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

Година IX Нови Сад октобар 1960 Број 10

XVIII КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА
LE XVIII CONGRES DE L ’UNION INTERRNATIONALE 

DES AVOCATS

XVIII Когагрес Међунарадне vnirje адвоката, чије je седиште 
у  Паризу и Брислу, a која је основана 1927 године, '|одржан: је  у 
ШЕајцарској, у Базелу од 5 до 7 септембра, a у  Берну 8 сетггем- 
бра 1960 године.

За овај Конгрес владало је широм света врло велико интере- 
совање не само у редовима адвоката, него и јавности и у ошпте. 
Били су присутни делегати-конгресисти 24 националних Савеза 
адвокатских комора и то: Аустрија (И), Белгија (11), Бразилија 
(1), Зап. Немачка (11), УАР (2), Канада (1), Колутибија (1), Мароко 
(1), Југославија (22), УСА (4), Шпанија (5), Француска (23), Вели- 
ка Британија (6), Индија (1), Иран (4) Италија (12), Либан (7), Лук- 
сембург (10), Холаид^оа (6), Портуталија (5), Шведска (1), Турска 
(3), Јужни Вијетнам (3), и Швајцарска (65) дакле, свега 215 деле- 
тата-конгресиста.

Поред Конгреса одржана је и {зедовна скутгшттша Међународ- 
че уније адвоката.

Рад Конгреса се одвијао, ггрво у Комисијама, a затим у пле- 
луму коме су Комисије подносиле своје извештаје и предлоге.

Централне теме Конгреса су биле:
1. Адаптација адвоката модериом животу;
2. Односи адвоката гфема администрацији;
3. Улога адвоката код доношења закона.
Прве две Комисије растгравл»але су у неколико секција:
а) Комисија за „Адаптацију адвоката модерном животу“, 

лмала је 4 секције, и то;
1. Настава, Универзитет и стаж (главни известиоци: Албер 

Бриноа Париз, (Albert Brunois, Paris) и Ендрју Мартин, Лондон 
(Andrew Martin, London);

2. Специјализација: гл. известилац: Ежен Рејмон, Монс, (Eu
gene Reumont, Mons);

3. Удруживаше адвската, гл. известилац: др. Д. Хајнеке, Ка- 
сел (dr. D. Heinecke, Kassel);

4. Професионална организација, гл. известилац: Феликс
Лефлер, Базел, (Felix Loffler, Basel);



б) Комисија „Односи адвоката према админстрацији" имала 
је 3 секције:

1. Одбрана личности у односу на Државу и јавне установе, 
гл. известалац Жорж Ерисе, Париз (Georges Herisse, Paris);

2. ИнтеЈУвенција адвоката код администрациј е гл. извести- 
лац; Нафиз Екенем, Истакбул, (Nafiz Ekenem, Isitanbul);

3. Адвокат у 1третставл>ању и одбрани интереса администра- 
ције, гл. известилац др. Владимир Гросман, ЈБублЈана (dr. Vladi
mir Grosman, Ljubljaria).

Главни известиоци треће Комисије: Улота адвоката код до- 
ношења закона били су: Емилио Лагуна Азорин, Сарагоза (Emilio 
Laguna Azorin, Zaragoza) и Алберт Басеђио, Милано (Alberto Ваз- 
segio, Milano).

Сви когагресисти добили су писмене извештаје гл. извести- 
лаца, a који су саетављени и обрађени на основу извештаја на- 
ционалних Савеза адвокатских комора разних земала. По овим 
извеиггајима вођене су дискусије по Комисијама, a затим су Ко- 
мисије доносиле закл>5гчке, које је гл. известилац предложио тше- 
нуму Конгреса, где је поново вођена дискусија, по потреби.

Осим тога, Конгресу односно гл. скупштини поднесени су из- 
вештаји сталзтах Комисија Међународне уније адвоката о раду 
тих Комисија, 'па су тако извештај поднели:

1. Међународна арбитража, Петер Сандерс, Ротердам (Pietre 
Sanders, Rotterdam);

2. „Адвокатура у свету“, др. Вернер Калсбах, Вупертал (dr. 
Werner Kalsbach, Wuppertal);

3. Међународне јурисдикције, Шарл Жанте (Charles Jeantet, 
Paris);

4. О доказу страног законодавства М. Гонзалес де Андиа 
(Manuel Gonzales de Andia, Paris);

5. Социјлано осигурање адвоката, Ернест Арендт, (Ernest 
Arendt, Luxemburg);

6. Извршење иностраних пресуда, Нецдет Јелмер, Истанбуљ 
(Necdet Yebner, Istanbul);

7. Заштита професије, др. X. Брангш, Хамбург (dr. N. 
Brangsch, Hamburg);

8. Заједничко тржиште и европеки inoKper, Клод Лисан, Па- 
риз, (Claude Lussan, Paris).

Конгрес и гл. скушптину Међународне упије адвоката отво- 
рио је у великој аули Универзитета у Вазелу претседник Уишје 
др. Ханс Петер Шмидт, из Базела, (dr. Hans Peter Schmidt, Basel) 
ДОК je Конгресу два извеиггаја o раду МУА и програму будућег 
рада поднео главни секретар Клод Лисан (Claude Lussan,Paris).

Дискзтије у Комисијама и на самом Коигресу те гл. скуп- 
штини биле су врло плодне и темел>не. У  дискусији су судело- 
вали делегати разних земаља, делегати-конгресисти из Југосла- 
В1ије су врло актвино учествовали у дискусијама у Комисијама и 
на Контресу, те гл. скушптини.



Према резултату рада КомисР1Ја поднесене су резолуције, 
које су после дискусије у пленуму све усвојене. Пошто још нема- 
мо аутентичне текстове свих усвојених р>езолуцр1Ја, исте ћемо 
на1кнадно објавити, али се могу подвући као најзиачајније резо- 
луције о MoryfcHoc™ грађана да воде спориЈве против управшгх 
аката, о усавршавању младих адвоката, о измени између разних 
з€мал>а МУА младих адв. приправника и адвоката, о опецијали- 
зацији у границама могућности и потреба поједшшх земал>а, о мо- 
дернизовању рада адвоката, али увек уз очување достојанства и 
слободе адвокатуре, рггд .

На крају су извршени ггријеми нових чланова у МУА, затим 
је за претседника МУА изабран, за наредне две године, Аделино 
да Палма Карлос, из Лисабона (Adelino de Palma Carlos, Lisabon), 
И извршен je избор неколико потпретседника Уније међу њима и 
избор Милана Жикића, из Београда, a за почасног потпретседни- 
ка је изабран др. Владимир Гросман, из Љубљане.

Одлучено је да се наредни. Когагрес Међународне уније ад- 
воката одржи 1962 године у Лисабону.

Конгресу су присуствовали и пратр1Л1и тегов рад претстав- 
ници Федералне Владе, као и кантоналних влада кантона Вазел 
и Верн.

Као што је уобичајено било је разних 'пријема, нарк>чито од 
стране 'претставника Влада, балетска претстава у Вазелу, прегле- 
ди Музеја, других Ј^лтурних установа, великих творница итд.

Конгрес је био одлично организован у  сваком погледу, његов 
рад је од велике важности за адвокатуру света, a закључци ће 
свакако допринети још јачем подизању угледа адвокатуре у 
свету.

Бројним присуством делегата-конгресиста из Јутославије, 
њиним активним учествовашем у диокусијама, јутословенска де- 
легација је у потпуности удовољила својим обавезама.

Коста Хаџгс

УТИЦАЈ ЗАБЛУДЕ НА СУДБИНУ УГОВОРА

Примус је продао Секундусу земл>иште, које је Секундус 
купио као гр^евинско земљиште. Продавац није упозн^ купца 
да је то земљиште обухваћено постојећим р>егулацио(ним планом 
за изградњу улице. Када је кзшац доцније сазнао за ово обратио 
се 'суду за раскид утовора и повраћај новца датог на име купопро- 
дајне цене. Суд је тако и одлучио.

Продавац је уложио жалбу скоју је Врховни суд републике 
уважио и одржао уговор на снази.

По ревизији тужиоца Савезони врховни суд преиначио је дру- 
гостепену пресуду. (Пресуда Савезног врховног суда Рев. 1003-5б 
од 11 аитрила 1959 године).

У  епорном случају од стране судова истакнута су два гледи- 
шта: једно, првостепеног суда који је раскинуо уговор и обавезао



ттродавца на повраћај куповне цене и друго, Врховног суда репу- 
блике који је одлухгу првостепеког суда поништао и преиначио 
тако да се уговор одржава на сжази. Врховни суд републике своје 
становттште засновао је тако што „налази да није од утицаја на 
питање важкости уговора чмњеница да је тужена знала за про- 
еецан>е улице по урбашгстичком плану. Овај план кар јавна 
исправа достуиан је сврша заинтересованим, ma је и тужилац мо- 
гао и био дужан да се детаљно Лиформише о земљшиту које је 
надтеравао да 'купи“ .

Становиште BpxoBHor суда републике је погрешно и неодр- 
живо због рштереса сигурности: и поштења у тгромету, јер обмана 
никоме не помаже.

Савезии врховни суд у ревизији сложио се са пресудом ггрво- 
степенот суда.

По нашем мишљењу је правилно становиште првостепеног 
и Савезног врховног суда. A ево зашто.

Поставл>а се шстање да ли продавац има правног основа да 
задржи корист коју је прибавио у вези тако закључвног уговора. 
Полазећи од становишта да је за заклзучење сваког правног по- 
сла потребна изјаЕа воље која је слободна и у којој је нешто 
претстављено као жељено, онда продавац нема правног сснова 
за ово. Те даље, ако постоји несагласност између жзјаве воље 
(претставе) и стварнаг стања — каже се да постоји заблуда. Зна- 
чи, „заблуда је крива претстава о неком елемеату правног посла“ 
(Др А. Гамс: „Увод у грађаноко право“ стр. 210).

У нашем изнетом случају купац је купио земљиште у уве- 
рењу да је оно грађевивско и да ће на шему подићи зграду. Ме- 
ђутим, оно је джого раније доиошењем регулациоиог плана пре- 
стало то да буде. Значи, купац је имао погрешну претставу о зе- 
мљишту које кувује, a стварно ставве је било друкчије. Опет, 
продавац је знао да то земљиште није више грађевинско, да по- 
стоји регулациони план и да преко тога земљишта треба да се 
просече улица. Продавац је продао нешто што фактички није 
имало csHO својстЕО ни особине каквим га је исти (претставио куп- 
цу. Продавац је знао за прзЈву вол>у купца, па га је одржавао у 
заблуди у  погледу битних особ|Ина правног посла.

Види се да права воља купца није остварена, a да су битне 
оклоности, онакве какве су у  стварности, биле познате купцу оне 
би утицале на закључење ггравног посла и до истог у сзаком слу- 
чају «е  би ни дошло.

Јасно се види кесагласност између воље и стварног стања 
ствари.

Да заблуда стоји указују околности да се она односи на бит- 
не особине предмета о којима је купац имао криву ^представу и 
да је произведвна од другог саутоворача.

Заблуда је произведена од продавца и она је продавцу’ по- 
зната.

Из свега произилази: ако је сауговорач знао за заблуду и 
њоме се користио приликом закл>учења правног посла, друга 
страна по сазнању може тражити поништај правнсхг посла.



Даљи је закључак: jrroBop закључен у  заблуди је оборив и јш  
рушив.

Како је купац закључењем овог утовора оштећен зато се он 
као заинтересовано лице појављује са тужбом код суда ради ра- 
скида уговора и повраћаја новца који је продавцу дао као купо- 
продајну цену.

Да резимирамо: По нашем мшиљењу има битних и небитних 
заблуда по судбину утовора. Небитне заблуде су такве које остају 
без икаквог утицаја и значаја на важности уговора, док су битне 
оне које се тР1чу ггрироде и предагета уговора и имају утицаја на 
важнсст уговора.

СЕака изјава воље има своју с^јективну садржину. Ако се 
та сбјективна садржина не слаже са оним што је изјавилац воље 
желео (објективни услов битне заблуде) и да исту не би изјавио 
да је знао за оно што није знао, тј. да у таквом случају не би за- 
кључивао правни однос (субјективни услов битне заблуде) онда 
је изјавилац воље — у овом случају купац — у битној заблуди.

Заблуда се може односити на природу правног посла, на свој- 
ства предмета, на лице и мотив правнот посла.,

Уговор закључен у заблуди је оборив или рушив.
Обориви или рушив-и послови су такви послови који нису 

квпосредно ништавни по самом закону, али се могу рхаскхшути 
због одређених сколности акцијом оног лица у  чију корист се 
може поништити. До ове акције заинтересованог лица уговор 
правно постоји.

Овде је основ за рушивост постојање битне заблуде код куп- 
иа, тј. која се огледа у кривој претстави о битном елементу уго- 
вора, тј. да земљиште које он купује нема оно својство (грађе- 
Еинско земљрппте) које је он сматрао да има и за какво га је 
претстављао продавац при закл>учењу уговора и полагашу купо- 
продајне цене, a који при знању стварног стања ствари купац не 
би закл>учио, -rj. да је знао да је исто е̂,м'л>и1пте регулацирним 
плансм престало да има то својство у моменту закључења уто- 
вора.

Рекли смо да раскид ових послова може тражити само одре- 
ђено заинтересовано лице. Према томе, оборивост није допуште- 
на свакоме, него само сноме „у чијој личности лежи узрок за rro- 
ништај“. To значи да се ови правни послови не ниште у јавном 
интересу, по чему се и разликују од ншптавих правних послова 
који не производе никакве промене у правним односима, јер се 
сматрају да уошпте и не постоје. Неважност ништавних правних 
послова одређена је законод!.

Овде, када је у питању заблуда, као заинтересовано лице 
појавл>ује се лице чија изражена воља није у сагласнооти са 
стварним стањем и које је имало криву претставу о битном еле- 
менту уговора који закључује, a то је купац.

Уговар закл>учен у заблуди је оборив или рушив, као што 
видимо, тек кад су остварека оба услова битне заблуде: један об- 
јективан и други субјективан.



Судбина утовора закљзгченог у заблуди је јасна: уговор по- 
стоји и производи правне псх:ледице до акције заинтересованог 
Јгица;не нипгта се у јавном интересу него је то остављено заин- 
тересованосм појединцу када је  остварен објективан и субјекти- 
ван услов битне заблуде и када то лице издејствује да суд у сво- 
јој пресуди уништи уговор, онда се сматра да је овај уговор ни- 
пгга!ван од почетка.

Ћорђе Калабић

НЕКЕ ОСОБЕНОСТИ ПАРНИЧКОГ ПОСТУПКА ПРЕД 
ВОЈНИМ СУДОВИМА

Војни судови имају строго ограничену надлежност у  iiai>- 
ничним стварима. Они суде само спорове о накнади штете кооу 
вричине држави вбјна лица или грађанска лица на служби у 
ЈНА у  вршењу службене дужности, као и спорове из захтева 
државе за накнаду онога што је она иЈсплатила грађанским шт 
правним лицима услед незаконитскг рада rope означеиих лица 
из састава ЈНА — чл. 3 тач. 2 Закона о војним судовима.

Приликом расправљања ових спорава војни судови nppiMe- 
њују парнично право које се примењује и пред редовнзш судо- 
вима. Међутим, merpt4)M4HacT ових опорова, a нарочито специ- 
фичност ЈНА као војне организације, условилм су нежа отсту- 
пања од парнично1Г поступка, a сам поступак учинили прилично 
специфичним у  појединим шеговим фазама. Приказ тих отсту- 
лана и тих специфичности сврха је овог написа.

I.
Олорови из надлежности војних судова могу доћи гфед ове 

на двојаки начин; директно или индиреЕКВНо.
Директно долазе онда када се ло сили лрописа извесни спо- 

рови морају изнети изравно пред војне судове, лол1то је сваки 
други поступак иокључен. Ту долазе пре света опорови из ре- 
гресних захтева државе за оне износе које је она иоплатила због 
штете коју су војна лица или грађанска лица на служби у  ЈНА 
причинила грађанским или правним лицима, a затим слорови 
које држава покреће лротив rope означених лица из састава ЈНА 
за причињене пггете држави чија вредност лремалга износ 
5,000.000 дилара — чл. 8 Уредбе о материјалној одговорности 
Еојних лица и грађанских лица на служби у ЈНА (у дал>ем тек- 
стру Уредба).

Сви остали спорови лротив војних лица и грађанских лица 
иа служби у ЈНА за лггете причињене држави чија вредност 
не прелази износ од 5,000.000 динара долази лред војне судове 
индиректно. Индиректно због тога што је за њихово изношење 
лред војне судове потребно да се иолуне два неопходна услова. 
Први услов захтева да је парничном постулку лретходио било 
управни било дисциплински поступак, док други услов претло-



ставља одређену изјаву овлашћеног лица као нужну претпостав- 
ку за засшшање парничног поступка.

У  одредби чл. 8 Уредбе прогогсаио је правило да о штетама 
чија вредност не прелази износ од 5,000.000 дашара решава др- 
жавни секретар за послове народне одбране. To своје овлашћење 
државни секретар за послове народне одбране може пренети 
и на друте војне стареш1ше ако причињена штета не прелази 
ИЗН0С од 1,000.000 динара — чл. 9 Уредбе. На псхпупак за доно- 
шење решен>а о ов'И!м штетама тримењују се у ггринципу про- 
таиси управног поступка, уколико Уредбом ‘није предвиђен какав 
други поступак. Тај други поступак ггредвиђен је само за оне 
штете које држави причине војна лица катквим својим дисци- 
■плинским преступом. О таквим штетама може одлучивати и вскј- 
ни ДИСЦШ1ЛИНСКИ суд сходно одредбама ЗКП које вреде за рас- 
поављање имовинско-правних захтева у кривичном поступку без 
обзипа на вредност пркчињене штете.

Обавезано лице у једном од rope означених поступака може 
захтевати да о штети одлучи војш1 суд. Захтев се подноси у  року 
од 30 дана од пријема одлуке против које се више не може ула- 
гати редован правни лек. Тај захтев је чисто процеоног значаја, 
јер с једне стране спречава извршност донете одлуке о иггети, 
док с друте стране намеће обавезу држави да покрене спор код 
чадлежног војног суда, ако хоће да реализује накнаду причињене 
штете.

Као што се из предњег види питање поступка за раог1равл>а- 
Tte utrere у ЈНА није решено на истоветан начин као за јавне 
службенике. Тамо донете одлуке у  управном поступку о накнади 
титете не производе дејство изврпшог наслова, већ само служе 
ка.о иеттраве за издавање платног налога у смислу одредбе чл. 
426 ЗПП, док у ЈНА таква решеша 1гретставл>ају извршни наслов, 
ако учинилац штете није у оставл>еном року поставио захтев 
да о штети одлучи војии суд.

Но управни поступак не мора увек да се заврши одлуком о 
чакнади пггете. Војни старешина може у току управног поступ- 
ка установ.тгга: да се у управном поступку не могу поуздано утвр- 
дити околности од којих зависи одговорност учЈшиоца штете или 
величина саме штете. У  таквом случају војни старешина доноси 
одлуку да се предмет такве штете изнесе на одлуку надлежном 
војнсм суду — чл. 10 Уредбе. Таква одлука војног ста^шине 
има двојаки карактер. С једне стране она изузима предмет из 
управног поступка, док с друге стране претставл>а нужну прет- 
поставку за могућност заснивања париичног поступка.

П.

Питање стварне надлежности војних судова за расправл>ање 
спорова из основа штета такође има својих особености.

Војни судови су — како је то на почетку овог налиса већ 
наглашено — надлежни за расправл>ање спорова о накнади ште- 
•те коју су држави причинила војна лица и грађанска лица на



служби у ЈНА, као и за ра1справл>ање оних опорова који прои- 
стичу из захтева државе за какнаду онога што је она исплатшга 
услед незаконитаг рада гих лица.

Из реченог излази да је за заснивање спварне надлежности 
пред војним судовЈгма потребно оре свега да је учинилац штете 
војно лице или грађанско лице на служби у ЈНА. Овај услсж је  
трајнаг значаја, јер каснија промена својства војног лица и гра- 
ђаиског лица на служби у ЈНА нема никакваг утицаја на ствар- 
ну надлежност војног суда који остаје надлежан за раелравл>а- 
ње ова.квргх штета и после престанка предших свој става код учи- 
ниоца штете.

Као дал>и услов за заснивање стварне надлежнсхгти војиих 
судова захтева 'се одређеии однос учиниоца штете у време про- 
Згзрокавања игтете. Овај услов је строго фуикционог карактера, 
јер претставља службену делатност учиниоца пггете у  време ње- 
ног настајања. Bo'jiDi судови су надлежни да суде само оне спо- 
рове који проистичу из таквих штета. Ако је учињена штета ре— 
зултат одвојене делатности штетника од његове функционалне 
дужности, она не опада у  надлежност војтгог суда, већ се има 
расправити у  парничном поступку пред редовним судом.

Најзад као задњи услов за засиивање стварне надлежности 
војвих судова тражи се повреда одређеног имавииског интереса 
државе. Причињена штета мора дакле да погађа било директна 
било индиректно неки имовински интерес државе. Ако тога нема,. 
не може се поставити ни питање надлежности војног суда.

О испушењу предњих услова војни судови воде рачуна по 
службеној дужности, јер њихово отсуство претставл>а апсолутну 
сметшу за за'снивање надлежности, a самим тим и битну повреду 
одредаба парш<Р1ног поступка из одредбе чл. 343 ст. 2 тач. 3 ЗПП.

Док се по питању утврђи»ан>а стварне надлежности војних 
судова у пракси често појављују тешкоће, нарочито у погледу 
испуњења оног услова функционог значаја, дотле по питању ут- 
врђиваша месне надлежности нема скоро никаквих тешкоћа, јер 
се она одређује по прописима парничног поступка —  чл. 41 ж. 
46 ст. 1 ЗПП.

Ако је учзгаилац штете војно лице или грађанско лице на 
служби у ЈНА, месна вадлежност се за њега одређује по преби- 
валишту или боравишту шегове јединице или установе. Када му 
пак ово својство престане, месна надлежност се одређује било по 
његовом личиом пребивалишту или боравишту — чл. 41 ЗПП^ 
било по месту у коме је учињена штета — чл. 46 ст. 1 ЗПП.

III.

Парнични поступак ггред војним судовима је двостепен. За- 
кон о војним судовима позкаје само првостепене војне судове и 
Врховни војни суд као друтостепени суд у паршгчним стварима. 
Трећи степен сзфења по редовним правним лековкма не долази у  
обзир у парничним стварима из надлежности војних судова.
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y  складу ca тим, a y  духу осталих принципа на којима се 
темеље устројство и рад војних судова, у парнисчном поступку 
пред војним судовима нема судије ■ појединца, другостепеие ра- 
справе, и ревизије као редовног правнот лека.

Принцигг зборности код органа војног правосуђа толико је 
афирмиран и користан за ЈНА да се од њега никако не може от- 
ступати, па чак ни онда када се ради о споровима који су код 
редовних судова дати у надлежност судије појединца. Сем тога 
за увођење судије појединца код војних судова не говоре ни 
практичне потре^, јер спорова из надлежности војних судова 
нема много, па их ови могу брзо решавати и у зборном саставу.

Што се тиче дрзггостепене расгграве, она је отпала због тога 
што нема сврхе. Војни судови решавају све спорове у већима. У 
тим већима се обавезно налази по један офихрф службе као су- 
дија поротник који познаје прилике у којима настају штете у 
ЈНА. Спорови су ограшгчени на строго одређене области војног 
пословања, па све то скупа oM ory iiy je  солидно расгфављање у 
другом 'степену и без усмене расправе. Од тога не може трпети 
никакву штету правилност пресуђиван>а, јер Врховни војни суд, 
у оним случајевима када се побијање чињеничнот стања покаже 
основанЈсл, не иде на преиначав.ање првостепене одлуке, већ на 
каоирање, чиме се олтогућава не само поновиа оцена него и на- 
допуна чзгњеничног стања.

Слични разлози условили су да отпадне из примене пред вој- 
ним судовима и ревизија као редован правни лек. Ревизија се 
може изјавити из строго одређених разлога — чл. 370 ЗПП. Са 
тих разлога се може изјавити и захтев за заштиту законитости 
као ванредан правни лек против правноснажних одлука војних 
судова — ЧЛ.72 Закона о војним судовима, па је то 'довол>на га- 
ранција за запггиту имовинских иитереса странака, уколико ови 
буду нарзгшени иеком од повреда која претставља основ за ула- 
гање ревизије.

Добривоје Ba6uh

ПРИВАТНИ ТУЖИЛАЦ И ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ 
Нека запажања и жишљења

Осим Јавиог тужиоца коме прштада, поред других и основна 
фЗгнкхрЈЈа кривичног гоњења за кривична дела, која се гоне по 
службеној дужности, Заксшик о кривичном постушсу даје право 
покретања кривичног поступка и кр11Вичног гоњења, под одређе- 
ним услов1ша прив. тужиоцу и оштећеном као тужиоцу (чл. 11 
ЗКП). Положај и овлашћен.а прив. тзгжиоца и оштећеног као 
тзгжиоца 'Који покрећу кривични поступак и предузимају кривич- 
■но гоњење, одређен је врстом и карактером кривичног дела с 
једне стране и с друге, од овлашћења датих у одредбама ЗКП.



y  конкретним процесним ситуацијама. У  овом напису задржаћу 
се само на неким питањима положаја и овлашћења прив. тужи- 
ou;a и оштећеног као тужиоца према одредбама ЗКП.

Приватни тужилац и оштећени као т у ж и л а ц  могу се поја- 
вити као субјекти у кривичном поступку овлаиЉени за покре- 
тање кривичног поступка и ггредузимаше кривичног гоњења само, 
ако су, услед извршења одређеног кривЈсчног дела, оштећени или 
су пак њихози Ј-штереси и права повређени или угрожени (лична 
тсмовинска и др). Ако овага нема, тојест ако је неко лице поднело 
кривичну пријаву за кривично дело које се гони по службеној 
дужности, a његов (пријавиоца) интерес није оштећен повређен 
и угрожен, оонда то лице са кривичном г̂гријавом остхварује своје 
гграво које му је дато чл. 138 ЗКП., a који гласи: „СваЈки грађанин 
може пријавити кривично дело за које се гони по службеној ду- 
жности . Овај  услов нужан је због тога да 6и се грађани за- 
штитили од евеитуалних пакушаја несавесних л(ица да се на овај 
иачин, некоме напакости или пак да му се иа овај начин при^шне 
иепријатности из жеље за оеветом и слично. Осим овог услова 
који подједнако важи за прив. тужиаца и оштећеног као тужио- 
да, они се појавл>ују у сличним положајима у одређеним про- 
десним ситуацијама, али и квалитетно различитим. Због тота 
тгретходно ћу кзложити положај и овлашћења јприватпног ту- 
жиоца, a затим положај и овлашћења оштећеног као тужиоца.

I

Законом којим се одређују кривична дела (Кривични зако- 
иик), пЈ>едвиђено је. која се од тих дела гоне: по прив. тужби, 
тгредлогу или службеној дужности. Приватни тужилац, може се 
појавити само, ако је извршењем кривичног дела оштећено, по- 
врећено или пак угрожено какво његово право или интерес (чл. 
135 ЗКП). Он тада има право да подиесе приватну тужбу суду 
само за сна дела за која је у кривичном закону прописано да 
се гоњење преузима по ггриватној тужби (кривична дела из чл. 
142/1 КЗ, 169, до 172 и 185 КЗ).

Од овог ггринципа кривични законик предвиђа отступање и за 
одр>еђена крив. дела, у случају када се прив. тужилац, који је 
оштећен извршењем крив. дела и извршилац тог кривичног дела 
тшлазе у  одређеном сродству, a то п{>ема чл. 266 ст. I КЗ. могу да 
буду; брачни другови, сви сродници по крви у правој линији, 
браћа и сеслре, и усвојетшк и усвојилац. Ако је у питању срод- 
нички однос између лица коме је извршешем крив. дела опгге- 
Ћено, повређено или угрожеео какво право или интерес и самог 
извршиоца, такав, као што је напред наведено онда оштећени — 
прив. тужилац има право да поднесе приватну тужбу и за сле- 
дећа кривична дела: из чл. 249, 250, 254) I, Ш, и IV. 254 а, 256, 
257, 258, 259, 260/1, 246 и 265 КЗ. Несумњиво да је законодавац 
овом одредбом желео да заштити сродничке односе, у убеђењу 
да ће се на овај качин избећи теже и у већем опсегу друштвене
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последице, него ако би се гоњење предузимало 'по службеној ду- 
жности, без обзира на став сродника који је оштећен 'крив. делом.

Слично је решено и у  погледу кривичних дела наведених 
у  претходном ставу, у  случају када извршилац крив. дела живи 
у  заједничком дсхмаЉинству са лицем које је оштећено изврше- 
њем 'крив. дела ијш су  м у пак повређена и угрожена каива ње- 
гова права или инте1>е1С. У  оеом случају оштећени има право да 
поднесе предлог за кржвично гоњеше извршиоца надлежном јав- 
иом тужиоцу. У колико је поднета пријава јавном тужиоцу зај 
извршење неког од напред наведених крив. дела, a извршилац и 
оштећени се налазе у  таквом сродству да се по закону може -под- 
нети само прив. тужба, онда ће јавни тужилац такву пријаву од- 
бацити, a уколико је исту поднео оштећени сродник, позваће га и 
поучити ка његово првао да сам може поднети прив. тужбу 
надлежном суду. Ако је за ова кривична дела поднета пријава, a 
извршиоц и опггећени живе у  заједничком домаћштству, онда ће 
се таква пријава одбацити, осим у  случају ако је пријаву поднео 
сам оштећени који живи у  заједничком домаћинству са 'извршио- 
цем 1крив. дела и у  том случају његова пријава сматраће се као 
предлог за кривично гоњење.

За већину хрив. дела, која се гоне по прив. тужби цадлежан 
је Среоки суд. ИЗзузетак чрше увреда, клевета и изношење личних 
и породичних ггршгика путем пггампе кз чл. 169 до 171 КЗ, a то 
због тога што је за ова дела према чл. 25 Зазсона о шталши одре- 
^ена надлежност ОЈсружног суда. Приватна тужба ттодноси се 
Оквужном суду и за кривична дела за која иначе је надлежан 
Окружни суд (чл. 122/П ЗКП.), када су у ттаташу сроднички од- 
носи иззчеђу извршиоца дела и оштећеног због којих се одређена 
крив. дела гоне само по ггриватној тужби. Као приватни тужилац 
може се појавити свако физичко пунолеттао лице које има послов- 
ну способност ако му је извршењем дела повређено, угрожено 
или оштећено какво право или интерес. За малолегнике и лица 
Koia су потпуно лишена пословне способности ггриватну тужбу 
подноси њихов закоонски заступник, док старији малолетнргци 
^лице које је напунило 16 година) магу и сами подаети прив. туж- 
бу, према ст. П. чл. 54 ЗКП.

Поставља се питање да ли се као приватни тужилац може 
по1авити и тгравно лице, чије је право и интерес повређен, утро- 
жен или оштећен извршењем крив. дела за које се гоњење лре- 
дузима по прив. тужби. Закошгк о кривичном поступку, у глави 
5., у Rojoj се говори о оштећеном и приватном тужиоцу, ниједном 
одредбом, па ни речи не пружа елементе, на основу којих би се 
могао извести зак:л>учак да се правно лице може појавити у  свој- 
PTBv прршатног тужиоца. Др Васил>евић коментаришући чл. 52 
ЗКП. („Коментар законика о кривичном поступку“) каже да се 
законом може дати право гоњења и другим заинтересованим ли- 
цима за гоњење крив. дела, осим физичких лица (коморе, удру- 
жења и сл), али то мора бити и изричито прописано. Друг ITerpidi 
Бранко („Суб^јекти крршичног поступка“) ништа не каже да ли
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приватии тужилац може бити и правно лице, a помиње правно 
лице када говори о кривичним делима која се гоне по предлогу. 
Мишлзења сам да правно лице не може имати статус приватног 
тужиоца, јер то није предвиђено у ЗКП. с једне стране, a са дру- 
ге обзиром ка врсту и карактер кривичних дела која се гоне по 
приватној тужби. Сматрам, да нема никакве потреб еда се посеб- 
ним проиисима овласте и правна лица да могу подносити приват- 
не тужбе против извршиоца крив. дела, која се гоне по приватно,! 
тужби, a уколико су евентуално њихова праава м. нитереси повре- 
ђени, угрожени или оштећени извршењем ових дела, она су у 
могућности да остварују накнаду и друто у редовној гтрађанској 
парници, уколико нису у питању случајеви и овлашћења из чл. 
177 ст. Ш. КЗ.

Чланом 177 ст. П. КЗ. одређено је  да се криЕмчна дела из 
чл. 169 до 172 КЗ. (клевете, разки облици увреде, изношеше лич- 
них и породичних прилика) гоне по приватној тужби. Међутим, 
ако су дела увреде и клевете из чл. 169 и 170 КЗ учињена према 
државном органу или 'према службеном или војном лицу у вези 
са његовим службеним радом, гоњење се предузима по ггредлогу. 
Предлог падноси старешина државног органа, односно службено 
или војно лице, a поред службее101Г или војног лица предлог за 
гоњење може поднети његов старешина.

Мислим да су и одредбе овог члана такође у  прилог схвата- 
њу да правно лице, односно његов овлатћени претставник не мо- 
же поднети тужбу за кривична дела која се гоне по приватној 
тужби, осим ако је на то изричито заксном ов^лашћен. По сада ва- 
жећем Кривичном закону, предлог може поднети само старешина 
државног сргаиа, односно службено или војно лице према коме 
је учгињевЕО хривично дело из чл. 169 и 170 КЗ. у вези са шеговим 
службеним радом. Ако је извршено неко од ових дела према слу- 
жбеном или војнсм лицу a не тангира и службени рад овлашће- 
ња и дужности ових лица, тј. није у вези са шиховим службеним 
радом, онда они имају право на подношење приватне тужбе сре- 
ском суду, као и остали грађани за кривично дело клевете и увре- 
де. Према томе, квалификаторна околност да је кривично дело 
извршено према службеном или војиом лицу, a да би се гоњење 
лредузимало по предлогу, јесте да је кривично дело клевете и у- 
вреде извршено у вези са његовим службеним радом, овлашће- 
њима и дужностима. У ранијем.Кривичном закоиику, ксји је ва- 
жио до 1. I. 1960 године биле су заштићене државне и друштвене 
установе, предузећа и друштвене организације, као и шихсви 
службеници у  вези са службеним радом, док садањи Закон no- 
mote само државне органе, службено и војно лмце, што значи 
да, ако су кривична дела клевете и: увреде извршена према npim- 
редној срганизацији, друштвеној установи и организацији, то ће 
се гоњење предузимати по приватној тужби. Међутим, обзиром 
да су слз^жбеници друштвених и привредних организација изјед- 
начени са јавним службеницима, то сматрам да они имају право 
на подношење предлога за кривично гођење, ако је према њима
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Ј^звршено једао од кривичних дела из чл. 169 и 170 КЗ., a у вези 
са њиховим службеним радом.

Поставља се питање да ли старешина државног органа може 
поднети предлот за гоњеше, ако службено односно војно лице 
према коме је извршено кривргчно дело клевете и увреде не же- 
ли да се извршиоц гони и обратно, да ли службено и војно лице 
може да отоднесе преддог за гоњење, ако се старешина томе про- 
тивЈи. Мислим да је у оваквим ситуацк[јама меродаван став слу- 
жбеног или војног лица према ксше је извршено и неко од ова 
два кривична дела у вези са њиховим службентш радом, па уко- 
лико они изричито не желе да гоне извршиоца, не може ни ста- 
решина ‘ставити предлог за гоњење и обратно, ако саш желе да 
гсие извршиоца, то им право старешина не може ускратити. Ста- 
решина је овлашћен иа подаошење тхредлога ако су кривична 
дела клевете и увреде извршена према државном органу, a no 
ранијем Кривичном закону ово овлашћење имао Je и претставник 
установе, привредне и друштвене организације, ако је дело из- 
вршено према друштвеној установи, предузећу или друштвеној 
организагцији.

За приватну тужбу није предвиђеиа одређена форма, али су 
и за њу као и за оптужни предлог ш>описани елементи које мо- 
рзју да садрже (а то су према чл. 404/1 ЗКП): породично и рођено 
рше окривљеног са личним подацима уколико су познати, кратак 
сиис кривФгчног дела, означење суда пред којим се има одржати 
главни претрес, предлог које доказе треба извести на главном 
претресу и предлог да се окривљени огласи кривим и казни по 
закону.

Приватасчи тужбом не може се предлагати да се окривл>ени 
стави у притвор, иако то Законом није изричито забрањено. До 
оваквог закључка мора се доћи на основу с т. П. 404 ЗКП. у коме 
се каже: „У  оптужном предлогу може се предложити да се опту- 
жени 'стави у притвор". Сама чињеница да се у ставу I. чл. 404 
ЗКП. на једнак начин третира призатна тужба и оптужни пред- 
лог a у ст. П. само се помиње оптужни предлог када се говори и 
0 шггању предлога за одређивање притвора, указује да се при- 
ватиом тужбом не може предложити одређивање притво.ра за 
пзвршиоца дела Koie се гсити по прив. тужби. Уколико би оозакав 
предлог постојао ne би се узимао у сбзир. У  прилог оваквом зак- 
љулку ]'е одредба чл. 401 ст. Ш. ЗКП. која гласи: „Од предаје 
оптужног предлога па до закључења главног претреса притвор 
се може наредити само ако постоји очигледна опа<гност да ће оп- 
тужени побећи“ . Приватна тужба подноси се у онолико приме- 
рака колико има окрргвљених и један примерак за суд. Уколико 
приватни тужилац не поднесе приватну тужбу у довољном броју 
примерака суд ће га позвати да у одређеном року преда довољан 
број npiMMepaxa. Међзггим, ако приватни тужилац не поступи по 
налогу суда, приватна тужба ће се у суду преписати у потребном 
броју примерака о трошку прив. тужиоца. Ово је изричито прогш- 
сано чл. 402 ст. Ш. ЗКП. и чл. 76/П ЗКП. Сматрам да у Закону о
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кривичном поступку, као обавезне елементе, поред постојећих, 
за приватну тужбу треба предвидети следеће: време и место из- 
вршен»а кривичног дела зсао и тачну адресу извЈМшгоца, јер недо- 
стајање једног од ових података ствара тешкоће ттриликоам иопи- 
тивања приватне тужбе, утврђивања надлежности суда, благо- 
времености прмватне тужбе, лрокалажеЕва и позивања окривл>е- 
ног за главни претрес (чл. 405 и 409 ЗКП).

Судкгја Среоког суда, по завршеном испитивању 1приватне 
тужбе може исту устугогш другом суду, ако нађе да је други суд 
месаго надлежан, a ако нађе да је за суђен>е стварно надлежан 
Окружни суд згступиће предмет на дал.и поступак надлежном 
јавном тужиоцу, па уколико јавки тужилац сматра да је за су- 
ђење надлежан срески суд, о спору he одлучити веће' Окружног 
сгуда (чл. 406 ЗКП). Судија Среског суда може одлучити, ако 
нађе за потребно да опроведе или допуни извиђај или пак може 
спровођење и допуну извиђаја поварити овлашћеном извиђајном 
органу унутрашњих послова. Међутим, колико је мени познато 
ово овлакЉење за спровођење или доигуну извР1ђаја, или 'пак ло- 
вераваше овлашћеном извиђајном органу за кривична дела која 
се гоне по приватној тужби судије не користе. Према чл. 414 
ЗКП. судија поједршац овлашћен је да пре заказивања главног 
претреса може да позове само лриватног тужиоца и окр<ивл.еног 
да одређеног дана дођу у суд ради претходног разјашњеива ства- 
ри, ако би према стању ствари у  ггредмету зажључио да би било 
целисходно за брже окопчање лоступака. Приликом овот разго- 
вора судије појединца са прив. тужжхцем и окривл>еним, судија 
ггојединац похушаће да издшри приватног тужиоца л  окривље- 
ног, па ако не дође до измирења, ловлачења приватне тужбе и 
обуставе поступка, судија ће од приватног тужиоца и окривл.е- 
ног затр>аж1т 1 да ставе све лредлоге које лмају у  логледу при- 
бавл>ан>а дскказа, a може, уколико не постоје друш разлози за 
посебно заказивање главног лретреса, одмах отворити главни 
лретрес и лосле лзведених доказа донети одлуку ловодом при- 
ватне тзгжбе. У  лозиву којим се лриватни тужилац и окривл.ени 
позивају на овај „претходни састанак“, треба их згпозорити да ће 
се у  случају, ако не дође до измирења можда отворити главни 
лретрес, сташ лјто  he се с«фИЕл>еном уз псхзив доставити и један 
примерак приватне тужбе. По pairajeM ЗКП. оваква овлалЉења 
није имао судија поједртац и сматрам да је веома корисно што су 
она дата у новелираном.

Судија Среског суда може одбацити приватну тужбу ако на- 
ђе: а) да дело ко,је Је лредмет оптужбе није кривично дело, б) 
да постоје околности које искл>учују кривичну одгаворност, a не 
долази у обзир лримена мера безбеднсхгги ни васпиттно поправних 
мера (амнестија, ломиловање, застарелост гоњења, односно не- 
благовременост приватне тужбе, лресуђена ствар, екследитори- 
јалност и тд.) и в) да нелха захтева овлашћенот тужиоца и да по- 
стоје околности које искључују гоњење) нпр. да се приватни ту- 
жилац Beh једном одрекао права на тањење). Међутим, судија 
Среског суда не може одбацити приватну тужбу због тога пгго
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no његовом мишљењу нема довољно доказа да је окривљени: 
основано сумњив да је извршио кривично дело које је предмет 
оаггужбе (чл, 258/IV. ЗКП.). Решење о одбачају приватне тужбе 
судија може донети како npe почетка главног -претреса, тако и за 
време главног npeTpe'ca као судија иоједршац, a на решеше о од- 
бачају приватне тужбе приватни тужилац има право жалбе О- 
кружнсиуг суду у року од три дака од дана пријема решења.

На главном претресу приватни тужилац заступа приватну 
тужбу. Има право да пр>еко судије ггоставл>а питања окривљеном, 
сведоцима, вештацима, да даје предлоге за допуну доказног по- 
ступка (чл. 59 ст. П. ЗКП), a сматрам да може усмено мењати и 
пропшривати приватну тужбу на главном претресу, али само, 
ако су у питању кривична дела из надлежности Среоког суда 
која се гоне по приватно] тужби. Право метања и пркзширивања 
приватне тужбе на главном претресу није изричито наглашено у 
ЗКП. али у смислу чл. 415 ЗКП. у овом конкреттном случају, по 
MOGvr мишл>ењу, имају се применити одредбе чл. 317 ЗЕ1П. Прив- 
ватни тужилац мож;е одустати од приватне тужбе све до завр- 
шетка главног претреса (чл. 57 ЗКП.) и у том случају губи право 
на поновно подизање приватне тужбе. Одустанак од приватне 
тужбе после завршетка главнот претреса не производи никакво 
правно дејстЕо, јер je ово изричито предвиђено чл. 57 ЗКП. и 
судија и поред такве изјаве доноси пресуду. Присуствовање при- 
ватног тужиоца на претресу јесте правило, a изузетно у случа- 
јевима предвиђеним по ЗКП., нвегово присуство није обавезно. 
To се може дееити само ако приватни тужилац има пребивали- 
ште вап подручја Среског суда (чл. 412/П ЗКП), коме је подне- 
сегаа лриватна тужба, и ако је приватни тужилац до почетка 
главног претреса ставио предлог суду да се главни претрес одр- 
жи у његовом осуству. Међутим, и у овом случају, ако се из чи- 
њешгчног стања закл>учи да је потребно да *се и прватни тужмлар 
на главном претресу саслуша (у смислу чл. 219/П ЗКП) као све- 
док, оонда ће се претрес одложити да би се приватни тужилац са- 
слушао као сведок.

Ако се деси да приватни тужилац који је уредно примио 
гахзив не дође на главни претрес (први, прекинути, одложени или 
пак напусти главни претрес чл. 58/1 ЗКП.) a нпје у питању прет- 
ходни случај, сматраће се да је одустао од приватне тужбе чл. 
57/1 ЗКП. na ће судија обуставити поступак (чл. 414 ст. V. и чл. 
58 ст. I. ЗКП.). Против решења о обуставл>ању поступка због не- 
доласка приватног тужиоца, судија може дозволити повраћај у 
пређашње стање прива-шом тужиоцу, ако он у року од 8 дана 
престанка сметњи (бслести, приро.цних непогода и слично) под- 
несе молбу за повраћај у np>e] îiiH>e стање и докаже да је објек- 
тивно био опречен да присуствује главном претр>есу. Ме^утим, 
после протека три месеца од дана пропуштања доласка на глав- 
ни претрес не може се тражити повраћај у пређашње стање. Ако 
судија не дооволи повраћај у пређашње стање приватни тужилац 
има право жалбе Окружном суду. Међутим, ако судија дозволи 
ловраћај у пређашње стање, онда ће решење о обустави поступ-
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ка ставити ван снаге, a постушак тече даље и заказује се нов 
главни претрес. Против решења коЈим се дозвољава повраћај у 
пређашше стање није дозвољена жалба, док се жалба на решење 
о одбијању ^оЈгбе за повраћај у пређашње стање подноси у ро- 
ку од три дана од пријема р>ешења.

Против пресуде Срееког суда приватни тужилац има права 
да поднесе жалбу Окружном суду. Он се може одмах по објав- 
љивању пресуде изјаонити да ли ће се жалити на пресуду шш 
не. Ако мзјави да се неће жалити, таква изјава fee се констате- 
вати на записиику о главном ггретресу и тиме приваташ тужилац 
губи лраво на накнадно подношеше жалбе (чл. 413/IV ЗКП). При- 
ватни тужилац може све до доношења одлуке другостепеног су- 
да одустати од већ изјављене жалбе, a одустајање, као и одри- 
цаше од жалбе приликом саопштења пресуде ве може се опоз- 
вати (чл. 340) П и Ш ЗКП). Приватни тзгжилац може побијати 
првостепену пресуду због свих разлога предвиђеиих чл. 342 тач.'
I. до IV ЗКП, тј. битних повреда кривичног поступка, повреда 
Кривичног законика, погрешно или непотпуно утЕрђеног чиње- 
ничног стања и због одлуке суда о казни, мерама безбедности, 
трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву.

Приватни тужилац може сам лично предузимати све про- 
цеоне радње, a ако су у питању малолетници и лица која су пот- 
пуно лишена вссловне способности прив.атну тужбу подноси њи- 
хов закснски заступник док старији !малолетни1к може и сам 
поднети приватну тужбу. Међутим, приватни тужилац у смислу 
чл. 65 ЗКП., као и законски заступници малолетних и потпуно по- 
словно неспособних лица могу своја гграва вршити преко пуно- 
?лоћника. Питање пуномоћства је питање грађанског -права и ре- 
гулисано је 02]редбама грађанскаг права, но и поред тога неце- 
лисходно би било у oKBPipy оваквог написа упустити се у ближа 
разматрања и објашњен>а овог института из грађанског права.

Ако приватни тужилац умре у тсису прописаног рока за под- 
ношење приватне тужбе или у току самог поступка, његов брач- 
ни друг, деца, родитељи, 6pafea и сестре могу у  року од три ме- 
сеца после његове смрти поднети ггриватну тужбу, односно дати 
изјаву да поступак продужују (чл. 55 ЗКП). Ако су кривична 
дела клев^е, увреде, изношење личних и породичних прилика' 
из 'јчл. 169 до 171 КЗ. учињена према умрлом лицу, тошењ^ се 
ггредузима по приватнај тужОи брачног друга, деце, родитеља, 
браће и cecTapia умрлог лица, (чл. 177/IV. КЗ).

Овлапгћења приватног тужиоца пред Окружним судом скоро 
су истоветна са његовим овлапЉењем пред Среским судом. По 
чл. 22 Закона о штампи, који је измењен чл. 22 тач. П. уводног 
КЗ. из 1951 године: „За крршична дела против части и увреде 
учињена путем Јлталше одговорно лице казниће се по чл. 167— 
172 Кривичног законцка .. По чл. 25 Закона о игтампи за су- 
ђеше кривичних дела из Закона о штампи надлежан је Окружни 
суд на чијем је подручју издана, односно штампана ствар, a ако 
је место издавања, односно место штампан>а непознато онда О- 
кружни суд на чијем се подручју штампа растура. Питање ме-
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сне надлежности Окружног суда лрецизније је регулисано по чл. 
27 ЗКП. када су у питању кривргчна дела из чл. 169 до 171 учи- 
њена путем штампе-радЈ^а и телевизије, па мислим да су са 
оврш чланом уствари и укинуте одредбе чл. 25 Закона о штампи 
1сојима Je регулисано питање месне надлежности. Овакав став је 
заузео и Врховни суд HP Хрватске у решењу Кж. бр. 1280/59 
објављеном у часопису „Наша законитост" бр. 9 и 10/59. Према 
томе, за кривична дела клевете чл. 169/1 КЗ. увреде чл. 170/П 
/КЗ. изношења личних и породичних прилика чл. 171 ст. П. КЗ. 
ако су учињена путем штампе надлежан је Окружки суд, a го- 
његве за ова дела према чл. 177/П КЗ. ггредузима се по приватној 
тужби, уколико нису учињена према државном органу или пре- 
тла службенам и војном лицу у вези са њихавим службештм ра- 
дом о чему је напред било речи.

Према ству Ш чл. 27 ЗКП. ршведене одредбе о одређивању 
месне надлежности суда, ако је кривично дело учињено штам- 
тгом, примењиваће се схо.цно ако је спис или изјава објављена 
преко радија или телевизије, дак је према ставу П. чл. 169 до 
171 КЗ. квалификаторна околност за ова кривична дела да су из- 
вршена путем штампе, ради1а, телевизије или сличким средстви- 
тиа или на јавном скупу. Међутим, стварна надлежност за кри- 
вична дела из чл. 169 до 171 КЗ. ако су извршена путем радија 
и телевизије није одређена. Ако тшамо у виду сродност између 
штампе, радија и телевизије: као посебних облика упознавања 
јавности са појавама, догађајима и доститу^има до којих је до- 
лпао човеков ум, онда би ггриролЕно и логично било да се опреде- 
лимо за стварну надлежност Окружног суда, ако су кривична- 
дела из чл. 169 до 171 КЗ. извршена путем радија и телевизије. 
Али пгга да се ради, када то није и законом предвиђено, као што 
је то случај, ако су ова дела извршена путем штампе (чл. 25 За- 
кона о штампи). Мислим да би било сувшпно дожазивати да овде 
постоји празнина и да ће она постојати, док год буду важиле од- 
редбе Закона о штампи, ко1шча је за кривична дела пркзтив части 
и угледа из чл. 169— 171 КЗ. предвиђена надлежност Окружног 
суда, a ова празнивга, по мом мишљењу, мора у пракси да произ- 
веде различита схватања и тумачења, па према томе и сукобе 
надлежности. Као што смо напред видели кривична дела, клеве- 
те, увреде и изношења личних и породичних прштака на јавном 
скупу, потпуно су у сваком погледу по кривичном закону из- 
једначена са околношћу, ако су ова дел,а извршена путем штам- 
пе, радија и телевизије, сем што је за суђење, ако ]‘е дело извр- 
шено на јавном скупу надлежан Срески суд. Сматрам да је ово 
нелогично и да ову нелогргчност треба отклонити, a то би се нај- 
лакше постигло укидањем чл. 25 Закона о штампи, којим је и 
предвиђена стварна надлежност Окружног суда за ова кривична 
дела извршена путем штажпе. За кривична дела из ст. П. чл. 169 
— 1̂71 КЗ. предвиђерм је максимална казна затвора до једне го- 
дине, односно за кривично дело увреде из чл. 170/П казна зат- 
тзсра дГ' 6 месеци, a Срески судови су овлашћени да изричу казне 
■затзсра до три године и за кривичрго дело крађе из чл. 249/1 КЗ.



могу изрећи казну строгот затвора у трајању од пет година, a 
ако би био у питању вгапеструки повратник за ово крикично дело 
П1>ема чл. 40 а. КЗ. Срески судови могу да изрекшту још строжију 
казиу од пет година cTporor затвора. Све ове околности су у при- 
лог мишљења за укидање чл. 25 Закона о штамгта.

По лриватној тужби гоне се и кривична дела W3 надлежности 
Окружног суда, ако су испуњени услови из чл. 266 ст. 1. КЗ. за 
одређена кривична дела, тј. ако су крив1ична дела крађе, тешке 
крађе, оштећења туђе ствари и др. учињеиа према брачном другу, 
сроднику по крв1И у правој линији брату или сестри, усвојиоцу 
и усвојенику.

У  чл. 249 ст. 1. ЗКП. каже се, да се оптужница може подићл 
по завршенсЈм извиђају и истрази, a no ст. 2. овот члана одредбе 
о огггужници и о приговору против оптужнице примењиваће се 
и na приватну тужбу, када се ова подиже пред Окружним судом, 
Из ове одредбе, произилази закључак да се оптужница, односно 
приватиа тужба не може подићи, ако нису вођени извиђаји, док 
се оптужни предлог и приватна тужба код Среског суда могу по- 
дићи на основу саме кривичне пријаве. Друт Бранко Петрић до- 
пушта Morj'fenocT да се приватна тужба може подићи код Окруж— 
ног суда, иако није вође« извиђај (“Субјекти кривичног поступ- 
ка“ — стр. 99). И из ст. 2. чл. 252 ЗКП.!произилази несумњив за- 
кључак да се прпватна тужба за кривично дело лз надлежности 
Окружног суда може подићи, иако није вођен извијђај, која се 
предаје истражном судији, ла ће он уколико буде нашао да по- 
стоје околности [из чл. 258 тач. 1 до 3) да дело које је јпр<фм!ет 
оптужбе није кривично дело, да постоје околности које искључу- 
ју  кривичну одговорност, a не долази у обзир примена мере без- 
бедности и да нема зехтева овлашћеног тужиоца . . . или да по- 
стоје околности које иекључују гоњење, предмет упутити већу 
са својим мишл>ењем и предлогом да веће одлучи да ли има ме- 
ста приватној тужби или не. Веће може Ј>ешењем одлучити да 
нема места приватној тужби и да се поступак обуставл>а, a при- 
ватш! тужилац против оваквог решења има лраво жалбе Врхов- 
ном суду, или ће одбити противљеше истражног судије и оптуж- 
ницу упутити претседнику већа пред којрш се има одржати глав- 
ни претрес. Ако се истражни судија сложи са приватном туж- 
бом упутиће је претседнику већа, пред којим се има одржати 
суђење. У ранијем ЗКП. (који је важио до 1. I. 1960 год.) оваква 
одредба није постојала, a мислим да би бол>е била да и у новом 
ЗКП. није унета. Ова одредба противречи ст. 1. чл. 249 ЗКП. јер 
се оптужница пред Окружним судом не може подићи, ако није 
вођен извиђај односно истрага, a према ст. 2 чл. 252 ЗЕ1П. при- 
ватна се тужба може подићи, пред Окружним судом, иако није 
вођен извиђај. Претоставимо ситуацију у стадију постутгка по- 
сле поднетог приговора од стране лица против кога је подигнута 
приватна тужба, a да претходно није вођен извЈфај и окривљ.е- 
ни у притовору тврди да није извршио дело које му се приватном 
тужбом ставл>а на терет и да.не постоје докази на основу којих
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ои се темељила основана сумња да je изврнхио крртично дело за 
које је и оптужен. Како веће Окружног суда може одлучити у 
смислу 1ЧЛ. 258 тач. 4 ЗКП., тј. да ли има довољно доказа да ..le 
окривљени основано сумњив за дело које је предмет приватне 
тужбе? Према тач. 6 чл. 250 ЗКП. оптужница (приватна тужба) 
треба да садржи и образложење у коме ће се према резултату 
изврхђаја или истраге описати сташе ствари, навести докази ко- 
јима се утврђују одлучне чињенице итд., a према чл. 249 с т. 2. 
ЗКП. одредбе о оптужници и о приговору противу оптужнице 
примењују се и на приватну тужбу. Наведене чињешгце, по мом 
мшиљењу указују на неодрживост става да се приватна тужба 
пред Окружним судом подиже без претхадно вођених извиђаја, 
без обзира пгго она подлеже претходном испитивању од стране 
истражног судије, који се према чл. 252 ст. 2. ЗКП. једино не мо- 
же упуштати у питање да ли постоје довол>ни докази, на основу 
којих ое може извести закључак да је окривљени основано сум- 
њив за дело које је предмет приватне тужбе.

Приватни тужилац овлашћен је по чл. 148 ст. 1. ЗКП., да 
када су у питању кривична дела за које је надлежан Окружни 
суд, лредложи истражном судији да спроведе однссно допуни 
потребне извиђаје. Ако се истражни судија не слаже са пред- 
логом приватног тужиоца затражиће да о томе одлучи кривично 
веће Окружног суда. Овлашћење приЕатног тужиоца у овом по- 
гледу мање је од овлашћења јавност тужиоца, јер истражни су- 
д-ија није овлашћен да се упушта у оцену правилности и заксни- 
тости захтева за вођење односно допуну извиђаја који је поднео 
јавни тужилац, a као што се види из претходнот става овлашћен 
је да оцени оправданост и основаност предлога приватног ту- 
жиоца за вођење извиђаја.

По завршеном извиђају истражки судија рбавештава приват- 
ног тужиоца да су извиђаји завршени и позваће га да у року од 
8 дана од нана пријема обавештеша има право да поднесе оп- 
тужницу Окружнок суду. Уколико прватни тужилац у овом po
xy не поднесе оптужницу сматраће се да је одустао од гоњења, 
па ће истражни судија решењем обуставити поступак. Истражни 
судија he исто тако поступити ако приватни тужилац у року од 
8 дана од добијаша решења кривргчног већа Окружног суда ко- 
јим се одбија његов предаог за допуну извиђаја, не поднесе оп- 
тужницу, тј. обуставиће извиђај (чл. 148 ст. 4. ЗКП). Против 
овог решења приватни тужилац има право жалбе кривичном ве- 
ћу Окружног суда у року од три дана од дана пријема овог ре- 
шења.

Кривично веће приликом решавања о неслагању приватиог 
тужиоца и истражног судије (чл. 149 ст. 2. у вези са ст. 1. ЗКП.) 
може решењем извиђај обуставити, ако нађе да дело које се 
окривљеном ставл>а на терет није кривично дело, ако постоје 
околности које искључују кривичну одговорност окривљеног, ако 
је наступила застарелост кривичног гоњења, ако нема доказа да 
је учињено кривично дело или је пак дело обухваћено амнести- 
јом или помиловањем (чл. 149 ст. 1. ЗКП. у вези са чл. 146 ст.
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1. тач. 1. до 4. ЗКП.), a против овог решеша приваттни тужилац 
има право жалбе Врховном суду HP, односно Врховном суду 
АПВ.

Међутим, како поступити, ако извиђај уопште није вођен, 
нпр. када се истражни судија НЈгје сложио са предлогом приват- 
ног тужиоца за вођење извЈфаја? У  пракси, кривично веће, када 
прргхвати став истражног судије, доноси на основу чл. 149 ст. 2. 
у вези са ст. 1. ЗКП. решегве се извиђај обуставлза. Са ло-
гиком ствари овде кешто нпје у реду. ОбуставЈва се нешто што 
није постојало. По мом мишљењу иззиђај (пвстоји: када јавни 
тужилац стави захтев (истражном судији, судији Среског суда 
и овлашћеном оргаиу унутрошњих послова) за вођење извиђаја. 
Ако приватни тужилац предлаже вођење извиђаја, онда само 
када тај лредлог буде прихваћен од стране истражног судије, 
односно кривичног већа Окрухсног суда и Врховног суда HP или 
АПВ. Докгле гад се води спор да ли he се усвојити предлог при- 
ватног тужиоца за вођење ^гзвиђаја или невођење, оида то још 
није извиђај. Ако ова.т случај утгсредимо са предлогом Окружног 
јавног тужиоца за отварање истраге, видимо, да се сматра, да 
истрага постоји, не од мотента подношења предлога, него од мо- 
мента када је истражни судија отворио истрагу, a ако се истраж- 
ни судија не сложи с ггредлогом, кривично веће усвајајући став 
истражног судије не доноси решење о обустави истраге, јер је 
није ни било, него решење о одбијашу предлога ОЈТ. или пак о 
усвајању предлога и стварању истраге, ако је прихватио став 
ОЈТ. Зато сматрам да би одредбу става 1. чл. 149 ЗКП. требало 
мењати, како би се отклонила ова нелогичност.

Интересантна је чињеница да приватни тужжлац (по чл. 149 
ст. 3. ЗКП.) против решења кривичног већа Окружног суда које 
је решавало о неслагању истражног судије и приватног тужиоца 
има право жалбе Врховном суду HP, односно АПВ., у  року од 
три дана по при-јему решења, док јавни тужилац нема право 
жалбе на решење кривичног већа Окружног суда када је оио ре- 
шавало о наслагању истражног судије и јавног тужиоца о отва- 
рању истраге (чл. iSS. ст. 2. ЗКП.) и о допуни истраге (чл. 168. 
ст. 4. ЗКП.), a TO према (чл. 370 ст. 2. ЗКП.). He зиам због чега 
су |приватном тужиоцу у овом погледу дата већа права него јав- 
ном тужиоцу, иако су кривична дела која се гоне по приватној 
тужби далеко мање друштвене оиасности од оних која се гоне 
по служебној дужнссти, a за ксја се обично предлаже истрага.

Приватни тунсилац не може нихада предлагати истрагу, a 
овакав закључак се изводи из одредаба чл. 148 ЗКП. који уоп- 
ште не помиње истрагу као и из ст. 1. чл. 156 ЗКП. у коме се 
каже да се истрага може отворити против одређеног лица кад 
постоји основана сумња да је починио кривично дело које се 
гони по службено.1 дужности (а лтрема чл. 157 ст. 1. ЗКП. „Пред- 
лог да се отвори истрага може поднети јавни тужилац и оште- 
ћени као тужилац“), па друг Бранко Петрић није у гграву када 
помиње и истрагу код приватног тужиоца (страна 99 „Субјекти 
кривичног поетупка").
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Приватна тЈгжба коју приватни тужилац подноси Окружном 
суду треба да садржи породично и рођено име окривљеног са 
осталим подацима (надимак, породично и рођено име родитеља, 
девојатео породично име мајке, где је рођен, где живи, дан ме- 
сец и година рођета, иародност, држављаноство, занимање, по- 
родичне прилике, какве је школе заврптао, да ли се води у вој- 
ној евиденцији имовинске прилике, да ли је осуђиван и да ли је 
казну издржао, да ли се против шега води поступак за неко дру- 
го кривично дело). Ове податке предвиђа чл. 250/1 ЗКП. даље 
приватна тужба треба да садржи опис кривичног дела из кота 
произлазе законска обележја кривичног дела, време и место из- 
вршења кривичног дела, средства са којима је извршено кривич- 
но дело и друге податке потребие да се кривично дело што тач. 
није одреди, квалификација кривичнсг дела, тј. законскл назив 
кривичног депа са навођењем одредаба КЗ које приватни тужи- 
лац сматра да треба применити, означење суда пред којим се има 
одржати главни претрес, предлог о доказима које треба извести 
на главном претресу и сбразложење.

Приватна тужба подноси се у снолико примерака колико 
има окривљених и један више за суд (чл. 251/1 ЗКП). Чланом 
250/П ЗКП. предвиђено је да се оптужницом мсже предлсжити 
истражни затвор, ако се сптужени налази у притвору или сло- 
боди, па лошто је приватна тужба у смислу чл. 249/П ЗКП. из- 
једначена са оптужницом може се извегти закључак да и прват- 
ни тужилац има право предлагати истражни затвор приликом 
подношења приватне тужбе. До таквог закл>учка дошо је и Др. 
Тихомир Васиљевић (на страни 250 „Коментар законика о кри- 
вичиом поступку"), вероватно сматрајући да у овом случају не 
важе одредбе чл. 156/1 ЗКП. Мислим да Васиљевић није у 
праву, јер је ст. I. чл. 156 ЗКП. јазан и недвосмислен „Ист1>ага се 
може отворити против одређеног лица кад постоји основана сум- 
ња да је учињено кривично дело за које се гони по СЛУЖБЕНОЈ 
ДУЖНОСТИ“, a исто тако и чл. 157 ст. 1 ЗКП. да предлсг за от- 
варање истрате може да поднесе само јавни тужилац и оштећени 
као тужилац. Ово су општи принципи који одређују услове, под 
којим се може отворити истрага, без обзира да ли ће је отворити 
истражни судагја или кривично веће Окружног суда пре поди- 
зања оптужнице, сднооно одредити истражни затвор после поди- 
зања оптужнице, ако је такав предлог дат у самој оптужници, a 
несумњиво је да се истражни затвор може одредити само ако је 
отворена истрага, a no мом мишљењу по предлогу оптужнице 
само за она кривична дела за која се може отворити истрага, тј. 
која се гоне по службеној дужнссти. Само изрична и специјална 
одредба, могла би дати овлашћења кривичном већу да, после 
подношења приватне тужбе, за кривична дела из надлежности 
Окружног суда која се гоне по приватној тужби, одреди истраж- 
ни затвор, a евентуално таква одредба била би по Mcai мишљењу 
у супротности са принципима ЗКП.
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Пошто је поднета тужба за кривична дела из надлежности 
ОкрЈ^жног суда, ако је претходно вођен извиђај, она се предаје 
претседнику већа. пред којим се JDvra одржати главни претрес и 
он ће (чл. 251 ст. 2. ЗКП) исшггати; да ли је пркватна тужба 
прописно састављена, па ако нађе да није вратиће је са примед- 
бама да приватни тужилац отклони недостатке у року од три 
дана. Ако прргватни тужилац у року од три дана не поднесе ис- 
правл>ену отпзгжницу по пршиедбама председника већа, или пак 
ако му кривично веће Окружног суда не продужи из опрхавда- 
них разлога ркж за исправку, сматраће се да је одустао од гоње- 
н>а иа ће се поступак обуставити. Овом 1прр1ликом претседник ве- 
ћа не може се упуштати у садржину приватне тужбе, већ исгш- 
тује исту само ■са формалне стране. Када претседник већа уста- 
нови да је приватна тужба са формалне стране исправна, доста- 
виће се по један примерак исте окривљенрша, који имају право 
да поднесу гтриговор против привавне тужбе у року од три дана 
од дана пријема приватне тужбе. Н^лаговремен приговор и при- 
говор изјавл>ен од неовлашћеног лица претседник већа одбацу- 
је решењем, a против овог решења дозвол>ена је жалба кривич- 
ном већу Окружног суда (чл. 20/П ЗКП).

Ако на приватну тужбу пскггоји благовремени приговор кри- 
вично веће rro разматрању истог, приватне тужбе и осталих списа 
ггредмета, може у смислу чл. 258 ЗКП. одлучити решешем да не- 
ма места оптужби и да се поступак обуставл>а, ако дело које је 
предмет оптужбе није кривично дело, ако постоје околностаг које 
искључују кривичну ОДГОЕОрНОСТ, околности које иокључују го- 
њен>е и ако нема доказа да је окривљени основано сумњив за 
дело које је предмет оптужбе. Против овог решења приватни ту- 
жилац има право жалбе Врховнсш суду HP, одаоено АПВ. Ак^ 
кривично веће приликом разлхатраша приговоЈЖ нађе да псхггоје 
погрешке и недостаци у приватној тужби, да је потребно боље 
разјашњење стања ствари вратиће приватну тужбу да ггриватни 
тужилац у року оД 3 дана од дана када му је саоиштена одлука 
већа да отклони недостатке поднесе исправљену оптужницу у 
смвслу примедаба или стави предлог за допуну извиђаја, a кри- 
вично веће може из оправданих разлога продужити овај рок, па 
уколико приватни тужилац не поднесе исправл>ену прршатну ту- 
жбу у закону предвиђеном или продуженом року од стране кри- 
вичног већа, сматраће се да је одустао од гоњења и веће ће ре- 
шењем обуставити поступак (чл. 257 ст. 2. ЗКП).

Тачка 4 члана 258 ЗКП, по мом мишл>ешу, јесте још један 
аргуменат у прилог схватања да се приватна тужба пред Окру- 
жним судом не може подићи ако претходно није вођен извиђај. 
На основу којих би чињеиица кривично веће могло закључити да 
ли има довол>но доказа да је окривљени основано сумњив за кри- 
вично дело кој е му се приватном тужбом ставља на терет, ако до- 
кази нису прикупљеии у извиђају, a они не могу бити прикушве- 
ни ако згвиђај није вођен.
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y  вези рока подношења приватне тужбе пред Окружким 
судом појављује се као опорно слвдеће: по чл, 52 cr. 1. ЗКП. за 
кривична дела која се гоне по предлогу или приватној туж5и, 
предлог или приватна тужба лхорају се поднети у року од 3 ме- 
сеца од дана ка.да је овлашћено лице сазнало за кривично дело 
Tt учиниоца. Међутим, питање је како поступити, ако је вођен 
извиђај, па је исти трајао дуже од три месеца, па је приватна ту- 
жба поднета после протека три месеца од момента сазнанБа за 
кривично дело и учиниоца. Мишљења сам да се подношење пред- 
лога за вођење извиђаја истражном судији Окружног суда, од 
стране приватног тужиоца, у погледу овога рока гаједначава са 
подношешем приватне тужбе, тј. ако је исти поднет у року од 3 
месеца од момента када је ггриватии тужилац сазнао за извршење 
кривичног дела и извршиоца, онда је на овај начин покренут п<> 
ступак и прекинута застарелост, a ако је овај предлог поднет по- 
сле протезга времена од 3 месеца од момента сазнаша, онда би 
истражни судија, по мом мишљешу био дужан да решешем од- 
баци исти као неблаговремен и пркватни тужилац имао би ираво 
жал'бе на такво решење. Сматрам да у овом погледу треба да бу- 
де исги рок и за кривична дела која се гоне по приватној тужби, 
-ако се ради о сродничким односима према чл. 266 КЗ. али да ово 
питан>е треба прецизно реишти у одговарајућим одредбама ЗКП.

(Наставиће се)
Влајко Шошкић

NOUS, LES AVO CATS*

Le „Ret” des temp pharaoniques

„Рет“ адвокат фараонских времена

У долини Нила, како је Фараон, инкарнација бога, у исто 
време администратор и врховни судија, грађанско и кривично 
судовање, одвојено једно од друтог, је јасно диференцирано.

Грађаноно судовање је вршено од стркане свештеника који 
обожавају бога Ра и његових 8 мушких и женских потомата, чи- 
нећи једну „деветорку“ коју називају „Велика Енејаза“ . У  сва- 
ком од већих градова заседа суд ирвог степена чије одлузсе могу 
бити иападнуте пред највишим судом, који сачињавају 30 кра- 
љевских судија изабрани између три светилшита која обожавају 
посебна веровања: Хелиополис, у kom обожавају бога Ш ху и бо- 
гињу Таљтун, Мемфис, посвећени главни град бага Фта, и Теба, 
у којој влада бог Амон.

Најчешћи злочини су; велеиздаја, комплоти у харему и 
оскрнављење гробова због богатства која се у  њима налазе у

* Доносимо последњи део из књиге Albert Brunois, Nous, les Avocats.
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почаст „двојника" живих. Ови су злочиии суђени од стране гу- 
вернира провинције и префекта града, који су окружени једним 
саветом; жалба се може уложити на суверена или његовог прет- 
стаЕ«ика, Еезира. Кривични прогон покреће „Нан Пира“ , који 
врши дужност јавног тужиоца; истрага је савесна и пиСмена; вр- 
ше се вештачења и контравештачења, a окривљене испитују под 
ударцима батина.

Помоћници суда називају се „рет“ ; њихови задаци су више- 
струки. Опуномоћеници њиховрсх клијената, они уирављазу њи- 
хоБим зградама, плаћају повериоце, примају закушшне, прет 
стављају их пред судом и њ егх  бране; они су и стручњаци, и као 
такви су ynyiieHH да Р1зврше прегледе оскрнавлзених гробова и 
поднесу извештаје.

Египатски адвокати успели су да убеде јавне и црквене вла- 
сти да им осигурају монопол права и одбране пред судовима.

Le „Sou-Che” du tres ancien droit chinois
„Су-ше“ врло старог кинеског права

Кинез чвр>сто верује да покоравајући се законима прир>оде 
он може сретно да утиче на ток догађаја; свако је одговоран за 
социјалну хармонију, која одражава мудрсхгг брда и равница. 
Природни поредак одређује морал личностима, које немајући 
права имају само дужности.

Кинез верује да се снаге природе разбешњују када суверен 
начини неку грешку; велажи ветар протестује пркхтив небриге 
цара; ако сувише пада киша, значи да цар није био праведан.. .

Богаташ, као и сиромах, дужан је да, уз реслгект обичаја и 
путем музике, се труди да подешава живот наређењима неба и 
земље који су задовољни када се шихова наређења налазе изра- 
жена у делима људи, пошто и личности и ствари incmi4y из је- 
дшгства Јанга, начела мушкости и Јиена, начела женскости, обоје 
рбђени. од Великог Апсолутнот, када је престало апсолутно Ни- 
шта.

Конфучије је могао да каже: „Ако се народ води путем за- 
кона и када се оствари јединствени пропис путем казне, народ 
ће настојати да избегне каз'ну, али сн иеће имати осећај срхама. 
Ако се на{Х)д води тгутем силе и када се постигае јединствени про- 
пис помоћу обреда; народ ће стећи утисак срама и биће бол>и“ .

Према томе. у античком судском систему кинеском, и парни, 
чар и судија су убеђени у свемогућност морала закона који тежи 
да опречи неред; интерпретација прописа додаје неспокојство ко- 
је рећ изазвано грешком; процес сам по себи смета ̂ човечан- 
ском реду и потамњује слику вечне непогрешности; одмазда мо- 
ра, дакле, врло брзо да дође, са минимум дискусија да би се на 
тај начин ублажило незадовољство највиших снага.

Адвсжати врше једну професију мало цешену; зову их „Су 
Ше; то су саветници, који тајно воде парничаре кроз прописе 
процедуре.
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Сасврш је сигурно да је недостатак слоодбе говора одбране 
дозволио цветање поступка изнуђавања и рафинираности мука 
чак до страхота.

Le „Subtitut” dans Г Inde antique
,,Субститут“ y античкој Индији

Античка Индија састављена је од краљевстава и република, 
чије територије су врло нејасно одређене. Али, свака од ових те- 
риторија почива на једном р>ежиму четири каств које су хијерар- 
хизиране: Братни, чувари значаја традиције и откровења поуча- 
вана од стране мистичних мудраца преисториских времена; бра- 
ман је бсг међу људима. Ксатријаси: људи рата, племићи између 
којих се бира краљ; они врше световну власт. Ваицијаси, трговци 
и земл>орадници и Цидраси, сирмзмаси и „ниски народ“ .

Индијци су врло осетљиви на то да се правда иоправно врпш; 
преступ и злочин су зло које мора бити прогоњено „као што ло- 
вац по трагу крви ггрогони рањену звер“. У сваком граду постоји: 
судница окренута истоку. Када ратници полазе у рат, н>их прати 
суд, који суди по кривицама, a казна је изречена или од крал>а 
или BberoBor претставника.

Закон (Дхарма) се састоји од укупности текстова (Сутрас) 
из разгних епоха редигован по сећању у стиховима, a инсггирисани 
традивјијом (Смрити).

Грађанско и кривично право нису одређено подељени. Адво- 
кати нису, у гфЈ-шципу, професионалци; ова улога је вршена од 
стране ро^ка или пријатеља. Опуномоћеник свога клијента, који 
у кривичним предметРЕма мора бити лично и присутан, „Субсти- 
тут“ исписује на једну даску или на земл>у испред суднице, текст 
тужбе којом тужи тх>еће лЈ-гце за нанесену пггету; на овај начин 
свако је обавештен о парници која he почети. Оптужени или ње- 
гов адБОкат располаже роком од 3 до 7 минута, према природи 
инкрижинације, да изнесе на јед110ј другој дасхц! или на земл>и 
поред исписане оптужбе целскупност средстава одбране.

На дан који је одр>еђен од судије почиње расправа; странке 
лично шт њихови адвакати износе своје аргументације; улога 
сведока је од есенцијалне важноеги; они не полажу заклетву, 
али су обучени у црвену одећу; њиховом исказу претходи пози- 
ван>е на претке, чији изрхази зависе од касте којој припадају пар- 
ничари; ако сведочен>а нису убедл>ива, судија се задовол>ава 
презумпцијама или одређује „божји суд“ употребу ватре, воде 
или отрова.

Avocat juge dans le tres ancien droit d’ Israel
Адвокат-судија y врло старом праву Израела

Када је, око 1415 пре н. е. јеврејсхи народ настанио обале 
Јордана и дошао у  Палесгину, Мојсије, на савет свога таста Je- 
троа, установио је судије. „Изабери између целог народа одлучне
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људе.. . ко^и се боје бога, људе који воле истину и мрзе корист. 
Ти ћеш установити судије у свим градовима које ће ти дати све- 
вишњи, твој бог, у сваком племену и они треба да суде народу 
по правди. Немој дозволити да право поклекне; неомај обзира пре- 
ма Јшчностима и не примај никако подмитљиве паклоне, јер ко- 
рупција заслешвује мудре и фаЈТСификује речи праведних; одр- 
жи интеграЈшу правду ако желиш да сачуваш у свом поседу зе- 
мљу коју ти је дао свевишњи, твој 6ог“ .

Пред свим судовима грађанским и кривичшш то је судија 
који испуњава улогу адвоката.

Ова чуднсшата кумулација се објашшава духом мојсијевских 
закона и ггравклима на основу којих се поставЈвају судије.

Тора лоучава да правда на земЈви припада богу који управЈБа 
људима по закону. Израел, изабрани еарод, је теократија.

Судије су мудраци и праведници, који обожавају рабински 
закон и врше своју есенцијалну oviMciiJy, која се састоји у томе да 
сарађује на величини Јеврејства; и пошто ове судије респектују 
човеково достојалство, они могу, глаеом рабшгских закона, да 
пледирају у корист странака у  моменту када суде.

Пред вели1сим Санхедрином, највиши суд састављен рд 71 
првосвештеника, пред грађанским судом који сачшвавају 3 члаиа, 
или пред кривичним судом који окушва 23 суди1е, шгје потребно 
имати адвоката. У грађанисим предметима судија може да гово- 
ри у интересу тужиоца или туженог, a пошто је саслушао оста- 
лих судија, може да 'промени своје мишл>ење; у кривичним пред- 
метима једногласност која је дгавол>ена за ослобођеше, забрање- 
на је код осуђивања; потребно је да се најмање један глас чује 
у корчст аптуженог, и ако судија који се изјаснио за оптужбу 
може да захтева ослобођење, онаЈ суди1а који се изјаснио за осло- 
бођење не може повући своје мишљење и тражити неку санкцију.

L ’ Aigned, Avocat celtique

Аигнед, келтски адвокат

Током много столећа, један народ индо-европске pace, кренуо 
је ратујући према Галској, настанио се у Бретањи, прешао је у 
Галску Земљу и када је  доспео у  Ирску, застао је пред морем; 
звали су овај народ Келтима.

Келтска цивилизација је есенцијелно трибална; крал> распо- 
лаже само са ограниченом политагчком влашћу, је ратни вођ.

Право у Келта почива на две институције: тгриватна освета, 
к „композр1ција“ која обештећује путем казни чију је висину 
установило обичајно право у сразмери са нанесеном штетом и 
положајем оштећеног (до момента када се оштета плаћала у  ме- 
талу, новац је била жена робиња, рогата марва и џак јечма).

Ple посчоје судије, него ар>б1<гтри који интервенишу да утврде 
.,композицију“ (отштету), али' само ако је противник тражи. Ове 
арбитраже су вршене од стране личности снабдевених специјал-
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ним овлашћењрша: Друиди; установљени као ред, чији је шеф 
постављен доживотно, они имају и верске и правне функције.

У  Галској, Друпди претседавају јавним и приватним жртва- 
ма, које они одређују; они су тумачи божанства; павереници бога, 
(зни познају судбину људи и иоправљају ток судбине забранама, 
верским обредаша, наређењима и приношењем на жртву. Они су- 
де у име њихове мудрости, A  Цезар нам је реосао да су се у  бли- 
зини Шартра, у шуми Карнит, Друиди сваке године састајаЈш, у 
средини шуме, да деле правду пошто су пресекли имелу са злат- 
шш косиром. Попгго је ш јсхово знање велико и шихов ауторитет 
непобитан, странке се обраћају шима; Друиди су у  исто време и 
адвокати.

У  Ирској, изтледа да се функција адвоката одвојила од функ- 
ције судскот арбитра. Адвоката зову: „Аигнед“ , или „Тхенгтхад“ 
што ће рећи „Доктор који има језик“ или још „Фшхе", тј. јурис- 
конзулт.

Према „Сенхус-Мору“ ирски адвокат је у исто време и све- 
док и бранилац; он почиње судији да прича оно што је видео, a 
његов исказ је доказ; затим он пледира у корист свог клијента.

Арптаед има годишње три 'пута прилику да врши 'Своју про- 
Фесију: наиме за време вашара који се зову „мание“ a који су 
организовани у 1ПОчаст божанстава, дели се правда. „Белтене“ се 
одржавају 1 маја; Друиди певајући цпквене песме гоне стоку 
кроз ватру, да је сачува1у од разнргх болести, за време годину 
дана. Приликрм једног празника „Белтене“ , у годрпж  225, краљ 
Кормак Мак Аирт тражио је преко свога адвоката, од скупине 
претставника три племена на острву, отштету за губитак који је 
поднео у своме двору, јер га је један ратник ослепио и убио јед- 
ног шеговог дворанина. „Луг-назал“ (Празник Меркура) се одр- 
жавао 1 авгувта; врло значајан вашар, за чије време се и судило 
и били одржавани политички састанци, окугивао ie трговце и зе- 
мљораднике у близини гробова првих краљева Улстера у Таил- 
тину. 31 октобра се слави победа сунца над смрти, то је „Сам- 
фуин“ ; док суде кривцима по један претставник сваке ирске по- 
родице долази да узме ватру из огромног пламена који букти на 
брду Тлахтга.

A  највећи адвокати имају право да узму реч на свечаним 
састанцима који се сваке седме године одржавају у Тара.

По свој прилици окретност roBocBor генија Аигаеда је по- 
могла цветању уметности на харфи у Ирској.

L ’ Okambi des anciennes tribus gabonaises

Окамби ранијих племена Габона

Већ трећи пут там-там одзвоњава. Ево већ три ноћи како 
племе одлучуј е о томе да ли Ђеум може бити оптужен за убиство 
једне жене.

Последњи говорник Je закључио да се Ђеум изведе пред Са- 
вет (л ’ он омпуло), који је саставл>ен од крал>а и осам одлкчника.
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y  пропланку, не далеко од Оцеана, иза еукалшггуса, поседа- 
ла је гамила иза суда.

Краљ: „Ти си оптужен да си ножем убио жену“ . §
Ђеум: „То ш^сам ја. Немам нож“.
Суд изводи пред себе сведоке и саслушава њихове исказе.
Реч је дата адвокату Ђеума, његовом Окату^и; то је старац, 

један мудрац, чавек елоквентан.
Савет се повлачи у једну блиску лолибу да одлучи.
Крал> се враћа и објављује да се Ђеум има да подвргне иску- 

шењу отрова.
Ако Ђеум, пошто је попио отров, остане на нотама он је не- 

вин; ако умре као громом погођен он је искуоио казну; a ако се 
сруши уз болове, он је кривац који има да искуеи казну.

Ђеум је пао у боловима, a краљ објављује „Он је убио“.
Хватају га и ставл>ају му велики камен око врата. Једна 

барка одводи Ђеума, његовог Окамби и ђелата. И Ђеум је бачен 
из барке. Дан почиње да свиће.

Овим смо завршили преводе партија из књиге Албер Бриноа, 
(Albert Brunois), адвоката у Паризу, „МИ, АДВОКАТИ“ (Nous, 
les Avocats). Превели смо о«е партије које су биле најнепознатије 
нашим читаоцима. Нисмо превели сјајне партије из историје и 
улоге француске адвокатуре, јер је то све, нашим адвокатима, 
углавном добро познато. Сматрали смо да ће бити од већег инте- 
реса, обзиром на скученсст простора, ако преведемо делове који 
обрађују адвокатуру давнашњих времена.

Захвал>ујемо се још једноат Албер Бринсу што нам је својом 
дозволом oMoryiiMO да и наше читаоце упознамо са овом заиста 
занимљргвом и духовитом књигом о адвокатури у свету.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За наплату доприноса за социјал- 
но осигурање по чл. 7g став 2 бр. 
1 уредбе о финансирању социјалног 
осигуран>а не тражи се да је завод 
стварно претрпео штету. (Врховни 
привредни суд бр. Сл—1030/58).

Срески завод ва социјално осигу- 
рање у П. тужио је Срез П. за 
исплату р)едовног доприноса за со- 
цијално оситура1Б€ за све време од 
дана иступаЈва осигураника од по- 
сла па до њихове одјаве. Првосте- 
пени је суд одбио тужбени захтев, 
заснован по пргшном основу за нак- 
наду штете, јер је утврдио да ту- 
жилачки Завод није вршио никаква

давања за осигуранике, чије исту- 
пање са посла није било благовре- 
мено гфијављеио.

Врховни привредни суд је уважио 
тужиочеву жалбу и преиначио прво- 
степену преоуду, те је осудио ТЈгже- 
ног да плати редовни допринос све 
до дана кад је одјава извршвви.

Према чл. 78 став 2 број 1 Уредбе 
о финаноирању социјалног осигу- 
рања (Сл. л. ФНРЈ 12/55), обвезник 
доприноса дужан је да Среском за- 
воду за социјално осигурање: а) 
накнади штету проузроковану вр- 
шењем давања из соци.јалног уси- 
гураша лицу које на то давање шце 
имало права, б) плати редовни до-
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тгринос за осигураника за све вре- 
ме до дака подношења пријаве о 
иступању оскгураника са посла, ако 
не поднесе у прописаном року при- 
јаву о иступању. Према цитираној 
одредби, тужшгац може тражити не 
само накнаду штете, проузрокова- 
ну вршешем давања из социјалног 
осигурања лицу које на то давање 
нема права, него и накнаду редов- 
ног допр(иноса за осигу|ранике за 
све време од дана подношен>а при- 
јаве о ступању осигураника на по- 
сао па до дана подношеша пријаве 
о његовом иступању са посла. He 
тражи се стицај оба ова основа, па 
се сваки захтев може самостално 
остварити у слЈгчају његовог насту- 
па, нтгги се тражи да осигурано ли- 
це не буде пријавл>ено на неком 
другом радном месту. За подизање 
захтена за наплату редовног допри- 
носа довољно је да обвезник доп- 
риноса не поднесе пријаву о исту- 
пању осигураиика са поела у про- 
писаном року.

Претставља знатну друштвену о- 
пасност послуга новцем чак и онда 
ако извршилац дела Mivia потражи- 
вање од установе (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 278/1960).

Окружни суд је ослободио криви- 
це оптуженог. Јавни тужилац је у- 
ложио жалбу, која је основана, I. 
ст. пресуда преиначена и оптужени 
проглашен кривим за Крив. дело из 
чл. 314 ст. КЗ. и кажњен, a из раз- 
лога:

Из правилно утврђеног чињенич- 
ног стања наведеног у првостепеној 
пресуди, види се да је оптужени, 
користећи положај шефа рачуно- 
водства Станбене Јгправе попунио 
два вирманска налога на 15.000 и 
5.000 динара за рачун предузећа. A 
да би се код овог предузећа разду- 
жио за износе које је дуговао за 
три комада свиња набављених пре- 
ко евоје Синдикалне подружнице 
(а Станбена управа је гарантовала 
исплату); када оптужени у датом 
року од 3 месеца није потпуно из- 
мирио своје дуговање (остало је не- 
измирено још 20.000 динара) преду- 
зеће А. је послало опомену, па је 
оптужени извршио напред описану 
радњу са вирманским налозима, a у 
књиговодству Станбене управе се

задужио са том свотом од 20.000 ди- 
нара, а-пошто је од Станбене уп- 
раве имао потраживање од 40.000 
динара на име разлике у плати —  
чим му ,ie ова исплаћена. .ттт/ги-вчпи- 
рао ie свој дуг према Станбено) у- 
прави.

Врховни суд сматра да ie иеппд- 
рчцтто Tinqiawi схвата».е Ои-пл^жиог 
cv.na rra нагтед огтисачи /ч ичк-пи- 
мисани) поступак оггг^женот гптет- 
став.тча незнатну друштвечу опасно- 
ст због свог малог знача1а, гга да у 
смислу чл. 4 ст. 2 КЗ Hpie кпчвично 
дело. Напротив, ова1 Суд с'«1атпа, 
нагхЈчито с обзиром на cbo’ ctbo on- 
туженог fmeđj рачуноволства) и ра- 
дњу извршен>а Сзлрупотреба овпа- 
шћења за испуњавање випманских 
налога). да би санкциоштсање такве 
праксе претставл>ало знатну друшт- 
вену опасност iep би створи.ло могу- 
ћност за разне ишекулаци1е и зло- 
употребе такв10г правног станови- 
шта и таквог третирања еличче (ли- 
«че) послуге друштвеном имовином. 
Такво правно cxBaTaBbe не одговапа 
правно.т свести и мишљењу наших 
гоаћана. па према томе ни друштве- 
но-политичком смислу одредбе чл. 
4 2 КЗ.

Стога ie ваљало I. ст. пресуду 
преиначити.

Одржавање главног претреса пред 
окружиим судом без присуства бра- 
ниоца и у случа.1у факултативне оп- 
бране претставља битну повреду 
одреттаба ЗКП из чл. 343 ст. 1 тач. 
3 ЗКП. (Врх. суд АПВ, бр. Кж. 417/ 
1960).

Првостепеном пресудом оптужени 
је проглашен кривим за крив. дело 
из чл. 273 ст. 3 у вези чл. 271 ст. 
3 КЗ и кажњен.

Оптужени је уложио жалбу због 
бчтне повреде одредбе ЗКП, која је 
ссновача. I. ст. пресуда укинута, a 
из разлога:

Основано истиче оптужени у жал- 
би да је у I. ст. поступку почињена 
битну повреду одредаба кривичног 
поступка тиме што на главни пре- 
трес није позван његов бранилац те 
је гл. претрес одржан без прису- 
ства ^раниоца. По становишту овога 
суда у поступку пред окружним су- 
до.м одржавање главног претреса 
без присуства браниоца и у случају 
факултативне одбране претставља
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битну повреду одредаба кривичнзг 
поступка из чл. 343 ст. 1 тач. 3. ЗКП. 
Ово произлази из прописа чл. 265 
ст. 2 ЗКП у коме је прописано која 
која he се лица позвати на гл. пре- 
трес. па је наведено да he се поред 
осталих лица на гл. претрес позва- 
ти и бранилац оптуженог, те из про- 
писа чл. 285 ЗКП према коме гл. 
претрес he се одложити ако на пре- 
трес не дође бранилац или ако на- 
пусти прет1>ес a не постоји Moryh- 
ност да се одмах узме или поста- 
ви други бранилац. у  овим пропи- 
сима не прави се разлика између 
обавезне и факултативне одбране и 
у сваком случају ако бранилац не 
дође на гл. гфетрес, претрес ће се 
одложити што значи да је брани- 
лац лице чије је присуство на гл. 
претресу по закону обавезно и да 
се гл. претрес без његовог присуства 
не може одржати. Како је у конкр. 
случају гл. претрес одржан без при- 
суства браниоца оптуженог почиње- 
на је битна повреда одредаба кри- 
вичног поступка из чл. 343. ст. 1. 
тач. 3 ЗКП, па је етога овај суд у- 
важио жалбу оптуженог и на осно- 
ву чл. 363 ст. 1 ЗКП I. ст. пресуду 
је морао укинути.

Ако позвани сведоци на расправу 
са закашњењем дођу па се распра- 
ва због тога мора да одгоди не при- 
пада ИЛ1 вакнада трошкова за ту 
расправу. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
471/1960).

У  грађанском спору група сведо- 
ка била је позвана на расправу за 
23 децембар 1959 године, a распра- 
ва је била заказана за 8 часова. По- 
што сведоци на распЈЖву нису до- 
шли, иста је била одгођена.

На идyhy расправу сведоци су до- 
шли, иста је одржана, али су све- 
доци тражили накнаду трошкова за 
оба доласка, коме захтеву је суд 
удовољио.

Против овог -решења Окр. суда у- 
ложена је жалба, која је основана, 
па је Врх. суд АПВ I. ст. решеше о 
накнади трошкова сведока преина- 
чио и њима одредио накнаду само 
за једно присуство расправи, a из 
разлога:

На основу изјава сведока датих 
на записнику од 4 марта I960 год. 
свај суд утврђује да су sehnaa све- 
дока дошли у Нови Сад 3 марта

I960 и то из разлога што их сваки 
аутобус не може да прими.

Па како су сведоци били позвани 
за 23 децембар 1959 године за 8 
часова a знали су да су аутобуси 
препуни и да због тога путници че- 
сто не могу да путују, то су били 
дужни да допзггују уочи заказане 
расправе, као што су то учинили за 
рочиште од 4 марта I960 г. Према 
томе. овај суд налази да им трошак 
за рочиште одржано 23 децембра 
1959 г. не припада, јер се услед њи- 
ховог недоласка, a воје је наступи- 
ло њиховом кривицом, морало од- 
ложити и заказати ново рочиште.

Када се ради о земљораднику про- 
извођачу a у уговору није предви- 
ђево да је исти дужан робу да стави 
ва расволожење ов је удовољио 
својим уговорвим обавезама када је 
робу повудио ва вријем. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 1193/1959).

I. ст. пресудом тужени је био, из- 
међу осталог, обавезан да плати ту- 
житељици Зем. задрузи 80.000 дин. 
на име казне за неизлиферованв 
кукуруз.

Тужени ie уложио жалбу, која је 
основана, I. ст. пресуда у том делу 
преиначена, тужитељица са тужбом 
одбијена, a из разлога:

I. ст. суд је утврдио чишенично 
стан>е у погледу тога да је тужени 
према уговору о року тужител»ици 
понудио уговорену количину куку- 
руза у зрну према накнадном уго- 
вору од 5 нов. 1957 год. и то одго- 
варајућег квалитета. Међутим, I. ст. 
суд je на овакво чињенично сташе 
погрешно применио материјални за- 
кон када је нашао да је тужени од- 
говоран да плати уговорену казну од 
10 динара по килограму кукуруза, 
зато, lUTo је пропустио тужителзи- 
ци понуђени кукуруз да стави на 
расположење.

Правно становиште нападнуте 
пресуде противно је садржини ос- 
новног и допунског уговора. Према 
свим уговорима тужени је имао о 
року да излиферује одређену коли- 
чину кукуруза уговореног квалите- 
та. Тужени је према мишл>ењу овог 
суда тој својој утоворној обавези 
УдоволуИО када је тужитељици та- 
кав кукуруз понудио ради лиферо-
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вања. Није спорно да тужитељица 
ову понуду туженог није прихва- 
тила и није се показала сггремном 
да кукуруз преузме. Тужитељица је 
тиме дошла у доцњу. Обзиром да се 
ради о земљораднику-произвођачу 
a да уговором није предвиђено да

он треба — у случају да тужител.и- 
ца одбије понуду лиферовања —  
њој кукуруз стави на расположење, 
тужени је у целости удовољио сво- 
јој обавези па није настала његова 
одговорносг за плаћаше уговорене 
казне.

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АДВ. КОМОРЕ У  АПВ

Псшгго су се оба. оргаиа Комо]>е, Упранш! одбор и Савет, са- 
гласили да постоје услови за yiirac у именик адвоската Адвокатске 
коморе у АПВ, на основу чл. 93. т. 4 и 87. т. 3, чл. 13. т. 1— 7 и 
23 Закона о адвокатури, те чл. 6 т. 1—2 и чл. 7 Статута Адв. ко- 
мсре у АПВ, ушгсују се са 20 сехггембркм 1960 у  именик адвоката 
Адаокатске коморе у АПВ:

1) Решењем бр. 211/1960 Николић Јелена, са сед. адв. кан- 
целарије у Зрешанину;

2) Решењем бр. 247/1960 Георгијевић Јелена, са седиштем 
адв. кагнцеларије у  Руми;

3) Решењем бр. 254/1960 Томин Баривој, са седрпптем адв. 
каицеларије у Новом Саду;

4) Решењем бр. 260/1960 Игњатовић Борисав, са седшптем 
адв. канцеларије у Иригу;

5) Решењем бр. 261/1960 Ставксхвић М. Славко, са седиштем 
адв. канцеларије у Срем. Митровици.

Адвоктаска комора у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАБНОГ ОДБОРА АК  У АПВ

На седници Управног одбора А К  у АПБ која је одржана да- 
на 27 септембра I960 године донесена су следећа решења;

1. Узет је на знаше извештај претседника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе између две седнице.

2. Узет је на знање извештај делегата Коморе са XVIII Кон- 
греса Међзгнародне уније адвоката.

3. Решењем бр. 299/1960 уписан је у именик адв. приправ- 
нРЈка са 27 септембром 1960 године Басић Чедомир, на адв. припр. 
вежби код адвоката Свирчевић Милоша у Б. Тополи.

4. Брисани су из именика адв. приправника, пошто су упи- 
сани у именик адвоката; a са 19 сегггембром 1960 године:

1. Решењем бр. 211/1960 Николић Јелена, из Зрењанина;
2. Решењем бр. 247/1960 Георгијевић Јелена ,из Руме;
3. Решењем бр. 254/1960 То1Мин Боривој, из Новог Сада;
4. Решењем бр. 260/1960 Игњатовић Борисав, из Инђије.
5. Решењем бр. 287/1960 узето је на знање да је адв. припр. 

Крговић Бел,ко 1 септембра I960 наставио адв. припр. вежбу 
код адвоката др. Фратуцан Стевана.
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6. Решењем бр. 113/1960 узет је на знање затшсЈник о извр- 
шеној примопредаји адв. канц. пенз. адв. др. Парвањ Андрије из 
Јаша Тоашћ, адвокату-преузиматељу ТомјЉ  Владимиру рсз Зре- 
њанина.

7. Решењем бр. 207/1960 узет је на знање записник о изврше- 
ној примопредаји адв. канц. пенз. адв. др. Стојсављевић Данила, 
из Шида, адвокату-презгзиматељу Милутиновић Милутину у 
Шиду.

8. Решешем бр. 296/1960 бдасан је из именика адв. прштрав- 
ника АК  у АПВ Суботички Ђорђе, из Беле Цркве, са 30 сеггг. 
1960, попгго је засновао радни однсс.

9. Решењем бр. 306/1960 брисан је из именика адвсжата АК  
у  АПВ др. Јурчец Марјан, адв. из Сомбора са 20 септ. 1960 услед 
преселења адв. канцеларите на подручје друге Коморе.

10. Решењем бр. 311/1960 брисан је из именика адв. АК  у 
АПВ Лозанац Ђорђе, адв. из Панчева услед преселења сед. адв. 
канц. у Београд, a са даном 21 септ. 1960 године.

11. Решењем бр. 310/1960 угогсан ie у  именик адв. припр. АК  
у АПВ Субаков Владимир, са даном 27 сетггембра 1960 г. a на адв. 
припр. вежби код Субаков Здравгка адв. у  Бечеју.

12. Решешем бр. 317/1960 узето је на знање да л'е адв. припр. 
Иванчев'ић Милан, од 1 септ. 1960 на адв. прип. вежби код I. Сре- 
ског суда у Новом Саду.

13. Решавано л'е о текућим предметима.
14. Узето je на знање да ле Јовановић Ненад, поднео оставку 

на чланству у Улравном одбору Коморе.
Управни одбор АК  у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК  У АПВ

1. Позивају се сви адвокати да уплате по 400 дин. на име до- 
принаса у корист Фонда шЈсмртнине a за смртни случај др. Ду- 
шана Јојкића, пенз. адвоката из Панчева.

2. Извештавају се адвокати да 1 октобра 1960 године доспева 
обавеза уплате четвртог квартала чланарине за 1960 године, a у 
изиосу од 2.000 динара, као и обрачун за промет у Ш. кварталу 
и уплата 1"/о од постигнзггог промета.

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

4. Позивају се сви дужници Коморе да своје дугаве неодлож- 
но исплате.

Књиговодство А К  у АПВ

■«ГЛ A С Н И К« излази сваког месвца / Издавач и власник; Адзгкатска комора 
у АПВ. Нови Сал, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Олговорни угедник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад. Народних Хсроја бр. 6 / I екући рачун код Комун. 
банке број 151-73-3 10002 Штам r. „Будућност" погон: књига и брошурз Н. Сад
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