛЕДИЦА 
HE МОГУ СЕ ИСТИСНУТИ СА ПОДРУЧЈА КРИВИЧНЕ НАУКЕ.

Последица у кривичном делу, везана за човекову радњу, још  је  увек 
један од главних предмета у кривичној дог.матици; она може да осветли 
MHore психичке процесе учиниоца кривичног дела и степен угрожавањз 
друштвених вредности, па зато о њој морају да воде рачуна и крими- 
нална психологија и криминална социологија.

Кад је реч о кривичноправној последици, онда се обично говори о 
последици кривичног дела. У овом наше.м излагању није орихваћен овај 
начин изражавања, јер нас може да наведе на погрешну .мисао да је  по- 
следица нешто ивван кривичног дела; да она није кривичноправна кате- 
горија. По наше.м .чишљешу последица је  саставни део кривичног дела, 
како општег тако и посебног, па је  зато исправније да се говори о ПО- 
СЛЕДИЦИ У КРИВИЧНОМ ДЕЛУ.

2. — ПОСЛЕДИЦА У КРИВИЧНОМ ДЕЛУ И HERE ТЕОРИЈЕ О 
КРИВИЧНОМ ДЕЛУ. — Кривично дело је  основни појам кривичне на- 
уке, али врло сложен по својој структури, по броју и врсти ознака. Због 
те сложености нема јединства у детер.минациј и појма кривичног дела. 
Ова спорност основног појма —  пој.ма кривичног дела —  огледа се и на 
последице у кривично.м делу. Једни последицу сматрају РЕАЛНИМ до- 
гађаје.м, a други ПРАВНИМ феноменом. За одређивање појма кривичног 
дела и последице у кривичном делу потребно је да изнесем неке правне 
теорије о појму кривичног дела и испитам могућност схватања после- 
дице са позиције ових правних теорија.



BINDING развија ЈУРИСТИЧКУ концепцију појма кривичног дела; 
он сматра да је кривично дело п р а в н и  ф е н о м е н .  По тој концеп- 
цији тежишге бића кривичног дела је  у повреди п р а в н е  н о р м е ,  a 
не у човековој радњи и њеној последици као реалним догађајима. Бин- 
динг меће акценат на повреду правне норме, дакле елеменат формалне 
природе, a занемарује реалитет крквичне радње и њене последице. Ако 
је кривично дело ПРАВНИ ФЕНОМЕН a последица садржај кривичног 
дела, онда је и последица правни феномен. Према томе БИНДИНГ-ова 
теорија није реалистичка и не осветљива појам последице у кривичном 
делу.

Fr. V . LISZT заступа РЕАЛИСТИЧКУ концепцију појма кривичног 
дела. По Fr. v. Liszt-y кривично дело (»Das Verbrechen«) је  САКРИВ- 
ЉЕНА ПРОТИВПРАВНА ЧОВЕКОВА РАДЊА. Liszt меће акценат на 
субјективну винаст, човекову радњу и противправиост (»schuldhafte 
Handlung« — »menschliche Handlung« — »rechtswidrige Handlung«), 
али не говори о последици као засебном појму, појму одвојеном од кри- 
вичне радње (Liszt-Schmidt, on. цит., стр. 144-147, § 26). Иако Liszt 
говори о кривичној радњи као објектизацији кривице, као реалном до- 
гађају, опет му може.мо приговорити што не говори о интенз1итету те 
радње и њеној последици. Док Биндинг стоји искључиво на формали- 
стичком стајалишту, не водећи рачуна о реалитету кривичног дела, 
Fr. V . Liszt повезује формални еле.менат са реалним, што без сваке су.м- 
ње претставља напредак у кривичној науци. Liszt-ова дефиниција кри- 
вичног дела претставља синтезу субјективног, објективног и правног 
елемента (кривип.а —  кривична радња —  противправност), али у тој 
синтези није садржан елеменат друштвене опасности, који је  битан за 
постојање кривичног дела. Иако Liszt-ова дефиниција не осветљава по- 
следицу у кривичном делу као резултат објективне човекове раиње, она 
ипак уноси више светла у ову проблематику.

KOLLMAN брани т. зв. СИМПТОМАТИЧНУ теорију. По тој теорији 
кривично дело је  симптом субјективне виности; догађај који показује 
правац и садржај деликвентове воље и, према томе, ИНДИВИДУАЛНУ 
ОПАСНОСТ учиниоца кривичног дела. Ова теорија садржи сувише мало 
објективних ознака кривичног дела, па јо ј се могу поставити озбиљне 
замерке. Кривично дело, укључујући и последицу, не исцрпљује се са- 
држајем деликвентове воље, индивидуа.лном опасношћу учиница. Кри- 
вично дело има свој обје!стивитет у свету чињенииа, a не у свету дели- 
квентове психе. Индивидуалну опасност показују и покушаји и при- 
премне радње, «о  то нису кривична дела. Ни криминолози, који тежиште 
иопитивања бацају на узроке и услове кривичног дела, не би могли да 
се задовоље са Колмаковом дефиницијом. HENTIG, професор кримино- 
логије универзитета у Канзас Ситију, износи: —  за криминолога злочин 
је нешто сасвим одређено, наи.ме то је  повреда или занемаривање закон- 
ске дужности за које је  обичајни или статутарни закон прописао зако«- 
ску казну” (Hans fon Hentig,on. цит. стр. 17). Колман више гледа на чо- 
Бека и његову вољу него на радњу и последице те ]радње. Колман-у је 
довољно за постојање кривичног дела толико реалног дотафања колико 
је потребно да се сагледају психички проиеси деликвента, имдивидуална 
опасност учиниоца, субјективна виност. Колман-ова дефинииија, како 
се види, зане.марује последицу и ствара тешкоће на практичном терену.



G. VIDAL повезује формално и реално; он тврди да је  кривично 
дело (»infraction ou delit«) ПОВРЕДА ДРЖАВНОГ ЗАКОНА, коју ства- 
ра ЧОВЕКОВА СПОЉЊА РАДЊА, позитивна или негативна, СОЦИ- 
ЈАЛНО УРАЧУНЉИВА (»acte externe de Гћотпе, positif ou negatif, 
socialernent imputable«) a не оправдава извршење дужности или упо- 
треба права; која нарушава мир (спокојство) грађана (Vidal-Magnol, 
on. цит. стр. 75). G. VIDAL, постављајући дефиницију кривичнот дела, 
означује и последицу човекове радње као П01следицу у кривичном делу. 
По Г. Видал-у последица је »element constitutif« у кривичном делу. Ви- 
дал не стоји на фор.малистичком стајалишту; он говори о реалној радњи 
и реалној последици, о интензитету радње. Иако се Видал креће на овом 
терену са много реалистичког с.мисла, он не напушта правни терен, јер 
говори о „повреди државног закона”, кад говори о кривичном делу. Ви- 
дал говори и о интензитету последиие. Кривичноправна последииа, пре- 
ма Видал-у, је  „НАРУШЕЊЕ СПОКОЈСТВА ГРАЂАНА”. Видал разлп- 
кује радњу од последиие. Радња мора бити толико интензивна да нару- 
ши „спокојство грађана” (»la securite des citoyens«). Г. Видал не говори 
изречно о друштвеној опасности као општој последици у кривичном 
делу, али је очигледно да он, говорећи о нарушавању спокојства rpa- 
фана, мисли на друштвену опасност као последицу у кривичном делу. 
Видал, закључујући према изложеној дефиницији, гледа реалистички и 
на кривичну радњу и на последицу те радње; он тражи такву радњу која 
може да наруши спокојство грађана. Видал уводи друштвену опасност 
у појам кривичног дела, a не избаиује елеменат противправности у фор- 
мално.м смислу.

Проф. А. ТРАЈНИН, који стоји на идејним позиција.ма дијалеет-ичко 
материјалистичке филозофије, тврди да је  кривично дело „СКУП свих 
објективних и субјективних обележја (елемената), која, према закону, 
одређују ДАТО привично дело” (проф. А. Трајнин, Учење о бићу кри- 
вичног дела, прев. Влади.мир Тимошкин, 1949 год., 45). Проф. А. Трај- 
нин, као раније истакнути криминалиста Таганцев, побија поделу кри- 
вичног дела на објективно и субјективно биће. Иако дијалектичар, Трај- 
нин, .мислим, греши, кад говори о „СКУПУ” елемената кривичног дела, 
и пада у противречје. Ако је  кривично дело „скуп” (агрегат) елемена- 
та, онда је  могућа и подела на субјективно и објективно биће. Ко при- 
хвати појам „скупа” , тај по логичној нужности мора да прихвати и мо- 
гућност овакве дистинкције. По нашем мишљењу „скуп” (агрегат) зна- 
чи нешто састављено, механичко, неорганско. Кривично дело можда из- 
гледа као „скуп”, али само са аспекта његове спољашности. Реалистички 
пос.матрано, кривично дело претставља ЈЕДИНСТВО, ОРГАНСКУ ЦЕ- 
ДИНУ, где се психичка компонеКта прелива у физичку (објективну), 
где је  субјективна ко.мпонента повезана са кривичном радњом и њеном 
последицом.

Истина, проф. А. Трајнин на друго.м .месту у истој књизи пише о 
кривично.ч делу као „дијалектичком јединств1у ” субјективних и објек- 
тивних елемената. Ко говори о „скупу” елемената, тај не може говорити 
о „дијалектичком јединству”, јер једно искључује, друго па је  кедо- 
следност очигледна.

Проф. А. Трајнин у наведеној дефиницији говори о ДАТОМ КРИ- 
ВИЧНОМ ДЕЛУ, па остаје доста нејасно; што проф. Трајнин сматра



ДАТИМ кривичним делом? Дко проф. А. Трајнин под ДАТИМ сматра 
КОНКРЕТНО, онда његово мишљење не би могли прихватити, пашто 
елементи кривичног дела никад нису КОНКРЕТНО ОДРЕЂЕНИ. Овде је 
уопштавање потребно. На подручју кривичне науке оперише се са ап- 
сцракцијама, које могу бити уже и шире. На овом стајалишту стоји и 
КОМИСИЈА, која је изградила коначну рвдакцију Нацрта Кривичног 
законика ФНРЈ из 1951 године, кад истиче да „елементи бића поједи- 
них кривичних дела морају бити донекле УОПШТЕНИ; да без уопшта- 
вања кривични законик би садржавао безброј конкретних ситуација, a 
притом би по1Стојала опасност да се невЈТо изостави; да је метод уоп- 
штавања мривичних дела „НУЖАН” (Објашњење, стр. 14).

Проф. А. Трајнин у својој дефинициј-и кривичног дела вије означио 
последицу, али је на другом месту изнео: —  Штета, нанета објекту на- 
пада, без обзира на њен облик и величину, и јесте баш о«а ПОСЛЕДИ- 
ЦА КОЈА ПРЕТСТАВЉА НЕОПХОДАН ЕЛЕМЕНАТ СВАКОГ КРИ- 
ВИЧНОГ ДЕЛА (Трајнин, оп. цит. стр. 86). Овде искрсавају два пи- 
тања:

а) што је објект напада?
б) што је „штета” ?
По Трајнину објект напада су друштвене вредности, које закон 

штити претњом казне и на које учинилац напада. Проф. Трајнин није 
ушао у анализу појма „штете”, коју сматра општом последицом, али по- 
бија она схватања која игноришу повезаност објекта напада са после- 
дицом напада.

3. — ОПШТЕ И ПОСЕБНО БИЋЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА И ПОСЛЕ- 
ДИЦА. —  Примењујући метод уопштавања, неки криминалисти деле 
биће кривичног дела на ОПШТЕ и ПОСЕБНО. Општи појам кривичног 
дела не смемо одвојити од посебног, пошто на основу посебних кри- 
вичних де.ла путем уопштавања долазимо до општег појма. Посебно биће 
увек садржи елементе општег бића; оно претставља конкретизацију оп- 
штег бића, али и оно је  још увек апсхрактно. Опште биће кривичног 
дела (»allgemeiner Tatbestand«) има шири oncer од лосебног бића, a ова 
посебна бића кривичних дела дају садржај општем бићу. Ова подела на 
опште и посебно биће потребна је, кад се утврђује појам последице у 
кривичном делу.

Служећи се уопштавањем, неки научници деле биће кривичног дела 
на СУБЈЕКТИВНО и ОБЈЕКТНВНО. Субјективно биће не садржи после- 
дицу; оно се исирпљује у субјективној виности. Објективно биће увек 
садржи последицу као битни еле.менат. Последица је  објективни фено- 
мен, a не чињеница субјективног света делимвентовог.

Обзиром на поделу бића кривичног дела и последице у кривичном 
делу појављују xe питања:

1) што је ОПШТА ПОСЛЕДИЦА у кривичном делу?
2) што је ПОСЕБНА ПОСЛЕДИЦА у кривнчном делу?
3) дали omuTa последица може постојати без посебне?
Посматрање ПОСЛЕДИЦЕ у светлу наведених теорија о кривичном

делу показало је да последица (effectus, Erfolg) није довољно одређен 
појам у кривичном делу као родно.м (генусном) појму.



Наш Кривични законик не дефинише појзм последице, али о после^ 
дици говори и у ОПШТЕМ и у ПОСЕБНОМ делу. У општем делу КЗ ro- 
вори се о последиии као на пр. у чл. 4, чл. 7, чл. 14, чл. 15, чл. 38, чл. 
41. У посебно.ч делу КЗ реч је  о последици скоро код сваког кривичног 
дела, пошто посебно кривично дело не може постојати без последице. 
Зато проф. др С. Франк није без основа рекао: — посебни дио Кривич- 
ног законика је  каталог посљедица — (С. Франк, Казнено право, 1950 
год., стр. 40). У чл. 4 став 2 КЗ реч је о „штетним последицама”. У чл. 
14 и 15 КЗ реч је  само о последии,и. У чл. 7 став 2 и 3 КЗ говори се о 
„забрањеној последици”. У чл. 38 КЗ реч је о „јачини угрожавања или 
повреде заштићеног добра” , a у чл. 41 КЗ о „нарочито тешкој после- 
дици”.

Зашто законодавац у чл. 4 став 2 КЗ говори о ,,штетним последи- 
цама”, a на другим местима не истиче штетност последице. По проф. Б. 
Златарићу „штетна последица” је са.мо о б л и к  последице. Др Злата- 
piih истиче: — несумњиво је да се под „штетном последицом” у сми- 
слу чл. 4 сгав 2 КЗ не разу.мијева свака друштвено опасна посљедица 
крив. дјела, већ само она која се манифестира у повреди неког правног 
добра — (др Богдан Златарић, Кривични законик у практичној при- 
мјени, I св., 1956 год., стр. 30). Др Б. Златарић као логичну консеквен- 
цу овог мишљења наводи да „штетна последица” не постоји код при- 
премних радњи, покушаја, кривичних дела угрожавања и код тзв. фор- 
малних деликата.

Под „забрањеном последицом” у смислу чл. 7 став 2 и 3 КЗ неки 
сматрају „остварење бића кривичног дела”, дакле последицу у шире.м 
смислу. Ми сматрамо да се под „забрањеном последицо.м” не сме разу- 
мети „остварење бића кривичног дела”, које садржи кривицу као суб- 
јективни елеменат и кривичну радњу и последицу као објективне еле- 
менте, већ само законом предвиђена последица и кривична радња која 
је  »antecedens« те последице.

4. — КРИВИЧНА РАДЊА И ПОСЛЕДИЦА. Последица у кривичном 
делу прет1Тоставл.а кривичну радњу као свој узрок. Однос из.међу кри- 
вичне радње и њене последице отвара проблем каузалитета. Наш пози- 
тивни Кривични законик не.ма речи о каузалитету. Каузалитет у кри- 
вичноправној сфери није истоветан са каузалитетом у физикално.м и гно- 
сеолошком смислу.

He жели.м на ово.м месту да решава.м питање каузалитета, да изно- 
СИ.М различите теорије каузалитета, али мислим да се може прихватити 
машљење да је узрок последице у кривичном делу она човекова кри- 
вична радња која је „нужан антецедент” (Н. Д. Дур.манов, Народни 
правник, бр. 2— 3, 1949 год., стр. 85— 104). Узрок (causa) у кривично- 
правном смислу је  човекова радња (»menschliche Handlung«), која има 
два облика:

1) активна или лозитивна радња („чињење”, »Das Tun«, »action«).
2) пасивна или негативна радња („нечињење”, „пропуштање”, 

»Das Unterlassen«, »inaction«).
Наш Кривични законик познаје ова два облика радње. У чл. 13 КЗ 

стоји: —  кривично дело .може бити извршено ЧИЊЕЊЕМ или НЕЧИ-
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ЊЕЊЕМ. Кривично дело је  извршено нечињењем, ако је учинилац 
п р о п у с т и о '  да изврши радњу коју је  био дужан извршити. Према 
томе наш законодавац сматра да и „нечињење” може бити узрок кри- 
вичноправне последице, a такво схватање противи се физикалном и фи- 
лозофском схватању узрочносш. „Нечињење” као човекова радња може 
бити узрок само у кривичноправном смислу. За физикалну узрочност 
потребне су две појаве, где прва (antecedens) претходи другој (conse- 
quens).

Обзиром на облике кривичне радње уобичајена је  подела кривичних 
дела на:

1) delicta commissiva
2) delicta ommdssiva
3) delicta commissiva per ommissionem

Узрок кривичноправне последице може бити само радња, означена 
у кривичном закону, a не свака човекова радња. Са истим правом са ко- 
јим је проф. С. ФРАНК назвао посебни део Кривичног законика „ката- 
логом посљедица” можемо тај део КЗ да назовемо каталогом кривичних 
радњи, дакле каталогом кривичноправних узрока (антецедената). У об- 
јективној стварности важи принцип: ех nihilo nihil fit (R. Descartes), 
a y кривичном праву важи принцип: БЕЗ КРИВИЧНЕ РАДЊЕ НЕМА 
КРИВИЧНЕ ПОСЛЕДИЦЕ. Нема кривичне последице, која би могла бити 
»causa sui«.

(Наставиће се)
Стеван М. Слијепчевић

ПРАВНА ПРИРОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ БРАЧНИХ ДРУГОВА

У „Гласнику Адвокатске коморе за АПВ” број 2/IV, за месец фе- 
бруар 1955 године, на страни 17 отштампано је  у рубрици „Из судске 
праксе”, решење Врховног судз АП Војводине број Гж. 672/1954.,

Овим решењем Врховни суд укида пресуду, јер је  нашао, између 
осталога, да је  становиште првостепеног суда погрешно, када сматра, 
да се сутековина може установити само између бивших супруга.

Цитирамо одломак образложења:
„Становиште првостепеног суда је  погрешно. Брачни друг у зајед- 

ничкој имовини има право сувласништва, Право сувласништва јесте 
стварно право које се иоже остваривати против свакога у чијем се по- 
седу ствар налази. Ако тужите.д>ица докаже да спорне ствари заиста 
претстављају заједничку имовину њену и њеног бившег мужа, т ј. да су 
набављене сретствима стеченим њиховим радом у браку, a није спорно 
да се те ствари налазе у детенцији туженога, то нема разлога, да се њој 
не призна право које тражи. Нема тога правног правила да она мора да 
тужи cBor бившег мужа ради издавања свога Лела заједничке имрвине. 
Туженик који се налази у детенцији ствари је дужан да именује прет- 
ходника. Уколико то не учини има се ствар решити без обзира на то”.



Два су начелна постулата изражена у овом решењу Врховног суда 
АПВ-е:

1) да брачни другови на заједничкој имовини имају право сувла- 
сништва и

2) да се то право сувласништва маже остваривати према свакоме у
Ч)ијем се поседу или детенцији налази предмет заједничке имовине. Дру- 
гим речима, да се парница ради установљења величине удела у зајед- 
ничкој имовини не мора водити према другом брачном другу, него се то 
питање, као и питање предаје поседа, може расправлти у шору и са 
трећим лицем које држи ствар.

Питање је, да ли су ови правни принципи, постављени у решењу 
Врховног суда, у складу са позитивним правиим прописима и са теорет- 
ским поставкама правне науке.

Да би сагледали теоријоки и практички домашај проблема, сматрамо 
да је  потребмо пре свега размотрити појам „заједничке имовине” .

По ст. 1. чл. 10 ОЗБ „имовина коју су брачни другови стекли радом 
у току брака, је  њихова заједничка имовина”. Закон, дакле, говори о 
имовини.

Да ли је  имовина исто што и својина? Правно технички, оба ова 
израза шначавају два различита појма. Својина је основна категорија 
грађанског права. Она садржи два основна овлашћења: слс-бодно ко- 
ришћење, односно, употребу ствари на коју се та својина односи и сло- 
бодно располагање њоме. To је  дакле апсолутно право које дејствује 
erga omnes.

Супротно овом, имовина је  скуп права и обавеза који се дели на 
актаву и пасиву. У активу се урачунавају апсолутна (стварна) права и 
потраживања из облигационих односа, у пасиву обавезе из релативних, 
облигационих права.

Имовина је дакле шири појам. Она обухвата више ош, појма својине. 
Тако, законодавац је, решавајући проблем судбине материјалног, еко- 
номског ефекта делатности партне.ра за време трајања брачне заједнице, 
обухватио све видове њиховог привредног продукта. Прогласио је  за- 
једничком имовином сва стечена стварна права, облигациона права и 
обавезе. Створио је нови правно технички појам са новом садржином.

Међутим, није ново то да имовина није идентична са правно технич- 
ким појмом 'својине, јер су ти појмови у праву већ давно рашчишћени. 
Ново је, што з'е законодавац имовину брачних другова прогласио зајед- 
ничком имовином, и том појму дао такву правну садржину у позитивним 
законским прописима, кој a претставља новину у нашем правном систему.

Основно је питање да ли је  ова заједничка имовина, уколико се од- 
носи на стварно правни део заједничке имовине, као правни појам, као 
правна институција, онаква, какву је дао Основни закон о  браку и За- 
кон о имовинским односима брачних другова, идентичан са појмом, ин- 
ституцијом, сувласништва грађанског права.

Наша послератна правна наука сагласна је  у томе, да то нису иден- 
тични правни појмови и да права брачних другова на заједничкој имо- 
вини нису идентична са правима сувласника у обичном грађанско прав- 
ном сувласништву.
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To je мишљење које заступа и професор универзитета Др. Аидрија 
Гамс у својој књизи „Основи стварног права” страна 59 издање 1955 

.и свеучилишни доцент Др. Ана Прокоп у свом коментару Основног за- 
кона о браку, страна 44 тач. 4, издање 1953 године.

По мишљењу професора Гамса овде је у ствари реч о „својини за- 
једничке руке”, која се најпре појавила у Немачком грађанском зако- 
нику, a затим у швајцарском грађанском законику. По њему, то је об- 
лик заједничке својине који није сусвојина.

По становишту Др. Ане Прокоп, на стварима заједничке имовиие 
постоји „скупно власништво брачних другова”. Под тим појмом она по- 
дразумева такво власништво где удео носилаца права власништва није 
опредељен. Ако се ради о власништву, сматра, да то није сувласништво 
грађанског права.

У чему је разлика?
Разлика је  пре свега, мислимо, код субјекта права. Код сувласни- 

штва постоји плуралитет код субјеката права. Сваки сувласник је  само- 
сталан носилац својих права. Он самостално располаже са својим непо- 
дељеним али опредсљеним уделом у сусвојини.

Код заједничке имовине, насупрот томе постоји јединство субјекта 
права. Брачни другови нису самостални носиоци права у заједвичкој 
имовини. Они не располажу својим уделима. To могу чинити само за- 
једно. Они су заједно један субјект, једна воља. Њихова појединачна 
воља није воља субјекта који је носилац, овлашћеник, заједничке имо- 
вине. Због тога, принципијелно, воља једног брачног друга без сагла- 
сности другог, не.би могла произвести правне последице, на заједничкој 
имовини. Тако, ако бисмо хтели бити конзеквентни.

„Заједничком имовином, стеченом радом у току брака брачни дру- 
гови управљају и располажу заједнички и споразумно” каже чл. 1 ЗИО.

По чл. 4 овог Закона „својим уделом у неподељеној имовини не мо- 
же брачни друг ни располагати, нити га може оптеретити правним по- 
слом међу живима” .

У овоме је суштаствена разлика између сувласништва и заједничке 
својине брачних другова на предметима стеченим радом у току брака.

Грађанско правно сувласнишгво има за особину, да је  сваки сувла- 
сник носилац одређеног самосталног права са којим у свако доба сло- 
бодно располаже в  правним послом међу живима a и mortis causa.

Брачни другови њиховом заједничком имовином, па ни својим уде- 
лом у њој, не могу располагати док та имовина није подељена, док нису 
утврђени њихови удели.

Изгледа, да је  моменат деобе од битне важности и да се тим момен- 
том мења и правна природа заједничке имовине, јер тога момента та 
заједничка својина прелази у сусвојину. To је  смисао и чл. 7. ЗИО.

Како заједничка имбвина обухвата и тражбено правне односе, то се 
не може рећи да на заједничкој имовини брачни другови имају сувла- 
сништво.

Мислимо, да на пред.метима заједничке имовине, брачни другови не- 
мају сувласништво него да се ту ради о „заједничкој својини”  као спе- 
цифичној, новој правној установи, коју је  створило наше ново зако- 
нодавство, односно наши друштвени бдноси.
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y  заједничкој имовини имамо и заједничке тражбине и заједничке 
обавезе. Те тражбине нису идентичне са тражбинама грађанског права, 
него су то „заједничке тражбине” ; заједничке, јер две особе, два правна 
субјекта у класичном правном смислу, претстављају правно један суб- 
јект, једну вољу.

Чини нам се, да је  наше социјалистичко законодавство дало основа 
за три нова правна појма и то; заједничку имовину, заједничку својину 
и заједничку Т|ражбину. При томе, основно код свих правних катего- 
рија јесте неопредељеност удела субјеката који сепојављуЈу као но- 
сиоци тога права и који заједно претстављају јединствен правни суб- 
јективитет. Но, заједничка имовина није нити правно лице. Заједничка 
имовина нема свој самостални правни субјективитет неовисан од брач- 
них другова физичких лица који су носиоци тога права Она остаје само 
заједничка имовина као специфична правна установа, као што и суб- 
јекти тога права остају у својој личности њени носиоци, али заједнички.

За овакво мишљење налазимо ослонца и у једној пресуди Врховног 
суда НРХ бр. Гзз. 62/952, отштампаној у „Одвјетнику” год. 3 бр. 1/953 
год. Према овој пресуди заједничка имовина брачних другова у смислу 
чл. 10 ОЗБ је  имовина специјалног карактера, јер служи специјалној 
сврси. Она није сувласничка имовина у смислу опћег права и за њу вреде 
прописи Закона о имовинским односима брачних другова.

Поставља се питање какав је  однос брачних другова према тој за- 
једничкој имовини. Посебно према оном делу заједничке имовине који 
има тражбено правни карактер, a посебно према оном делу који има 
стварно правни карактер.

Какав је  међусобни однос субјеката ових права и обавеза који се 
заједно појављују као јединствен субјект. Основ за одговор на ово пи- 
тање налазимо у прапису чл. 4. ЗИО према којем брачни друг са својим 
уделом у неподељеној заједничкој имовини не може располагати нити 
ra може оптеретити правним послом међу живим.

Из овог прописа излази закључак, да се брачни другови све дотле 
док заједничка имовина није подељена имају сматрати једним правним 
субјектом.

Ову поставку потврђује и чл. 1. ЗИО који гласи: „заједничком имо- 
вином стеченом радом у току брака брачни другови управљају и распо- 
лажу заједнички и споразулшо” .

Затим чл. 2 и 3 у којима се предвиђа могућност да један од брачних 
другова повери било делимично или у целини управљање и располагање 
заједничком имовином другом брачном другу. To значи да један брачни 
друг, када ради према трећим лицима под својим именом, ради или не- 
овлашћено или као пуномоћник другог брачног друга, уколико је реч 
о располагању или о управљању заједничком имовином.

Међутим, у Закону нема ни једног прописа који би указао на то 
како се ова заједничка имовина односи према правном промету са тре- 
ћим лицима.

Права трећих лица стечена на имовини брачних другова стичу се 
подједнако према брачним друговима, јер се они сматрају Једним прав-
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ним субјектом a заједничка имовина јединственом имовином. Но то под 
претпоставком да код брачних другова постоји сагласност за склапање 
односног правног посла. Но шта је  случај ако те сагласности нема?

Проблем дакле, има два вида:
1., Правни однос између самих брачних другова и
2., какве су правне особине заједничке и.мовине у правном промету 

са трећим лицима.
Мислимо да су у Закону о имовинским односима брачних другова у 

главним цртама регулисани правни односи на заједничкој имовини из- 
међу брачних другова.

Није јасно међутим, да ли ће правни послови које закључи један 
друг без сагласности другог, у односу на заједничку имошну, бити ва- 
љани правни послови према трећим лицима, па и према брачном другу 
без чије сагласности је исти склопљен? Да ли he овом припадати само 
право накнаде штете делајућем брачном другу, или ће можда такви 
правни послови бити ништавни како у односу међу брачним друновима 
тако и према трећим лицима.

Каква ће правна ситуација настати ако брачни друг располаже са сво- 
јим неподељеним уделом у заједничкој имовини без сагласности другог 
брачног друга.

Шта ако располаже са цело.м заједничком имовином a не само са 
својим уделом?

Каквог he то правног дејства имати према другом брачном другу a 
каквог према TpehnM лицима, добронамерним или злонамерним сауго- 
ворачима ?

Какво he правно дејство бити ако се правни посао односи на непо- 
кретност где сауговорачи ступају у правни посао ocлaњajyhи се на 
истинитост јавне књиге, a у њој заједничка имовина није видљива?

Како, ако је  у питању покретност, a како ако се ради о тражбено 
правним односима, као на пример о уговору о закупу или сл.

Дати правилан одговор на ова питања 6Hhe у будућности задатак 
праксе наших судова a и правне теорије.

To ~истовремено значи и теоријску изградњу ове нове правне уста- 
нове.

Покушавамо да допринесемо решењу ових проблема, не претенду- 
jyhn да дамо коначна решења. Сматрамо, да смо допринели решењу 
проблема ако исти правилно поставимо и дамо правац дискусији, разуме 
се проткано са неким својим идејама.

Ово што је до сада речено односи се углавном на проблем правне 
природе заједничке имовине тј. на проблем њене појаве у правном про- 
мету. Има међутим приличан број проблема и у односу на питање деобе 
заједничке имовине. Одређивање удела брачних другова према њиховом 
доприносу, онако као што прописује ст. 2. чл. 10 и 67 ОЗБ и чл. 6, 7, 8 
ЗИО, углавном је фактичко питање.

Но ипак, у вези са тим постављају се нека спорна питања која су у 
неку руку и теоретске природе и важне и за практично решење спора.

Код установљења удела сматрамо да треба установити пре свега 
вредност читаве имовине брачних другова, вредност због тога —  јер
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je  чест случај да је у току брачне заједнице дошло до преливања по- 
себне и заЈедничке имовине из једног облика, из једног објекта у други 
и да предмети посебне и заједничке имовине не постоје у свом првобит- 
ном облику. Затим, издвојити посебну имовину под којим треба разу- 
мети онај део имовине који су брачни другови донели у брак, или за 
време трајања брака стекли бертеретним правним пословима, па тек 
остатак, који претставља заједничким радом стечену делити према уде- 
лима.

Сматрамо за интересантно обратити пажњу на два питања.
Прво., Каквог утицаја има на заједничку имовину чињеница да је 

основ за њено стицање била посебна имовина једног брачнвг друга?

Немамо у рукама судских пресуда из којих б« могли видети кон- 
к|ретне податке о становишту судова по овом питању. У часопису ,Днали 
правног факултета у Београду” за месец април—јун 1955 године, на- 
ишли смо на чланак из пера Миленка Јовановића под насловом ,,Имо- 
вински спорови по основу рада у брачној и ванбрачној заједници” , 
страна 200. Из њега се види, —  писац говори тако да је  имао прилике 
да изврши увид у већи број пресуда разних судова, —  да су наши су- 
дови без изузетка прихватили да се удео брачних другова у заједничкој 
И.МОВИНИ има одмерити и према посебној имовини који брачни другови 
имају. У пракси међутим, судови ово питање различито решавају. Неки 
судови путем вештака утврђују посебан принос посебне имов1Ине „као 
материјалне базе брачне заједнице” и половину тога приноса аналогно 
наполици урачунавају искључиво у део брачног друга који је  сопстве- 
ник те имовине, a тек вишак деле према уделу у раду. Други судови опет 
узимају вредност восебне имовине у целини и према њој опредељују 
непосредно.и удео брачних другова у заједничкој тековини.

Писац чланка сматра да је ван дискусије да аконто посебне и.мозине 
треба ДОТИЧНО.М брачном' другу признати ј едан део стечене имовине без 
обзира на удео у раду при стицању.

Међутш! с.матра.мо да би ово питање требало посебно проучити и 
анализирати. Према учењу Марксиз.ма вредности се стварају само радом. 
Тога принципа држи се и законодавац по питању заједничке имовине. 
Питање је, међутим, да ли је степен развитка наших друштвених односа 
већ такав да се тај принцип и.ма применити у свом чистом облику? У 
том случају становишта судова по овол! питању била би погрешна, или 
пак, у садашњем стадиуму развитка треба прихватити ово сгановиште 
судова као правилно?

Друго. Питање је  како поступити када је  тековина настала у смеси 
са сопственом имовином брачних другова. Рецимо, извршене су адапта- 
ције, веће или мање вредности, на непокретној имовини која претставља 
посебну имовину једног брачног друга. Да ли ће други брачни друт 
постати сувласником у посебној имовини другог брачног друга ако је 
вредност адаптације извршене на рачун заједничке имовине била мала? 
Мислимо, да би требало дати позитиван одговор. To би било у складу- 
са принципом да је заједничка имовина уколико се односи на предмете 
стицања, стварно право. На овакво мишљење наишли смо и у једној 
пресуди Врховног суда HP Словеније.
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Мислимо, да би позитивно требало одговорити и у оном случају ако 
је например на непокретнини једног брачног друга, са материјалом koj'h 
је делимично посебна имовина другог брачног друга и новцем стеченим 
заједничким радом била подигнута зграда.

Сматрамо дакле, да брачни другози стичу стварво право.
У вези са деобом заједничке имовине поставља се и питање мог}гћ- 

ности остварења тога права у спору са трећим лицем. Видели смо да Вр- 
ховни суд АПВ-е сматра да је тај пут правилан.

Ми сматрамо да би решење овога спора требало препустити искљу- 
чиво брачним друговима. Мислимо да се члан 10 ОЗБ и члан 7 ЗИО само 
тако могу тумачити.

Што се тиче питања поседа, сматрамо да је  правилно становиште 
Врховног суда АПВ-а, да брачни другови могу своје право на посед 
предмета заједничке имовине остваривати према сваком ко ствар држи, 
јер је то стварно право. Но, мислимо, да питање опредељивања удела у 
тој заједничкој имовини не бн требало омогућити у спору са било којим 
држаоцем ствари.

По сгановишту Врховног суда таква парнииа би могла да се води 
рецимо и са закупцем појединих предмета заједничке имовине. Питање 
је са којим правом, и зашто дозволити ангажовање једног трећег лица у 
једном спору тако деликатне природе као што је  подела заједничке 
нмовине.

Закупац држи ствар alieno nomims, и он he скоро без изузетка бити 
вољан предати ствар закупа, по престанку тога односа, било оном од 
Kora је  ствар примио, било оном кога суд означи као власника. Он нема 
никаквог правног интереса да се меша у један спор који се тиче искљу- 
чиво брачних другова и у којем једино брачни другови могу дати 
потребне податке и доказе. Истина је  ,да се такав закупац, ако би био 
тужен, може позвати на претходника и у смислу прописа члана 199— 2̂00 
Зак. 0 парничном поступку, позивати на другог брачног друга од кога је 
предмет закупа примио. Али шта онда ако тај други неће да се упусти у 
парницу. Такав he закупац бесумње признати тужбени захтев и 6nhe 
осуђен на плahaњe парничних трошкова. Што он сигурно неће. И изве- 
сно је да he се бранити тиме да се њега све то ништа не тиче и да он 
Hehe да се парничи због туђе ствари. Просто, он нормално нема ника- 
KBor правног интереса и тако, по нашем мишљењу, не би могао бити 
странка у таквом спору.

Поставило би се одмах питање, какву би тада заштиту имао други 
брачни друг, од самовољних поступака у располагању и управљању 
заједничком имовином, када се повређеном брачном другу не би дозво- 
лило да се парницом o6paha према сваком држаоцу.

По нашем мишљењу другом брачном другу требало би дозволити 
све Moryhe заштитне мере које предвиђа Закон о извршењу. Други 
брачни друг би Morao покренути парницу ради утврђења удела и исто- 
времено тражити стављање под секвестар заједничке имовине и забрану 
располагања њоме. Morao би обавестити држаоца ствари да полаже 
право на упитну вмовину. Тиме би држалац, или поседник дошао у ситу-
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ацију да би морао рецимо закупнину или стављати у судски депозит да 
отклони од себе одговорност, или пак, ако би продужио исплаћивање 
закупнине првом брачном другу, примити ризик да касније у отштетној 
парници сноси одговорност према другом брачном другу.

Све су ово питања која су отворена и која чекају решење.
На посебне потешкоће наилазимо када се заједничка имовина појав- 

љује у правном промету. Та имовина обично према трећима није вид- 
љива. Када сељак надр. изводи краву ка пијацу да је прода, није вид- 
љиво да ли он продаје посебну имовину или заједничку и да ли за такав 
правни лоступак има сагласност другог брачног друга кака то изричито 
прописује чл. 1. ЗИО.

Овде се одмах намеће питање коме треба пружити јачу правну за- 
штиту. Да ли интересу сигурности правног предмета или пак оштећеном 
брачном другу без чије сагласности се евентуално располагања врше.

Ми мислимо, да ту заштиту треба дати првенствено правном саобра- 
ћају односно добронамерним сауговарачима.

Без обзира да ли се ради о располагању са непокретностима или са 
покретностима, требало би прихватити принцип да сви правни послови 
које закључи један брачни друг са добронамерним сауговарачем, мимо 
забрана које прописује ЗИО у члану 1, 2 и 4, јесу ваљани правни по- 
слови.

У погледу покретнина, брачног друга који раополаже, требало би 
третирати као лице коме је ствар поверена. За ово има основа, јер су 
у принципу оба брачна друга у поседу заједничке имовине и са њоме 
заједнички располажу и управљају, a правно је  правило грађанског 
права да се и од невласника може прибављати право власништва ако му 
је  ствар било у ком виду поверена.

У погледу некретнина, требало би дати предност поверењу у зе- 
мљишне књиге. Ако добронамерни стицатељ склопи правни посао, ре- 
цимо купи некретнину од брачвог друга који је  исказан у земљишним 
књигама као власник, и ако се'ради о заједничкој имовини, за коју ку- 
пац не зна требало би такав правни посао сматрати ваљаним и не дати 
могућност да се напада.

Друга би била ситуација у вези са злонамерним сауговарачем. Ако 
би таква чињеница постојала, требало би другом брачном другу дати 
право да у парниди побија такав правни посао и да тражи његово по- 
ништење. '

Овакав поступак према злонамерном сауговорачу могао би имати за 
основ ту чињеницу да је право брачних другова на цредметима зајед- 
ничке имовине, стварно право.

Шта међутим остаје другом брачном другу од његовог стварног 
права ако је први брачни друг располагао са добронамерним саугово- 
рачем.

Други брачни друг могао би се заштити само тако да одмах по- 
крене парницу ради поделе заједничке имовине и истовремено да му се 
дозволи да предузме све мере обезбеђења по Закону о извршењу, на 
заједничкој имовини. По потреби и забележбу опора у земљишним књи-
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гама. Истовремено могао би брачни друг покренути и парницу ради 
накнаде штете против брачног друга који је неовлаштено располагао. 
И признати му право на накнаду како стварне штете тако и изгубљене 
добити, дакле право на пуно обештећење.

Интересантно је да Закон о имовинским односима брачних другова 
ништа не говори о санкцијама за случај неовлашћеног располагања било 
са неопредељеним уделом било са читавом заЈедничком имовином.

Камо у Закону о томе нема речи, на ова питања треба да одговори 
правна теорија и судска пракса.

Док се питања заједничке имовине решавају у односу међу брачним 
друговима, дотле се чини нам се, може остати конзеквентно код прин- 
ципа да брачни другови на заједничкој имовини имају стварно право, 
али чим се пређе у домен правног промета нешто се мора жртвовати од 
овог принципа у интересу трећих лица и правног саобраћаја.

Ми СД10 на почетку рекли, да по нашем мишљењу код носиоца зајед- 
ничке имовине постаји јединственост дуалитета субјекта права, да на- 
име два дравна субјекта, муж и жена чине један правни субјект зајед- 
нички, да претстављају једну јединствену вољу. По тој логици сви 
правни 'Послови закључени без пуне сагласности оба брачна друга били 
би манљиви, недостајао би у њима један основни елеменат: сагласност 
заједничке воље.

He одступајући од принципа да код заједничке имовине постоји та- 
кав јединствени правни субјективитет брачних другова, морамо дозво- 
лити да у правном промету овај принцип трпи изузетке према доброна- 
мерним сауговарачихма онако као што смо напред изложили.

др. Тошо Ишпановић

ОДРЖАЈ И УЗУРПАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ

Уставно начело постав^гено чл. 16 Устава ФНРЈ да је општенародна 
имовина главни ослонац друштвене заједнице у развитку народне при- 
вреде и да као таква стоји под нарочитом заштитом државе као и да се 
управа и располагање таквом имовином одређује законом и принцип 
неотуђивости зе.мљишта у друштвеној својини уз изузетке одређене за- 
коном изложен у когентним одредаба чл. 1 и 11 Закона о промету зем- 
љишта и зграда, нашли су свој адекватни израз и у одредбама чл. 112 
Закона о искоришћавању пољопривредног земљишта („Службени лист 
ФНРЈ” бр. 43/59).

Наиме, према одредби чл. 112 ст. 1 наведеног закона на зел1л.ишту 
у друштвеној својини не може се стицати грађанска својина путе.м одр- 
жаја, с тим што се пре.ма одредби ст. 2 цитираног члана ово не односи 
на случајеве у којима је  узукапиенту време потребно за одржај исте- 
кло до 6 априла 1941 гадине као ни на случајеве који су до дана сту- 
пања на снагу Закона расправљени правоснажном судско.м пресудом.

Ваља одмах истаћи да је  наша новија судска пракса и пре ступања 
на снагу Закона о искоришћавању пољопривредног земљишта била
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углавном правилно ориЈентисана и мање-више Јединствено заузела ста- 
новиште да се правна правила о стицању својине путем одржаја из бив- 
шег СГЗ и ОГЗ ке могу примењивати у погледу земљишта у друштвеној 
својини, те да се за стицање својине по том основу држаоцу маже узети 
у обзир само време државине до 6 априла 1941 године.

Принцип да се на земљишту у друштвеној својини не маже стећи 
грађанска својина путем одржаја није иоле окрњен тиме што се од тога 
изузимају случајеви где су држаоци испунили услове за одржај до 6 
априла 1941 године и случајеви правоснажно пресуђени. Корективи о 
којима је реч само показују да је  законодавац тиме желео да остане 
привржен начелу респектовања и признавања стечених права што је  у 
интересу правне сигурности грађана и јачању социјалистичке закони- 
тости.

Уосталом, мишљења смо да су држаоци који су испунили све услове 
за одржај до 6 априла 1941 стекли на том земљишту право својине, п|>е 
него што је  оно постало општенародна имозина, па се овде заправо и 
не ради о одступању од принципа да се на земљишту у друштвеној сво- 
јини не може стећи грађанска својина путем одржаја.

Право својине на некретнинама по правилу се стиче тек моментом 
убележења у земљишне књиге или друге књиге у којимасе уписује сво- 
јина на некретнинама, јер је за стицање својине потребно поред правног 
основа (iustus titulus)H законски начин стицања (modus aquirendi), a to 
je за некретнине упис у земљишне књиге који има конститутиван ка- 
рактер.

Но правило је да нема правила без изузетка, па је  тако и код сти- 
цања својине на некретнингама. У појединим случзјевима право својине 
се стиче и пре убележења у земљишне књиге (на пример: стицање сво- 
јине прирастом, наслеђивањем и сл.) као што је  то случај и код сти- 
цања својине путем одржаја. Ко је  путем одржаја стекао својину тај 
је заиста власник одређеног земљишта, али своја права и овлашћења 
може остваривати против трећих савесних лица, само након убележења 
у земљишне књиге, јер тек тада ово право својине има апсолутно деј- 
ство.

Стога узукапиент који је  стекао својину до 6 априла 1941 године 
на земљишту које је  у земљишним књигама уписано као општенародна 
имовина има право да тражи укњижење својине путем парнии.е, па he 
суд обавезати формалног земљишнокњижног власника да узукапиенту 
изда табуларну исправу коју ће иначе заменити правоснажна пресуда.

Према чл. 36 Закона о аграрној реформи и колонизацији и пропи- 
сима Закона о органима и поступку за расправљање самовласних заузе- 
ћа земљишта општенародне имовине, органи управе народног одбора 
отитине надлежни су да расправљају имовинске односе настале узурпа- 
цијом земљишта у друштвеној својини, заузећима, из непризнатих деоба 
ранијег ceocKor земљишта и земљишта бивших имовинских заједница.

У управном поступку при расправљању самовласних заузећа на зем- 
љишту општенародне имовине органи који воде постудак често наилазе 
на прејудицијелно питање: Да ли је  предметно земљиште које је  пред- 
мет поступка постало својина држаоца путем одржаја. Ово се питање не 
може мимоићи јер је  од пресудне правне важности стога што од њега
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зависи да ли има места примени чл. 36 ЗАРИК-а и одговарајућих репу- 
бличких прописа, a самим тим да ли ствар спада у надлежност органа 
управе или суда.

Додајемо да су органи управе стварно надлежни, што значи да је 
њихово право и дужност, да расправљају имовинске односе настале са- 
мовласним заузећем земљишта у друштвеној својини до 28 августа 1945 
године уколико држалац земљишта није стекао право својине по прав- 
ним правилима имовинског права.

Уколико је  држалац до 6 априла 1941 године испунио услове за 
одржај предвиђене правним правилима имовинског права онда се према 
одредби чл. 113 ст. 3 Закона о искоришћавању пољопривредног земљи- 
шта, такво земљиште неће сматрати узурпираним па логично произилази 
да нема ни места ггримени чл. 36 ЗАРИК-а.

Проблем је у том што се у многии случајевима ово не може утвр- 
дити одшх, «а  први поглед него често тек проведеним поступком и на- 
кон извођења доказа. Када утврде да је  држалац стекао својину по 
правним правилима имовинског права орган управе који води посту- 
цак ће га обуставити, a држаоцу остаје да своје право остварује у гра- 
ђанској парници. У противном случају уколико би орган управе присво- 
јио боље рећи узурпирао надлежност суда и решавао и ове случајеве, 
такво решење због апсолутне ненадлежности било би ништаво према из- 
ричитој одредби чл. 268 тач. 1 Закона о општем управно.м поступку.

Имамо дакле не само две различите врсте поступка у којима се ови 
случајеви расправљају: управни поступак и парнични поступак, него 
повезано са тим и различите правне норме под које се субсимирају на- 
ведени случајеви.

У паршчном поступку по. тужби узукапиента против земљишно- 
књижног власника ради утврђења права својине стечене одржајем и из- 
давања табуларне исправе спор ће се расправити по правним правилима 
имовинског права из бившег ОГЗ и СГЗ a на основу овлашћења из чл. 4 
Закона о неважности правних прописа . .. с тим што се као време за 
одржај има узети оно до 6 априла 1941 године по одредбе чл. 112 За- 
кона о искоришћавању пољоприв.редног земљишта.

У управном поступку наведени ијушвинско правни односи расправиће 
се по прописима чл. 36 ЗАРИК-а и Закона о органима и поступку за ра- 
справљање самовласних заузећа 3eiMa>HmTa општенародне имовине.

У првом случају да би држалац земљишта успео са тужбом ради 
укњижења драва својине по основу одржаја, потребно је  да су на њего- 
вој страни до 6 априла 1941 године испуњени услови за  одржај према 
правним правилима имовинског права и то:

Прво: да је  способан за стицање.
Друго: да је земљиште такво које се може стећи тј. да је у прав- 

ном промегу. Земљиште које је  у општој употреби (res publice): 
путеви, мостови, паркови и сл. као ствари које нису у промету (res 
extra comercium) не могу се стећи ни по ком правном основу па ни одр- 
жајем. Мишљења смо да се не може признати право својине по основу 
одржаја ни на грађевинском земљишту у оквиру ужег грађевинског 
реона градова и насеља градског карактера јер  су таква земљишта Ha-
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ционализована и постала друштвена својина по одредбама Закона о на- 
цианализацији најамних станбених зграда и грађевинског земљишта и 
на њима се не може стећи приватна својина, него само право коришћења.

Треће: потребно je да о«ај који се позива на одржај има државш^ 
тбга земљишта, која треба да је  законита и савесна. Наиме, потребно је 
да то лице има фактичку власт над ствари (corpus) и да је  држи у своје 
име — cum animo domini, ј ер су то битни елементи државине. Стога де- 
тентор, притежалац земљишта не може ra никад стећи одржајем.

Законита је државина (possessio iusta) ако се оснива на неком прав- 
ном основу по коме се ствар може стећи у својину, a незаконита је  др- 
жавина ако нема fundamentum iuris.

Савестан је  пак онај држалад који узме ствар у посед у уверењу да 
је власник, и нема знања нити је  из околности морао знати да нема пра- 
во на посед (possessor bonae fidei); a ако je  знао или из грубе нетажње 
не зна да нема право на посед онда је  несавестан држалац (malae fidei 
possessor) и као такав никад не може стећи својину путем одржаја.

Савесност се тражи не само у почетку при закључењу правног посла 
него и касније јер после уручења тужбе и савесган држалаи постаје не- 
савестан.

Савесност и законитост државине се предпостављају па се противно 
има доказати.

Четврто: потребно је да држалац ствари, даље, исту непрекидно и 
несметано поседује кроз време које је  потребно да би путем одржаја 
стекао својину, причему се државина има сматрати прекинутом наро- 
чит:о

1) Ако држалац напусти посед (animus rem sibi habendi) не ггрена- 
нашајући државину на другога

2) Ако постане детентор
3) Ако без своје кривице изгуби посед
4) Ако успе против њега покренута парница по реивиндикационој 

тужби власника.
5) Преиначењем у земљишним књигама права власништва уписрм на 

савесно треће лице.
Пето: законски протек времена потребног за одржај. Према.правним 

правилима параграфа 1468 ОГЗ за ванкњижни одржај који нас момен- 
тално интересује потребно је  време од 30 година, с тим што према па- 
раграфу 1472 ОГЗ против фискуса, општине и сл. био је  потребан за 
ванкњижни одржај протек времена од 40 година (tempus ususcapionis 
extraordinarium). Мишљења смо да би се као правно правило имовин- 
CKor права могао прихватити овај ванредни рок из ОГЗ те да се према 
томе држаоцима земљишта у друштвеној својини има привнати право 
својине на том земљишту ако поред осталих услова до 6 априла 1941 
године испуњавају и овај услов у погледу државине од 40 година на- 
равно урачунавајући и државину својих савесних претходника.

Када су сви наведени услови за  одржај испуњени на страни узука- 
пиента до 6 априла 1941 године у том случају, уз логичну претаоставку
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non ususa ОД стране власника, он је  стекао својину на наведеном зем- 
љишту које је  у земљишним књигама уписано као општенародна имо- 
вина. J

Другчије стоји ствар код узурпација на земљишту општенародне 
имовине. Одмах ваља рећи да се ту не ради о томе да су узурпанти сте- 
кли својину, јер се бесправним иутем, самовласним заузећем неке ствари 
не може стећи својина без обзира колико је држалац имао у државини, 
па се узурпанту својииа може признати само под условима прописаним 
чл. 36 Закона о аграрној реформи и колонизациј и о чему одлучује ор- 
ган управе у границама овлашћења из закона.

Према чл. 36 ЗАРИК-а и одредбама Закона о органима и поступку 
за расправљање самовласних заузећа земљишта општенародне имовине 
самовласно заузето земљиште признаће се по правилу у својину др- 
жаоцу уколико ово земљиште није у средини земљишта у друштвеној 
својини, на сметњи комуникацијама, превелико или заузето на начин 
неуобичајен у крају у коме непокретност лежи. При томе се држаоцу 
може признати право својине на заузетом земљишту само у оквиру зем- 
љишног законског максимума узимајући у обзир и његово сопствено 
земљиште.

Узурпације извршене до 28 августа 1945 године на земљишту оп- 
штенародне имовине признају се дакле по правилу у својину држаоцима 
уколико не постоји која од наведених законских сметњи.

Поступак се покреће ех officio, али и заинтересована лица могу тра- 
жити покретање поступка ако за то имауу правни интерес.

Постоји мишљење да је  предмет управног поступка по Закону о ор- 
ганима и поступку за расправљање самовлааних заузећа земљишта ОНИ 
са.мовласно заузето земљиште без обзира да ли је  у рукама првобитног 
заузимача или је прешло у друге руке те да касније извршени преноси 
немају никаквог значаја и трећа лица која данас држе ово земљиште 
чак и онда ако своје право доводе из правног посла са заузимачем да се 
морају подврћи овом поступку.

Овакво становиште било би у складу са једним од основних npitH- 
ципа у праву према коме нико не може пренети на другога више права 
него што сам има (nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet). 
Ипак МИ не делимо и не прихватимо ово мишљење јер сматрамо да оно 
није апсолутно тачно и да се не може применити на све случајеве. На- 
супрот томе мишљења смо да је  стицалац који је неким теретним прав- 
ним послом прибавио државину одређеног земл>ишта од заузимача, a 
није имао сазнања нити је према околностима морао знати да је  овај 
бесправно заузео то земљиште, рецимо од општине пре рата, такав сти- 
цалац државине био би савестан иако не би по том правном основу мо- 
rao стећи својину јер је  земљиште прибавио од невласника који није ни 
уписан у земљишним књигама, iia долази до примене правило nemo plus 
iuris stransfere potest quam ipse habet.

Међутим такво лице као савестан држалац од момента ступања у по- 
сед купљеног земљишта, постаје могући узукапиент, те ће ако до 6 
априла 1941 године испуни и остале услове за одржај предвиђене прав- 
ним правилима амовинског права стећи на том земљишту својину.
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Ово из разлога јер је  одржај један од оргинарних начина стицања 
својине што значи да узукапиент прибавља право својине на одређеном 
земљишту независно од права свога претходника и његово право не из- 
вире из права претходника, јер би онда било речи о деривативном на- 
чину стицања својине. Ако му је претходник незаконити и несавесни 
држалац ова чињеница према савесном држаоцу у конкретном случају 
правно је  релевантна само утолико што неће доћи до acc^sio  temporis 
тј. урачунавања времена претходника за одржај.

Интерсеантне су и процесно-правне одредбе садржане у чл. 13 За- 
кона о иокоришћавању пољопривредног земљишта. Да не би, због при- 
ввдне сличности имовинских односа који се расправљају у управном 
поступку за  расправлЈање узурпација на земљишту општенародае имо- 
вине и у парницама због признања права власништва на основу одржаја 
на том земљишту, долазило до дуплицитета поступка, поступка на „два 
колосека” : управном и парничном, законодавац је  наведеним процесно- 
правним одредбама то регулисао на овај начин:

—  У погледу se.MajHmta за које је  покренут управни поступак по 
Закону о органима и поступку за рашрављање самовласних заузећа 
ОНИ, пре или после ступања на снагу Закона о искоришћавању пољо- 
привредног земљишта, не може се покренути парнични поступак за при- 
знање грађанске својине на основу одржаја, a ако је парнични поступак 
покренут пре покретања управног поступка прекинут ће се до право- 
снажвог окончања тог поступка.

—  Ако је у упра^ном поступку правоснажно утврђено да нема ме- 
ста признању грађанске сввјине на узурпираном земљишту поседник 
тога земљишта не може пок>ренути парнични поступак за признање гра- 
ђанске шојине на том земљишту на основу одржаја, a ако је  парнични 
поступак био прекинут гужба ће се одбацити.

При томе треба имати у виду да се узурпираним земљиштима не сма- 
тра оно земљиште у погледу кога је  држалац до 6 априла 1941 године 
испунио услове за одржај према правним правилима имовинског права, 
па ако 'се и такво земљиште повредом материјалног права у управном 
поступку неправилно третира као узурпираио моћи ће узукапиент тра- 
жити да се донесено решење огласи ништавим по одредби чл. 268 тач. 1 
ЗУП-а.

Из смисла и садржине чл. ПЗ Закона о искоришћавању пољопри- 
вредног земљишта логично произилази, a contrario: да ће држалац зем- 
љишта у друштвеној својини који у парничном поступку буде право- 
снажно рдбијен са захтевом ради признања права власништва на том 
земљишту по основу одржаја, a уколихо није стекао право власништва 
на тим некрегнинама по другим правним правилима имовинског права 
(например: грађењем на туђем земљишту уз сагласност власника) •— да 
he, дакле такав држалац имати право да захтева признање својине на 
земљишту које има у државини у управном поступку под условима из 
чл. 36 Закона о аграрној реформи и колонизацији.

Маркићевић Ллександар
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ПРВИ САСТАНАК ПРЕТСТАВНИКА ПОДОДБОРА АДВОКАТСКЕ 

КОМОРЕ У БЕОГРАДУ

После ступања на снагу новог Закона о адвокатури, Статутом Адво- 
катске коморе у Београду, ранија Повереништва управнаг одбора Ко- 
море, реорганизована су у Пододборе адвоката. Ови Пододбори су орга- 
ниаовани у свим седиштима Окружних судова, и имају оне задатке, које 
на подручју Адвокатске коморе у АПВ имају наши Радни одбори адво- 
ката и адвокатских приправника.

Организација Пододбора спроведена је, углавном, током 1958 го- 
дине, па како они имају више од године рада иза себе, то је 13 децембра 
1959 године, у сали Адвокатске коморе у Београду, одржан први саста- 
нак претставника Пододбора, чланова савета и управног одбора Коморе. 
На овај састанак је позвана и Адвокатска комора у АПВ, коју су прет- 
стављали: Милорад Ботић, претседник, Коста Хаџи, секретар, Ненад Jo- 
вановић, референт за Радне одборе и др. Јулије Кениг, претседник дисг. 
суда. На састанку је био присутан и Јанко Дика, претседник Адвокатске 
коморе у Скопљу.

За овај први састанак владало је  врло велико интересовање, па су 
сви Пододбори били заступљени, уз присуство чланова савета и управ- 
ног одбора Коморе.

Реферат о проблемима адвокатуре поднер је  претседник управног 
одбора Милован Јовановић. У свом реферату М. Јовановић је обухватио 
све актуелне и све акутне проблеме адвокатуре (питање професионалне 
етике, питање соц. осигурања, питање опорезивања, питање станбене 
проблематике, питање Тарифе итд.) и изнео рад Савеза адвокатских 
комара и обе Коморе у HP Србији на решавању тих питања. Истакао је 
уску сарадњу Комора у Београду и Новом Саду на решавању ових пи- 
тања.

О организацији Пододбора и њиховом раду, те будућим задацима 
реферат је поднео Момчило Митровић, члан управног одбора Коморе.

После 'поднесених реферата прешло се на дискусију, у којој су су- 
деловали Тодор Илаћ (Пожаревац), Драг. Трнинић и Р. Атанацковић 
(Београд), Бранислав Милојевић (Краљево), и још неки. На крају је 
претседник Савеза адвокатских комора Милорад Ботић поздравио овај 
састанак, указао на значај истог, и у кратким потезима изнео рад Савеза 
на решавању проблема адвоктуре.

Овај први састанак свих чланова органа Коморе и претставника 
Пододбора био је  на висини, и потврдио сву корисност оваквих са- 
станака.

Коста Хаџи
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„ГЛАСНИК” У 1959 ГОДИНИ

Прошле године навршио је „ГЛАСНИК” осам година од излажења, 
тако да са овим, јануарским бројем, 1960 године, улази у девету годину 
излажења.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА” настојавао је да се „ГЛАСНИК” 
уређује по већ утврђеним смерницама и правцу. Прилив сарадника био 
је  врло добар, a била би потреба да се број страница „ГЛАСНИКА” по- 
већа, да би сви чланци и расправе могли брже Да се објавл>ују. Међу- 
тим, повећани трошкови издавања листа то онемогућују.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА” у сталном је контакту са прет- 
платницима, читаоцима и сарадницима листа, те њихове примедбе и пред- 
логе увек користи.

У 1959 години било је планирано штампање сваког броја „ГЛАСНИ- 
КА” на 32 странице, што укупно чини 384 странице. Али, Уређивачки 
одбор је  ипак успео да током године, поједине бројеве „ГЛАСНИКА” 
објављује са повећаним бројем страница, тако да је  „ГЛАСНИК” пу- 
бликован на 420 страница, уместо 384 планираних, што чини повећање 
од 36 страница тј. више од једног броја вишка.

Објавио је  „ГЛАСНИК” у 1959 години чланке и написе: из пробле- 
матике адвокатуре 16 на 36 страница; из материје грађанског права 22 
на 124 страница; из материје грађ. поступка 9 на 36 страница; из кри- 
вичног права права 4 на 23 странице; из материје крив. поступка 12 на 
62 странице; из радног права 1 на 6 страница; из привредног права 1 на 
5 страница; из војног права 3 на 12 страница; чланака разне садржине 
5 на 11 страница; некролога 6 на 2 странице; судску прксу на 52 ст.ра- 
нице и службена саопштења Адвокатске коморе у АПВ на 49 странлца.

Објавио је  „ГЛАСНИК” у 1959 139 разних судских одлука, и то: 
Савезног врховног суда 3, Врховног привредног суда 22 и Врховног суда 
АПВ 114. По материји одлуке Врховног суда АПВ објављене су: и то 
102 одлуке из материје грађанског права и поступка (Гж. 62; Р. 10; 
Рев. 29; Гзз 1), 10 одлука из материје кривичног права и поступка (Кж. 
9 и Кр. 1) и две о.члуке из управног права.

К. X.

ИЗ С У Д С К Е  П Р А К С Е

Дуплирави износ капЈ ре не урачу- 
нава се у главницу iia не утиче на 
вредност спора. (Врх. < уд АПВ бр. 
Р. 29/59). I

Тужилац је затршжиф издавање 
платног налога назначидши као ви- 
сину спора 213.000 динара. У захтеву 
је рекао да овај износ тражи на и- 
ме враћања капаре и њезина дупли- 
ран>а. Издаваше платног налога за- 
тражио је од Среског суда.

Cf>ecKM суд се огласио ненадле- 
жним, па је предмет уступио Окру-

жном суду коЈИ се исто огласио 
стварно ненадлежним.

Решавајући о сукобу надлежности 
Врх. суд АПВ је утврдио надлежиост 
Среског суда, a из разлога:

По чл. 34 ЗПП кад је за утврђивање 
стварне надлежности и састав суда 
меродавна вредност предмета спора 
узима се у обзир само вредност глав- 
ног захтева. Камата, парнични тро- 
шкови, уговорна казна и остала спо- 
редна тражења не узимају се у об- 
зир ако не чине главни захтев. У

24



кон. случају главни захтев износи 
106.500 динара, a дупла капара сачи- 
шава споредан захтев у смислу ст. 2 
чл. 34 ЗПП. Према изложеном про- 
пису износ дуплиране капаре не мо- 
же С€ сабрати са главним захтевом, 
па је стварно надлежан за расправ- 
л>ање овог спора Срески суд.

Службено путовање није оправдан 
разлог за правдање пропуштања да- 
вања жалбе у року. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 492/1959).

Тужилац је жалбу поднер 16 дана 
од примитка пресуде, па је тражио 
повраћа) у пређашње стање наводе- 
ћи да је два последша дана рока 
жалбе морао да иде на службени 
пут, те га је то спречило да жалбу 
поднесе благовремено.

Окружни суд је жалбу као небла- 
говремену одбавио, a против тог ре- 
шења је тужилац уложио жалбу, ко- 
ја je као неоснована одбијена. a из 
разлога;

Како је утврђено самим призна- 
њем тужиоца да је жалба била на- 
писана пре његовог одласка на слу- 
жбено путовање то ни.1е било ника- 
кве сметње да тужилац исту не пре- 
да на пошту препор. писмом у року 
од 15 даиа од пријема пресуде. Ту- 
жилац је знао да иде на терен где 
нема могућности да евентуално жал- 
бу поднесе телеграфским путем па 
су наводи његове ове жалбе неосно- 
вани. Правилно је становиште I. ст. 
суда да је тужилац могао поднети 
жалбу и телеграфски и да накнадно 
уредним поднеском преда суду о- 
правдање. ien се то заснива на чл. 
102. ст. 3 ЗПП.

Према правним правилима извр- 
шног поступка да би се дозволило 
обезбеђење неновчаног захтева по- 
требно је да постоји бојазан, да би без 
таквог обезбеђења противник пред- 
лагача осујетио или знатно отежао 
остварење дотичног захтева, a то на- 
рнзчито на тај начин. што би проме- 
нио постојеће стање ствари. „Боја- 
зан” постоји не само тада, ако про- 
тивник предлагача предузима штет- 
не последице према покретним ства- 
рима, које су предметом неновчаног 
захтева и у погледу којих се тражи 
обезбеђење, већ такође и тада, ако 
противник предлагача отуђује своје 
личне ствари. Наиме, није искључе- 
но у потоњем случају, да противник 
предлагача доцније не приступи и 
продаји покретних ствари, које се у 
конкр. парници остварују и у погле- 
ду којих је затражено обезбеђење. У 
конкр. случају противник предлага- 
ча је путем огласа нудио на продају 
своју трпезарију, па ie правилно по- 

. ступио I. ст. суд када је констатовао 
да постоји „бојазан” осујећења или 
знатног отежања оствариваша конкр. 
тужбеног захтева и услед тога до- 
зволио привремену наредбу којом је 
забрањено туженом да отуђи или 
оптерети спорне ствари.

Постоји бојазан осујећења и оте- 
жања остварења захтева ради обез- 
беђења и у случају када протившш 
захтева oryby.ie и своје .личне ства-
ри. Шох. суд АПВ 6d. Гж . 206/1959).

Тужилап ie тражио тужбом да се 
туженик обвеже на излавање по- 
кретних ствари, a уједно затражио 
издавање привремене наредбе којом 
се забрањује отуђење тих спорних 
ствари.

I. ст. суд ie решењем издао привр, 
наредбу, па је тужени против тог 
решења уложио жалбу, која је као 
неоснована, одбијена, a из разлога:

Поедметом конкр. захтева ради о- 
безбеђења путем издавања привре- 
мене наредбе су одређене гтокретне 
ствари ,дакле. у питању је обезбеђе- 
ње неновчаног захтева.

Нема места прекиду поступка у 
грађанској парници прстив власника 
опасног погона док се не утврди 
пред кривичним судом евент. крив. 
одговорност возача. (Врх. суд АПВ 
бр, Гж. 403/1959).

Наследници покојника, који је 
прегажен камионом једног предузе- 
ћа, покренули су отштетну парницу 
против предузећа као власника о- 
пасног погона. На захтев туженог да 
се поступак прекине док се у крив. 
поступку не оконча поступак против 
возача. I. ст. суд је поступак преки- 
нуо.

Тужилац је поднеб жалбу, која је 
основана. I. ст. решење преиначено 
и I. ст. суд упућен да против власни- 
ка опасног погона настави поступак, 
a из разлога:

Према чл. 202 т. 2 ЗПП суд може 
одредити прекид поступка поред о- 
сталих ако одлука о тужбеном за- 
хтеву зависи од тога да ли је учи- 
њено кривично дело за које се гони 
по службеној дужности, ко ie учи- 
нилац и да ли је он одговоран.

У конкр. случа1у је неспорно да се 
крив. поступак води против II. ту- 
женог тако да је очигледно погре-

25



шно OHO схватање I. ст. суда да би 
се у кркв. поступку против Ца. ту- 
женог — возача — решавало о прет- 
ходном питању од којега зависи од- 
говорност I. туженог—  власника о- 
пасног погона — за накнаду штете. 
У крив. поступку против возача ра- 
справл>а се само да ли је исти почи- 
нио крив. дело ггротив сигурности 
јавног саобраћаја и ца ли је за то 
одговоран. To пак питање није прет- 
ходно питање за одлуку о томе да 
ли туженик I. реда као власник о- 
пасног погона одговара за штету, ко- 
ја је његовим камионом проузроко- 
вана тужитељу. Да ли је покојник 
искључиво својом кривицом поги- 
нуо, то се питање има расправљати 
у оквиру конкретне грађанске пар- 
нице.

У спору ради оспоравања очинства 
законски заступник детета не може 
бити његова мати. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 349/1959).

Против I. ст. пресуде тужени је 
уложио жалбу, која је уважена, I. 
ст. пресуда укинута ,а из разлога;

Према пропису чл. 75 ЗПП у току 
целог поступка суд ће по службено.) 
дужности пазити поред осталог и на 
то да ли парнично неспособну стран- 
ку заступа њен законски заступнлк 
и да ли законски застзгпник има по- 
себно овлашћеше ако је оно по- 
требно.

У KOHKD. случају законски заступ- 
ник млдб. HH.ie могла бити његова 
мати обзиром да се ради о спору ра- 
ди оспоравања оченства у којем слу- 
чају су интереси млдб. у оггреци са 
интересима његових родител>а. У 
таквом случају по чл. 47 ст. 1 Основ- 
ног закона о старатељству малолет- 
нику ће се поставити нарочити ста- 
ралац за вођење спора између њега 
и његових родитеља, поред осталог 
и у случајевима када су њихови ин- 
тереси у опреци.

У парвичном поступку суд одлучу- 
је у границама захтева који су по- 
стављени. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 406 
1959).

Против I. ст. пресуде тужилац је 
уложио жалбу, која је основана. I. 
ст. пресуда укинута a из разлога: 

Према пропису чл. 2 ст. 1 ЗПП у 
парничном поступку суд одлучује у 
границама захтева који су стављени 
у поступку.

У конкр. парници тужилац је по- 
ставио захтев ради накнаде штете у 
виду издавања плодова кроз 3 годи- 
не са спорног земљишта или пак 
плаћаша протувредности истих. У- 
след оваквог захтева дужност је би- 
ла I. ст. суда да у току поступка це- 
ни путем вештачког калаза, да ли је 
тужилац за екон. годину 1954, 1955 
и 1956 одиста претрпео штегу у о- 
ној количини плодова како је то у 
тужби наведено или не.

Међутим, I. ст. суд није се држао 
конкретног тужбеног захтева већ је, 
противно истоме за основу утвр^- 
вања висине штете узео доходак 
спорног земљишта кроз поменуте 
три  годино и тужитељу на име нак- 
наде досудио новчани износ, a што 
је све у супротности са тужбеним 
захтевом како га је тужилац поста- 
вио, према томе, и са прописом чл. 
2 ст. 1 ЗПП.

Дозвол>еност преиначења тужбе 
решено је самим тим што се суд о- 
гласио стварно венадлежним. (Врх. 
суд АПВ, бр. Р. 49/1959).

Тужилац је поднео тужбу озна- 
чивши вредност исте са 60.000 дина- 
ра, a затим је тражио да се тужени 
обвеже на плаћаше 150.000 дин. на 
име неисплаћених плата и 220.000 
дин. на име промила за обављени 
промет.

Срески суд се огласио стварно не- 
надлежним позивајући се на пропис 
чл. 16 ст. 2 ЗПП. Окружни суд је по 
правоснажности решења доставио 
спис Брх. суду, који је утврдио 
стварну надлежност Окружног суда, 
a из разлога:

На конк. случа) имају се приме- 
нити прописи чл. 16 и 20 ЗПП. Сре- 
ски суд је у суштини, када се огла- 
сио стварно ненадлежним. решио и 
питање дозвољености преиначеша 
тужбеног захтева. Пошто Срески суд 
није стварно надлежан за преина- 
чење тужбе, Срески суд .ie био ду- 
жан поступати према одредбама чл. 
16 и 20 ЗПП тј. уступити предмет 
надлежном суду по пр>авомоћности 
решења ко.1им се прогласио ненад- 
лежним. Противљење туженика пре- 
иначењу тужбе је елеменисано ње- 
говом изјавом да се одриче правног 
лека против решеша Среског суда 
којим се тај огласио стварно ненад- 
лежним.
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За расправљање пс тужбама ради 
укидања доживотног издржавања 
искључиво је на-длежан Срески суд 
5ез <^зира на вредност спора. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 273/59).

Тужилац ie поднео тужбу ради 
укидања дож. издржаваша означив- 
ши вредност са 220.000 динара Сре- 
ском суду, који је уговор укинуо. 
Жалбу >е Окружни суд одбио, a ту- 
жени је уложио ревизију, у којој је 
навео између осталог да је учињена 
повреда формалних прописа, јер је 
одлуку донео стварно ненадлежан 
суд, обзиром да је вредност спора 
220.000 динара.

Врх. суд је одбио ревизију, јер је 
приговор туженог да I. ст. суд није 
надлежан за решавање тога спора 
неоснован, пошто се шегова иадлеж- 
ност у конк. случа)у заснива на чл. 
25 ст. 2 т. 4 ЗПП.

За дело за које је прописана казна 
строгог затвора може се убла.жава- 
њем изрећи најмања казна затвора 
у тра.тан.у од три месеца. (Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 498/1959).

На жалбу Јавног тужиоца I. ст. 
пресуда је преиначена. оптужени 
кажњен са три месеца и 15 дана за- 
твора, a из разлога;

I. ст. суд ie погрешио када je за 
дело из чл. 268 ст. 1 КЗ утврдио ка- 
зну затвора у трајању од 2 месеца. 
Наиме, за ово крив. дело предвиђе- 
на је законом казна строгог затвора 
у трајању до 10 година. Према на- 
чину ублажавања казне у смислу 
чл. 43 ст. 1 р. 2 КЗ, за крив. дела за 
које је прописана казна строгог за- 
твора може се изрећи затвор најма- 
ње три месеца. Међзтгм, I. ст. суд 
иако се у пресуди позива на пропис 
чл. 43 КЗ. одмерио је оптуженом 
казну затвора у трајању од 2 месе- 
ца, чиме је повређен крив. закон.

Вивост починиоца за тежу после- 
дицу има се ценити по об1ективним 
околвостима под ко.1има ,ie основво 
дело извршено и субјективном ста- 
њу у Ko.ieM се налазио изврпгалац у 
време извршења дела. (Врх. суд АГГВ 
бр. Кж. 621/1959).

Оптужени је од I. ст. суда прогла- 
шен кривим за крив. дело из чл. 141 
ст. 2 КЗ и осуђен на казну затвора 
од 2 године, условљено на три го- 
дине.

Јавни тужилац је поднео жалбу, 
па је иста уважена, I. ст. пресуда 
преиначена, дело квалификовано по

чл. 141 ст. 3 КЗ, казна изречена од 
1 год. затвора, a из разлога:

Виност починиоца за тежу после- 
дицу <чл. 8 КЗ) има се ценити по об- 
јективним околностима под којима 
је основно дело извршено и субјек- 
тивном сташу у коме се налазио из- 
вршилац у време извршеша дела. 
Обзиром на употребл>ено оруђе, ја- 
сно се намеће закључак да је опту- 
жени приликом наношања повреде 
био свестан да може наступити и 
смрт оштећеног те је очигледно да 
је обзиром на ову последицу посту- 
пао у нехату. He може се правдати 
оптужени тиме што .ie оштећени по- 
сле претрпљене повреде убрзо до- 
шао себи и прибрано ршзговарао са 
присутнима, што је по налазу ве- 
штака типична појава повреде ове 
врсте али да касније наступа несве- 
сно стање и смрт уколико се не из- 
врши хитна операци)а, пошто ове о- 
колности «ису постојале у време из- 
вршења дела и према томе нису од- 
лучне за утврђивање свести опту- 
женог о могућности наступања и те- 
же последице.

Код одлучивања о захтеву за  ре- 
хабилитацију потпебно је споовести 
у чл. 444 ст. 3 ЗКП пречвићене из- 
виђаје. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 566) 
1959).

Решењем Окружног суда одбијена 
је  молба осуђеног ради рехабилита- 
ције обзиром да је Окружни суд H a -  
mao да осуђени сво)им понашањем 
HMie заслужио исту.

Осуђени је уложио жалбу, која је 
основана, I. ст. решење укинуо, a из 
разлога:

Будући да у конкретном случа1у 
извиђа1и нису у смислу чл. 444 ст. 3 
ЗКП спроведени нити су прикупље- 
ни докази о околностима KO.ie су 
важне за одлуку поводом молбе о- 
суђеног за рехабилитаци)у то ie по- 
требно да се у поновном поступку 
путем извиђа1а (ггоибавл>ањем изве- 
шта1а односно саслушањем руково- 
дећих људи -попединих друштвених 
и политичких организација) утврди 
какво је држање имао осуђени за 
протекло време након издржане ка- 
зне, да се провери да ли је и уко- 
лико учествовао у раду, какав је н>е- 
гов однос према људима, ово тим 
пре што се у жалби наводи да је не- 
повол>ан извешта! апстрактан и да 
не садржи конкретне наводе о нега- 
тивној делатности и цржању осуђе- 
ног.
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Чињеница да је у питању тешко 
дело није довољна за одржавање 
истражног затвора. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 1111/1959).

Неправоснажном пресудом I. ст. 
суда оптужени је проглашен кривим 
за крив. дело из чл. 135 ст. 1 у вези 
са чл. 11 ст. КЗ. и осуђен на казну 
затвора у трајању од 2 године.

Оптужени је ставио предлог да се 
укине истражни затвор, a предлог ie 
I. ст. суд одбио.

Оптужени је уложио жалбу, која 
ie основана, I. ст. решење укинуто, 
I. ст. суд упућен да донесе ново ре- 
шење, a из разлога:

I. ст. суд одбијајући предлог оп- 
туженог за укидање истражног за- 
твора био је дужан да образложи 
позивањем на законске прописе, 
због чега сматра да стоје услови за 
истражни затвор.

Чињеница да је у питашу тешко 
дело ни1е довољна за одржавање и- 
стражног затвора пошто истражни 
затвор није облигаторан, a тежина 
крив. дела се не цени апстрактно, 
већ конкретно обзиром на све н»его- 
ве околноети.

Спор о накнади за споредне шум- 
ске производе јесте привредни споп.
(Врх. привр. суд бр. Сл. 1060/1958).

Шумари1 а ie полнела тужбу про- 
тив хидво-електране и грађевинског 
предузећа којом је затражила да се 
тужени осуде да .ioi — у смислу Ре- 
шења Народног одбора С. о
давању еагласности на Ценик за 
спорелне шумске чппизволр иа 
љишту у друштвеном власништву 
под управом Шумарије — плате 
накнаду по Дкн. 40.— за сваки куб- 
ни метар гвађевинског материјала 
(камена, песка. земље итд.) ко.1и су 
пјзви тужени као инвеститор, a дпу- 
ги тужени као извоНач утпошили cq 
паргтеле Koia ie под управом и ко- 
ришћењем Шумапи1е.

Cvд nDBOi’ степена олбацио ie туж- 
6v. Наттга'1 ’e ла се с обзивом «а  ви- 
сичу одпећене накчаце за потелине 
спорепне шумске ппоизводе олчосно 
за грађевински материјал не ради о 
купопродај|Ш1м ценама. већ о накна- 
ли Koia има карактер 1авне пристој- 
бе односно јавне дажбине. Овакво 
се потраживање стога, по мишл>ењу 
суда првог степена, може остварива- 
ти само у уплавном поступку.

Врховни привредни суд укинуо је 
првостепено решеше и ствар вратио

истом суду на надлежни поступак, a 
из разлога: ^

„Није основано правно схватање 
да накнада коју тужилац потражује 
претставља јавну дажбину односно 
таксу. Уредбом о овлашћењу народ- 
ним одборима за прописивање такса 
и пореза на промет (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 19/53) дато је овлашћење народ- 
ним одборима да могу прописивати 
и таксе односно порез на промет. 
Али то овлашћење претставља право 
народног одбора да може прописи- 
вати наплату таксе односно пореза 
на промет у своју корист (чл. 6 У- 
редбе), a не и право да овласти уста- 
нову са самосталним финансирањем, 
као што је овде случај, да она на- 
плаћује таксе односно порез на про- 
мет у своју корист. Сем тога у чл. 2 
односно чл. 4 предње Уредбе такса- 
тивно је набројано у којим случаје- 
вима могу народни одбори да пропи- 
сују Да се наплаћује такса односно 
порез на промет. По чл. 2 тач. 15 на- 
ЈХЈДни одбор може да пропише на- 
плату таксе за давање дозволе за 
вађење песка, шљунка, камена, зем- 
ље и "сл.. али то значи да може да 
пропише таксу за издавање дозволе, 
a никако да наплаћује таксу, управо 
наплату за издавађену земљу, ка- 
мен, песак и сл.

Народни одбор Среза С., доносећи 
своје Решење о давању оагласности 
на Ценик за споредне шумске про- 
изводе на које се тужилац позива, 
позвао се у преамбули решења на 
чл. 43 став 1 Основне уредбе о уста- 
новама са самосталним. финансира- 
њем (Сл. лист ФНРЈ бр. 51/53). Ова) 
пропис овлашћује државни орган 
надлежан за послове и задатке у- 
станове са самосталним финансира- 
њем да прописује цене услугама ко- 
,ie ввше по1едине установе. односно 
да прописује цене производима тих 
установа. Према томе, у овом слу- 
чају ради се о утврђивању цене од- 
носно о имовинскоправно! накнади 
Koiy потражује Шумарија за своје 
споредне шумске производе. Оваква 
накнада дакле, према изложеном, не 
пветставлха јавну дажбину — таксу 
односно порез на промет производа.

Следствено томе, првостепени суд 
је погрешно нашао да је за решење 
ове ствари надлежан управни орган. 
Будући да се у овом случају ради о 
привредном спору <чл. 455 и 456 Зпп), 
то су за решење овог спора надлеж- 
ни привредни судови.”
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Пошто су се Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ са- 
гласили да постоје услови за упис у именик адвоката на основу чл. 13 т. 
1—7, чл. 23, чл. 93 т. 4 и чл. 87 т; 3 Закона о адвокатури, те чл. 6 т. 
1— 2 и 7 Статута Адвокатске коморе у АПВ УПИСУЈУ СЕ у именик 
адвоката Адвокатске коморе у АПВ са 5 децембром 1959 године, и то:

1) Решењем бр. 341/1958 Пиуковић Стеван, и то још и на основу 
чл. 128 3 0 А, са седиштем адв. канцеларије у Новом Кнежевцу.

2) Решењем бр. 337/1959 Хаген Владислав, са седиштем адв. канце- 
ларије у Ст. Моравици.

3) Решењем бр. 379/1959 Тасић Александар, са седиштем адв. кан- 
целарије у Срем. Карловцима.

4) Решењем бр. 387/1959 Милошевић Момчило, са седиштем адв. 
канцеларије у Србобрану.

Адвокатска комора у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 6 де- 
цембра 1959 године, донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника, секретара, благајника и 
референата о раду Коморе од последње до ове седнице.

2. Узет је на знање извештај Савеза адв. комора да је  Секрет. за 
прав. послове Савезног извршног већа одбио молбу Савеза да се одгоди 
вођење нових књига до 1 јануара 1960 године.

3. Решењем бр. 390/1959, a на основу чл. 41 и чл. 93 т. 4 ЗОА, те чл. 
6 т. 1— 2 и 7 Статута АК у АПВ уписује се у именик адвоката Адвокат- 
ске коморе у АПВ са 20 октобром 1959 године, са седиштем адв. канце- 
ларије у Сомбору адвокат Царић Василије.

4. Решењем бр. 433/1959 a на основу чл. 93 т. 8 и чл. 47 ст. 2 ЗОА, 
чл. 8 Уредбе о награди.за рад адвоката, те чл. 31 т. 12 Статута АК у 
АПВ евидентира се уговор о пружању правне помоћи др. Федора Ара- 
ницког, адвоката из Срем. Митровице са Пољ. добром „Зеленгора” из 
Срем. Митровице.

5. Решењем бр. 442/1959, a на предлог Дисц. тужиоца ове Коморе 
бр. Дисц. 116/58 и 188/1958, на основу чл. 93 т. 8 у вези сл. 56 ст. 2 
ЗОА, те чл. 31 т. 3 Статута Адвокатске коморе обуставља се вршење 
адвокатуре Борђошки Ненаду, адвокату из Сенте због дисц. преступа 
из чл. 105 т. 5 и 14 ЗОА, те се на основу чл. 56 Статута АК у АПВ за 
привременог заменика одређује адвокат Манојловић Ђорђе из Сенте.

6. Решењем бр. 431/1959 разрешен је  дужности заменика адвокату 
Ђорђевић Љубомиру из Титела адвокат Милорад Арсенијевић из Новог 
Сада.

7. Решавано је  о молбама за упис и остали.м текућим предметима.
8. Управни одбор честита свим адвокатима и адвокатским приправ- 

ницима цлступајућу 1960 годину и жели им све најбоље.

Управни одбор АК у АПВ
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П Р Е Д Л О Г  Б У Џ Е Т А  А Д В О К А Т С К Е

Број
П Р И X 0  Д И

Усвојена процена

парт поз. позиција партија

1 РЕДОВНИ ПРИХОДИ:

1 Од чланарине 380 адвоката по 6 600 2,508 000

2 Од уписнине адвок. и прес. адв. канц. 80.000

3 Од упис. адв. првправ. и пром. пр.ксе 15.000

Свега партија I: 2,603.000

11 ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ;

1 . Од 1 % коморск г доприноса 2,086.000

2 Од новчаних казни 70.000

3 Од огласа 15.000

4 Од камата 3.000

5 Од адвоката повраћај поаајмице 100.000

6 Разна примања-рггреси 127.400

Свега партија 11: 2,401.400

У КУ П Н О : 5,004 400

1
a  БОРОЈЕВИЋ с, р. 

хон. књиговођа
ЗОЛТАН ТАНГЛ с. р. 

благајиик

Овај буџет Адвокатске Коморе у АПВ за 1960 год. примљен и усвојен на 
седници Управног оабора Адвокатске Коморе у АПВ, која је одржана дана 24 
новембра 1959 год.

Секретар
КОСТА ХАЏИ с. р.

Претседник 
управног одбра 

МИЛОРАД БОТИЋ с. р.
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KOMOPE У  ДПВ ВОЈВОДИНИ ЗА 1960 ГОДИНУ

Број
Р A С X 0  Д И

Усвојен предрачун

парт. поз. позиција партија

1 РЕДОВНИ ПИЧНИ ИЗДАЦИ;
1 Плате сталних службеника 566,400
2 Хонорари књиговође и спремачице 240.000
3 Прековремени рад у би*̂ л. и курсеви 48.000
4 Новогодишње награде службеницима 35.000
5 Допринос буџету (позиц 1-4) 160.360
6 Допринос на соц. гсигур. (позиц. 1-3) 308.684
7 Допунски д(,принос буџетЈг ГНО Н. 16.036

Сад (позиција 5-10%)
8 Допранос за стамбеву изградњу 35 000

Свега плртија 1: 1.409.480

11 РЕДОВНИ ИЗДАЦ>! — МАТЕРИ-
ЈАЛНН

1 Закупнина пословних псосториЈа 56.400
2 Огрев, осветлење и вода 84.000
3 Поштарина, тел. н трош нзвч. промета 150.000
4 Канцелариски матер. и одрж. чистоће 90 000
5 Службени листови и часописи 20.000
6 Осигурање ивентара и касе код ДОЗ-а 6.000
7 Чланарина Савезу адв. ком Југослвије 585.000 I
8 Субвенција Гласнику Ада. Ком. у АП8 800.000 ј
9 Путни рач. и дангубе чланова Савета, 543.000 •

Упр. одб. и Дисц. већа Апв. Ком. у
AliB за редовна заседања

10 Путни рачун и дангубе делегата Упр 123 000
одб. Адв. коморе за присуствовање
гол. скупшт. других комора

11 Путни рачуни за обилазак Радних 100.000
0 дбора Адв. Ком. у АПВ

Свега партије 11: 2,555 800

111 НЕРЕДОВН4 ИЗДАЦИ:
1 Трашаови одржавња год. скупшт. Адв. 100.000

Ком. у АПВ
2 За курсеве адвокадских^ приправника 57.600
3 За две стипендије студената права 146.400
4 Помоћ удовама 160.000
5 Оправка инвентара н сит. инвентара 30.120 ;

6 Набавка књига за библиотеку 80.000
7 Трошкови организације адв. приправ. 30.000
8 Позајмица мл. адвокатииа 100.000
9 За недовољно предвиђене издатке 265.000

10 За непредвиђене издатке 70.000
Свега партија 111: 1.П39 120

У К У П Н О : 1 1 5,004.400
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Б y Џ E Т
„ГЛАСНИКА* АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ ЗА 1960 ГОДИНУ

ПРИМАЊА:
1. Претплатници . . .
2. Радни одбори . . .
3. Субвенц. АК у АПВ
4. О г л а с и ....................
5. Разна причања ' . ,

320 000 
360.000 
800 000 
60,000 
20.000

ИЗДАВАЊА:
1. Штампа и хартија ,
2. Хонорари сарадника .
3. Трошкови уређивања
4. Поштарина . . . .
5. Експедиција . . . .
6. Разни издаци . . .
7. Непредвиђени изиаци

750 000 
260.000 
420.000 
40 000 
20.000 :
30.000
40.000

С в е г a : 1.560.000 С в е г a ; 1.560.000

Б. БОРОЈЕВИЋ с. р. 
хон, књиговоћа

КОСТА ХАЏИ с р 
уредник

Овај је буџет ,Гласника“ Адвокатске коморе у АПВ за 1960 годину при- 
мљен и усвојен на седници управног одбора Адвочатске коморе у АПВ, која ]е 
одржана дана 24 новембра 1959 године.

КОСТА ХАЏИ с. р. 
секретар

МИЛОРАЛ БОТИЋ с. pi. 
претседник

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Скреће се пажња адвокатима да је 1 јануара 1960 доспела обавезд 
уплате I. тромесечја чланарине за 1960. Чланарина за ово промесечје, до 
решења скупштине о висини исте, износи динара 1.650.—

Уједно се позивају адвокати, који то још нису учинили, да доставе 
Комори извештај о бруто промету адв. канцеларије за 1959 годину, и 
да од постигнутог бруто промета уплате 1“/о коморски допринос.

Све уплате врше се на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 
151-73-3-10002.

Књиговодство Коморг

ИСПРАВКА

У чланку др. Душана П. Радомана ,Ллодоуживање на колонистичкој 
ко.чпетенцији” , који је  објављен у бр. 12 „Гласника” за 1959 годину  ̂
треба исправити следеће:

1) у 9-то.м реду одоздо на страни 19 између речи „лице” и речи 
„живи” треба уметнути: „отуђи потпуно или делимично свој део компе,- 
тенције у корист ненадељеног лица к о је . . . ” , те

2) у 13-том реду одозго на страни 20 треба реч „социјалистичкој’’ 
заменити речју „социјалној” .
.ГЛ А СН И К " излази сваког месеца / Издавач и власннк; Адвокатска комора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6, / Текући ранун код Комун 
банке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. „Булућност" погон „Коста Шокица" Нови Сад
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