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И З В Е ШТ А Ј
УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ 

О РАДУ У 1959 ГОДИНИ

У минулој, 1959 години, југословенска адвокатура испољила је врло 
велику делатност како на сиољном тако и на унутрашњем плану рада.

Позитивна афирмаиија наше адвокатуре настављена је и она се стал- 
но учвршћује. Све више се прихваћа мисао и уверење да је наша адво- 
катура већ данас друштвени факгор, који већ скоро у потпуности испу- 
љава све оне задатке који су постављени Законом о адвокатури, који је 
ступио у живот 11 маја 1957 године и остварује све оно што наше со- 
цијалистичко друштво од адвокатуре са пуно права захтева и очекује. 
Истакли смо, да адвокатура скоро у потпуности испуњава повергне јој 
задатке и то из разлога, што морамо падвући да у адвокатури још увек 
има неких негативних појава, које се, али, истрајним радом и настоја' 
њима саме адвокатуре постепено уклањају.

"У односу на ову општу оцену стања југословенске адвокатуре, оце- 
њујући стање адвокатуре у Аутономној Покрајини Војводини можемо 
без претензија и претеривања, констатовати да адвокатура у Аутоном- 
ној Покрајини Војводини достиже свакако макси.мум онога што је на- 
пред речено.

Врло је значајна манифестација снаге наше адвокатуре био годишњи 
састанак Консеја — Савета Међународне уније адвоката који је одржан 
у Дубровнику од 2—5 септембра 1959 године. Значај овог састанка Кон- 
сеја у нашој земљи нарочито је подвучен чињеницом да је Претседник 
Републике, Маршал Југославије друг Јосип Броз Тито примио у ауди- 
јенцију чланове бироа Међународне уније адвоката, као и чињеница да 
је друг Александар Ранковић, ппретседник Савезног извршног већа, 
упутио посебну, врло запажену, поруку заседању Консеја и да је Са- 
везно извршно веће у Дубровнику'за чланове Консеја приредило свечзн 
пријем. Овим је указана нарочита пажња и почаст не само највишим 
претставницима међународне адвокатуре, него што је за нас још зна- 
чајније, у овом ми гледамо и видимо признање највиших државних ру- 
ководилаца и органа нашој југославенској адвокатури, која је на до- 
стојан и у свако.м погледу одговарајући начин била организатор овог 
значајног међународног сусрета претставника адвокатуре у свету.

На унутрашњем плану, у минулој години, решена су нека од дотада 
нерешених питања. У првом реду, решено је питање награђивања за рад
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адвоката, a изменом Уговора о социјалном осигурању адвоката отишло 
се корак напред ка коначном решавању овог питања. Осим тога, дру- 
штвено управљање у адвокатури изражено у савету Адвокатске коморе, 
које је установљено Законом о адвокатури из 1957 године, a које је по- 
чело да се примењује крајем 1957, односно у нашој Комори почетком
1958 године, дошло је до све то већег значаја и афирмисања, тако да се 
друштвено управљање показује као један врло важан и врло користан 
институт наше адвокатуре.

Већ је истакнуто да има и негативних појава, које још нису отстра- 
њене и уклоњене, a то су; извесна застарела схватања о улози адвоката, 
недовољно ангажовање адвоката у друштвеном и јавном животу, не увек 
испољавање потпуне стручности адвоката и адв. приправника у раду, 
још увек, ту и тамо, недовољно обазрив наступ и рад услед чега долази 
до дисциплииских поступака, МеђутиаМ, органи Адвокатске коморе у 
АПВ: савет, управни одбор уз помоћ радних одбора адвоката и адв. при- 
правника настоје да све те негативне појаве колико год је могуће укло- 
не или сведу на најмању меру.

Оцењујући стање адвокатуре у Аутономној Покрајини Војводини у
1959 години, a у односу на 1958, можемо констатовати да је у свим 
правцима постигнут даљи напредак на учвршћивању у оквиру саме 
адвокатуре, као и на афирмацији адвокатуре у друштвеном и јавном жи- 
воту наше покрајине.

ПРОБЛЕМАТИКА АДВОКАТУРЕ

Органи Адвокатске коморе у АПВ проучавали су и третирали цело- 
купну проблематику адвокатуре и у 1959 години. Проблеми су углавном 
били исти као и ранијих година што се тиче материјалне базе адвокатуре. 
Мефутим, органи Коморе су потенцијално настојавали да се и остали 
чисто принципијелни проблеми проучавају, да им се обраћа пажња, и 
да се ти проблеми, према стварним могућностима и утицају свих окол- 
ности позитивно реше.

1) Питање професионалне етике
Још увек се, али све ређе, у нашој јавности и дневној штампи тре- 

тира питање професионалне етике адвоката. Ови написи користе поје- 
дине конкретне случајеве, a и њих недовољно проверене и утврфене, да 
би из рада појединаца адвоката, извукли и дали неповољну оцену о раду 
адвокатуре као такове. Заборавља се и прелази преко тога, да се ни у 
ком случају, евентуално неправилан иступ или став појединца адвоката 
не сме и не може генералисати. Овакав став једног дела наше штампе 
може довести у заблуду нашу јавност о правом и фактичном стању у на- 
шој адвокатури. Савет и управни одбар Адвокатске коморе у АПВ неко- 
лико пута су разматрали питање професионалне етике, доносили кон- 
кретне одлуке и препоруке радним одборима адвоката и адв. приправ- 
ника, да на терену заоштре борбу у правцу отклањања негативних по- 
јава. С друге стране, орган дисциплинског гоњења и дисциплински суд



ове Коморе кроз одлуке које доносе у сопственој надлежности, утичу 
на отклањање негативних појава, не само у конкретном случају, него и 
указивањем примера, уогпите.

Призната је и позната је ствар, да адвокатура у Војводини има све- 
тле традиције, па је основна дужност сваког адвоката и адв. приправ- 
ника да својим радом, наступом и држањем повеже данашњицу са тим 
светлим традицијама, јер ће само тако адвокатура у Војводини, заиста, 
заузети оно место које јој у нашем друштвеном систему припада. У 
овом послу савет, управни одбор и радни одбори неће жалити ни труд 
ни напоре.

2) Служба правне помоћи код народних одбора
'Члан 4 ст. 3 Закона о адвокатури из 1957 године омогућује народним 

одборима, a став 5 истог члзна друштвеним организацијама, да могу 
установити посебну службу за пружање правне помоћи грађанима, од- 
носно својим члановима, с тим да Савезно извршно веће треба да донесе 
ближе прописе о служби правне помоћи у народним одборима.

Наша адвокатура, па и адвокати Војводине, свесрдно су прихватили 
идеју о образовању ове службе правне помоћи и вољни су да са своје 
стране одлучно помогну ту службу правне почмоћи.

Много је дискутовано и у јавности, и у органима адвокатуре, и у 
органима државне управе и установама о суштини и сврси у Закону о 
адвокатури предвиђене службе правне помоћи, као и о начину организо- 
вања и рада те службе.

Још пре него што је Савезно извршно веће донело ближе прописе о 
служби правне помоћи, неке су привредне организације организовале 
такву службу правне помоћи, a појавила су се и мишљења да се ова 
служба правне помоћи може успоставити и пре објављивања ближих 
проттиса о њој од стране Савезног извршног већа.

Служба правне помоћи организована код неких привредних комора 
у Народној републици Словенији је, по нашем схватању и мишљењу, 
неправилна, јер је прешла оквире које је Закон о адвокатури поставио, 
па се адвокатура, указујући на деформацију ове службе, борила за 
усклађивање и постављање службе правне помоћи стриктно према про- 
писима и духу члана 4 Закона о адвокатури.

Савезно извршно веће израдило је нацрт Уредбе о служби правне 
помоћи у народним одборима, који је нацрт, путем Савеза адвокатских 
комора, достављен и нашој Комори на примедбе и мишљења. Управни 
одбор наше Коморе нашао је да, осим неких техничких примедаба овај 
нацртУредбеу свему одговара слову и духу чл. 4 Закона о адвокатури.

3) Социјално осигурање адвоката
28 децембра 1959 године потписан је нов Уговор о социјалном оси- 

гурању адвоката. Овим уговором замењен је уговор потписан 19 априла 
1958 године. Нови Уговор је боље систематизован, a у њега су унети 
сви прописи Закона о пензиском осигурању, Закона о инвалидском оси- 
гурању и Закона о здравственом осигурању.



Ha овај начин су уклоњене неке празнине из ранијег уговора, које 
су доводиле до тежих компликација приликом пензионисања неких ад- 
воката.

И наша Комора је, преко Савеза адвокатских комора, настојала да 
се код измене овог уговора унесу и следећа права адвоката-осигураника:
1) право на пензију удовама адвоката који су адвокатуру вршили на 
дан 6 априла 1941 године, a после Ослобођења нису били адвокати, уко- 
лико се нису огрешили о Народно-ослободилачку борбу; 2) право адво- 
ката да буду пензионисани са III a не, IV пензиским разредом; 3) право 
адвоката који напуне радни стаж, a желе и даље да обављају дужност 
адвоката, да буду ослобођени даљег плаћања доприноса за социјално 
осигурање, уз уживање свих права истог; 4) право адвоката који се пен- 
зионишу на основу Уговора о социјалном осигурању адвоката да могу 
и даље вршити адвокатуру са примањем 50Vo пензије, тј. њихово изјед- 
начење са они.м адвокатима, који су пензионисани из другог радног од- 
носа; и 5) право адвоката на стицање даљих година за радни односно 
пензиски стаж, ако после навршене 35 односно 30 година радног стажа 
наставе адвокатуру и даље уплаћују допринос.

Ови захтеви адвокатуре нису уважени, обзирол! да је потребно ме- 
њати законске прописе и приниипе на којима почива финансирање со- 
цијалног осигурања.

Савез адвокатских комора је надлежном одбору Савезног извршног 
већа у посебном меморандуму скренуо пажњу на ово питање, молећи да 
се ови захтеви прихвате. Према томе, Адвокатске коморе и Савез адво- 
катских комора имаће и у будуће да чине напоре ради усвајања ових 
захтева.

4) Награђивање адвоката
1 јуна 1959 године ступила је у живот Уредба о наградама и накнадн 

трошкова за рад и Тарифа о наградама за рад адвоката, као саставни део 
Уредбе, a 24 септе.мбра 1959 годане ступио је у живот Правилник о во- 
ђењу пословних књига адвоката.

Уредбом и Тарифом донекле је решено питање награде за рад адво- 
ката, јер су награде повишене и тиме, иако не у целости, ипак, саобра- 
жене данашњем економском стању у земљи.

Међутим, применом Тарифе већ је констатовано да она не одгозара 
у потпуности врстама послова, које обављају адвокати, да је дестиму- 
лативна у односу на поступке пред среским судовима од чега може на- 
стати неповољан положај људи и установа, који су упућени на стручну 
noMoh адвоката у поступцима пред среским судовима, a обзиром на нове 
законске прописе којим се стварна надлежност и делокруг среских су- 
дова проширује. Осим тога, поједине радње нчсу тарифиране, a усваја- 
њем у Уредби и Тарифи система паушализирања многих радњи адвоката, 
који систем није правичан, многе радње адвоката, које су и важне и 
значајне, остале су ненаграђене. Наша Адвокатска комора прикупља 
евиденцијално материјал, који he се употребити када и ако дође до из- 
мене Уредбе и Тарифе.

Правилник о вођењу пословних књига адвоката прописао је оне 
књиге које су адвокати дужни да воде и начин вођења. Није, по миш- 
љењу наше Коморе, најсрећније решено питање „примања” у благај-



ничком дневнику, јер је требало одвојити примања адвоката на име на- 
граде за рад, која подлеже опорезивању, од примања са осталих наслова 
(такса, поштарина, путни трошак, за рачун странке, депозити итд.), и 
то исто тако као што је на страни „издавања” диферениирано издавање 
за рачун странке и за режију адвокатске канцеларије. Овакво примање 
није прегледно, и оно је компликовано код утврђивања бруто дохотка 
адвоката.

5) Опорезивање адвоката
Ово питање није још коначно и конкретно решено. Вођена су кон- 

султовања са надлежним државним органима, Савез адвокатских комора 
на основу конкретних предлога свих Комора, па и наше Коморе, поднео 
је конкретан предлог о прописима за опорезивање адвоката. Ови су 
предлози још увек на проучавању.

Необично је важно за адвокатуру да питање опорезивања једном 
буде коначно решено, јер од овог питања зависи цела материјална база 
адвокатуре, без које, ако није прихватљива и повољна, адвокатура не 
може да опстане, a још мање да се развија у што позитивније.м правцу.

Управни одбор Коморе обавестио је све адвокате, на заједничком 
састанку претседника радних одбора, члаиова савета и управног одбора, 
који је одржан 6 деце.мбра 1959 године о предлогу Савеза адвокатских 
ко.мора, па овај предлог детаљно не износи у овом извештају.

6) Просторије за адвокатске канцеларије
Несумњиво је да адвокат, обављајући јавну службу, јер је адвока- 

тура у смислу чл. 1 Закона о адвокатури јавна служба, треба да има и 
адговарајуће просторије. Међутим, станбеда криза као и несхватање не- 
ких нижих органа управе, проузроковало је стање да адвокати углавном 
не.мају одговорајуће просторије за њихове адвокатске канцеларије.

Управни одбор Коморе анкетирао је све адвокате по овом питању, 
па је од 311 одговора утврдио следеће стање: у приватним становима 
237 адвоката имају своје канцеларије (138 v властитој кући или кући 
жене, 99 у закупном односу); у локалима има 72 канцеларије (9 у соп- 
ственој кући, 63 у закупу); a 2 адвоката воде своје кани.еларије у про- 
сторијама предузећа. Од ових 311 адвокатских каниеларија 227 је сме- 
штено у једној просторији, 83 у две просторије, a свега 1 v више од две 
просторије. Међутим, погрешно би било мислити да се 227 каниеларија 
налазе у једнособним просторијама, јер је већи број ових смештен у 
ходнике, кухиње, оставе, па чак и спаваће собе адвоката.

По традицији, a и по самој потреби одржавања угледа адвокатуре, 
није спојиво, са тим угледом адвокатуре, да адвокатска канцеларија 
буде у локалу, у дућану, a њих има 72.

Ми схватамо потешкоће око смештаја адвокатских канцеларија, али 
с друге стране се мора констатовати, да ништа још није учињено, да се 
овај проблем реши. Он се може решити тако, што би се у свакој ново- 
градњи на одговарајућем месту обавезно градили и бирои за смештај 
адвокатских каниеларија. Разуме се, и.ма и других начина као напр. 
ослобођење просторија које су служиле адвокатским канцеларијама, a 
које сада служе станбеним сврхама итд.



Од 1 јануара 1960 године наступајуће повећање закупнина погодиће 
многе адвокате, пошто се у сразмери повећања закупнина у опште не 
повећава и награда за рад адвоката, која је утврђена Уредбом и Тари- 
фом који су стипили у живот 1 јуна 1959 годи^ге па је и с овог разлога 
већ развитком живота превазиђена нова Тариф:

Ако би се применио и на адвокатуру пропис чл. 115 Закона о стан- 
беним односима, то би несумњиво довело до скоро потпуне ликвидације 
адвокатуре, јер адвокати материјално не би могли поднети ту повећану 
закупнину. Нема оправдања да се на адвокатуру као јавну службу, чији 
су приходи строго нормирани Тарифом, примени пропис о повећаној за- 
купнини услед вршења професионалне делатности у приватном стану.

II

РАД САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АП ВОЈВОДИНИ

У другој години своје делатности савет Адвокатске коморе у АПВ 
још више се афир.мисао и као орган друштвеног управљања у адво:<а- 
тури потврдио потребу и корисност свога постојања.

Управни одбор Коморе констатује да је на свим питањима како на- 
челним тако и конкретним, са саветом увек имао тако рећи јединствен 
став, што је не само олакшалО‘ рад саме Коморе, него је и потврда скоро 
потпуне јединствености у гледањима и третирањима и проблематике ад- 
вокатуре и конкретних случајева.

Савет Адвокатске коморе у АПВ, поред доношења одлука по кон- 
кретним питањима из његове надлежности, много је пажње посветио 
проучавању проблематике адвокатуре. Тако је савет расдравлзао о утвр- 
ђивању теза за свој извештај о стању адвокатуре у Војводини; о питању 
правне помоћи судова органима Коморе; о питању организовања правне 
помоћи код народних одбора, a у смислу чл. 4 Закона о адвокатури; о 
питању правна служба комуна, друштвених организација и адвокатура; 
о питању заступања привредних предузећа, задруга и установа по адво- 
катима; о учешћу адвоката у политичком, друштвеном и јавном животу. 
О свим овим питањима савет је донео своје закључке и препоруке.

Савет је у току 1959 године одржао 6 седница.

III

РАД УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АП ВОЈВОДИНИ

У 1959 години настале су следеће промене у управном одбору: на 
скупштини која је одржана 26 априла 1959 год. у Суботици за члана 
управног одбора изабран је Тангл Золтан, адвокат из Новог Сада  ̂ коме 
је управни одбор поверио дужност благајника; место Брашован Алексан- 
дра од стране Удружења адвокатских приправника одређеног члана 
управног одбора одређен је за члана Тодоровић Радивој, адвокатски 
приправник из Куле.

Управни одбор одржао је у 1959 години 12 седница на којима је 
донео 202 записничка решења.



И у 1959 години је рад управног одбора био обиман, што се може 
Бидети из овог извештаја.

1) Адвокати
На дан 31 децембра 1959 године у именик адвоката ове Коморе било 

је уписано 383 адвоката, од тога 380 мушкараца и 3 жене. Према стању 
на дан 31 децембра 1958 године када је у именик адвоката било уписано 
384 адвоката, број адвоката опао је са једним.

У именик адвоката у 1959 години уписано је укупно 30 нових адво- 
ката, и то: по чл. 13 ЗОА 22, по чл. 128 ЗОА 1, a преселило је седиште 
адвокатских канцеларија са подручја других Комора на подручје наше 
Коморе 7 адвоката.

У именик адвоката у 1959 години уписано је 7 адвокатских приправ- 
ника који су положили испит, a са подручја ове Коморе; из других Ко- 
мора преселењем седишта адвокатске каниеларије 7 адвоката; из правне 
службе 1; из управне службе 1; из привреде 10; пензионера 2; и при- 
ватника 2.

Још увек се примећује стара појава, да је релативно мали број оних 
адвоката који су се уписали у чланство наше Коморе, a из редова адво- 
катских приправника. Како и број адвокатских приправника опада то се 
поставља озбиљан проблем, a и раније је био постављен, прилива младих 
кадрова у адвокатуру.

Током 1959 године брисано је из именика адвоката ове Коморе 31 
и то: услед смрти 6; услед пензионисања 13; преселење седишта адво- 
катске канцеларије на подручје других Комора 7; заснивање радног од- 
носа: у суду 2; у управној служби 1; и у привреди 2. Из ових је пода- 
така видљиво, да је број адвоката који су затражили пензију у 1959 го- 
дини, a у односу на 1958 годину порастао са 2. Имајући у виду чиње- 
ницу да ће 15 маја 1960 године многи адвокати имати 15 година радног 
стажа у ФНРЈ и да ће према томе, испунити услове за стицање права на 
пуну пензију, може се очекивати да ће у другој половини 1960 године 
број адвоката који ће затражити пензију знатно се повећати.

По просеку старости адвоката није наступила нека значајнија изме- 
на, осим оне која обавезно наступа, из године у годину, општим старе- 
њем.

Национална структура адвоката је следећа: Срби 269; Хрвати 34; 
Словенци 1; Црногорци 5; Македонци 1; Словаци 5; Руси 5; Русини 4; 
Мађари 41; Јевреји 9; Румуни 5 и Немци 4.

И у 1959 години управни одбор је код питања испуњавања услова 
за упис у именик адвоката, као и сам сзвет, строго се придржавао усло- 
ва постављених у Закону о адвокатури .

Свега је једна молба одбијена за упис у именик адвоката, пошто су 
се оба органа Коморе, управни одбор и савет сагласили да молилац не 
испуњава услове за упис у именик адвоката, јер нема ни положени ад- 
вокатски, ни судиски испит, нити пак испит који је изједначен са су- 
диским испитом, него је упис у именик адвоката тражио на основу ре- 
шења да је као судија ослобођен полагања испита. Молилац је против 
решења о одбијању поднео тужбу Врховном суду АПВ, који је тужбу 
као неосновану одбио.



y  току 1959 године извршено је у четири случаја преселење седи- 
шта адвокатске каниеларије из једног места у друго, a на подручју ове 
Коморе.

Примедбе са неких страна, недовољно документоване и не увек тачно 
учињене, као да адвокати не учествују у јавном, политичком и дру- 
штвеном животу у одговарајућем броју и са одговарајућим ангажова- 
њем њихових снага, нису оправдане. Питање учешћа адвоката у поли- 
тичком животу, услед ко;рените измене настале народном резолуцијом 
када се потпуно изменила структура кадрова нашег политичког живота, 
улажењем у њега наших најнапреднијих елемената, има се у првом реду 
ценити из овог новог аспекта. Никакво упоређење са предратним анга- 
жовањем није могуће, јер би оно довело до потпуно погрешних закљу- 
чака. Адвокати су, пре рата, већином били ангажовани у напредним и 
опозиционим политичким странкама. He зависи само од адвоката њихова 
афирмација у политичком животу.

Сви адвокати су чланови ССРНЈ, и то не само формални чланови. 
Једна анкета спроведена током 1959 године дала је следеће резултате;

140 адвоката тј. више од Vs чланства Адвокатске коморе, обнашају 
285 разних функција. Чланова СКЈ 9; члан НО среза 1; чланови савета 
и комисија НО срезова 10; чланови НОО 3; чланови савета и комисија 
НОО 36; чланови станбених заједница — кућних савета 49; чланови са- 
вета потрошача 7; чланови среских или општинских одбора ССРНЈ 11; 
чланови одбора основних организаиија СССРНЈ 36; чланови управа 
удружења правника 44; чланови управних одбора културних, просвет- 
них и уметничких друштава 20; чланови управних одбора ДТВ „Парли- 
зан” и разних спортских друштава и форума 40; чланови савета дру- 
штвених, културних, спортских, ваздухопловних савеза и друх^тава 21. 
Ови подаци доказују да је друштвено политичка активност адвоката, 
иако је само по себи разумљиво појединачна, она на подручју АП Вој- 
водине осетна и свакако није мања и није незнатнија од друштвено no- 
литичке активности интелектуалаца других струка, a у првом реду 
правника из разних других служби. Међутим, управни одбор Коморе 
ипак није у потпуности задовољан ангажовањем адвоката у друштвено 
политичком животу, јер се адвокати могу и морају још јаче ангажовати 
у то.м животу. Савет наше Коморе се исто позабавио овим питањем и 
дао је своју оцену, по којој налази да друштвено политичко ангажова- 
ње адвоката није довољно и у том правцу дао је и своје препоруке. 
Органи адвокатске коморе у АПВ, a у првом реду радни одбори адво- 
ката и адв. приправника имају задатак да још више активизирају адво- 
кате.

Примедбе да поједини адвокати, у конкретни.м случајевима, не до- 
казују потпуну стручност у раду, као и понекад непознавање и неразу- 
мевање духа и смисла наших нових правних лрописа, делимично су тачне. 
Ту и тамо се при.мећује да је ова примедба, у односу на неке адвокате 
оправдана. Међути.м, органи<Коморе и радни одбори утичу да се ова no- 
јава сведе на нај.мање могућу .меру. Ова је појава условљена и преопте- 
рећеношћу адвоката у раду и дина.миком садашњег живота, a неки пуг 
и заостали.м схватањи.ма.
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2) Адвокатски приправници
У 1959 години број адвокатских приправника опао је са 54, колико 

је било уписано адвокатских приправника 1 јануара 1959 године, на 47 
колико је уписано адвокатских приправника у именику адвокатских при- 
правника ове Коморе дана 31 децембра 1959 године. Ово доказује да је 
питање под.млађивања кадрова и попуњавање адвокатуре из редова адв. 
дриправника, што би требало да је нормална појава, ступило у још 
акутнију фазу. Иако се чине напори да се млађи кадрови оријентишу на 
адвокатуру, ти напори нису уродили плодом. Несигурно стање матери- 
јалне базе саме адвокатуре, недовољно материјалне могућности адво- 
ката да хоноришу адвокатске приправнике за њихов рад, нерешено пи- 
тање пословних просторија за смештај адвокатских канцеларија, услед 
чега наступа неминовно немогућност нормалног одвијања рада у адво- 
катској канцеларији, све то дестимулативно утиче на младе оравнике да 
се оријентишу лрема адвокатури. Биће потребно много труда и преду- 
зимања разних мера, које се још увек проучавају, да би се дошло до 
позитивног решења овог проблема. За решење овог проблема може бити 
од велике важности сарадња Адвокатске коморе у АПВ са новоотворе- 
ним Правним факултетом у Новом Саду, путем које сарадње ће се моћи 
стимулирати студенти, још за време факултетских студија, према адво- 
катури.

У 1959 години извршено је свега 13 уписа у именик адвокатских 
приправника. Ово је сасвим недовољан број, који никако не задовољава 
потребе.

Уписало се у именик адвокатских приправника директно после завр- 
шених 'правних студија 6 адвокатских приправника; прешао је са по- 
дручја друге Коморе 1; из правних установа 2; из привреде 1; лосле 
отслужења редовног кадровског рока у ЈНА, поново улисан један, и 
лриватника 2. Иако је скоро лоловина уписаних адвокатских при- 
лравника улисана по заврл1етку правних студија на факултетима, што 
лроцентуално привидно даје лел однос, ипак је, као што је већ истак- 
нуто, број уписа мали и не одговарајући потребама.

Брисано је у току 1959 године из именика адвокатских прилравника 
20 адвокатских приправника, и то; због улиса у именик адвохата ове 
Коморе 7, због заснивања радног односа у лравосудним установама 7, 
због прелаза у лривредну службу 2, због одласка на отслужење редов- 
ног рока у ЈНА 1; a исписало се без мотивације 3. Пада у очи чињеница 
да правосудна служба преузима више од једне трећине адвокатских лри- 
дравника.

У току 1959 године извршено је 13 промена адвокатско-приправ- 
ничке вежбе и то: 7 код адвоката, док се 6 адв. прилравника налазе на 
обавезно|ј вежби код судова, a у смислу пролиса чл. 74 Закона о адво- 
катури.

Пред ислитном комисијом за полагање адвокатског ислита у Новом 
Саду у 1959 години лолагало је испит 16 кандидата, од тога 12 адв. 
приправника и 4 правкика из других служби. Испит је положило 12 кан- 
дидата, a 4 кандидата ислит нису лоложили. Испит је положило 9 адво- 
катских лрилравника и 3 кандкдата из других служби, док испит није 
положило 3 адв. приправника и један службеник. По оцени ислитне ко- 
мисије ниво знања код кандидата још увек је само просечан.



Да би се омогућило што темељније припремање адвокатских при- 
правника за полагање адвокатског испита и 1959 године одржаван је 
семинар при Адвокатској комори у АПВ.

Оно што је речено о политичко-друштвеној активности адвоката 
може се рећи и о политичко-друштвеној активности адвокатских при- 

, правника.

3) Радни одбори адвоката и адвокатских приправника
Радни одбори адвоката и адв. приправника настав.или су и у 1959 ro- 

дини своју корисну делатност и активност.

Сви радни одбори, нарочито они већи у седиштима окружних судова, 
одржали су своје састанке, на којима су претресали, целокупну пробле- 
матику адвокатуре, коју и овај извештај обухвата. ,

Осим Tora, радни одбори су се бавили својим посебнам проблемима 
локалног значаја и ту су постизали добре резултате.

Као сарадници органа Каморе радни одбори су извршавали тачно и 
савесно све задатке које су им поверавали органи Коморе.

Установа наших радних одбора из године у годину се све више афир- 
мира. Данас би тешко било замислити и спроводити рад Адвокатске ко- 
море без активне помоћи и учешћа у раду адвоката и адв. приправника 
путем и кроз радне одборе.

У 1959 години, поред објављивања решења органа Коморе у „Глас- 
нику” управни одбор је завео новину: обавештавање радних одбора пу- 
тем циркулара, па је у 1959 години радним одборима упућено укупно 
15 циркулара. У овим циркуларима давана су упутства за рад, изношена 
најактуелнија проблематика и тражено мишљење радних одбора по по- 
јединим конкретним питањима. И ова форма рада (као допунока) пока- 
зала се корисном и сврси сходном.

Годишњи састанак претседника радних одбора, чланова савета и 
управног одбора одржан је 6 децембра 1959 године. На слачном састан- 
ку 1958 године било је на дневном реду расправљање о неким питањима 
професионалне етике адвоката, док је на састанку од 6 децембра 1959 
године расправљано о материјалним питањима, a no рефератима Мило- 
рада Ботића (питање примене Тарифе, вођење пословних књига и сме- 
штај адвокатских канцеларија) и Косте Хаџи (Уговор о социјалном оси- 
гурању адвоката и опорезивање адвоката). Од 24 радна одбора састанку 
је присуствовало 20, сви чланови управног одбора и већине чланова са- 
вета ове Коморе. Осим тога, рад овог састанка пратио је и друг Стеван 
Крџалић, покрајински секретар за правосудну управу АПВ. Иако су на 
дневном реду састанка била питања из материјалне области адвокатуре, 
ипак су и у реферати.ма и у дискусији третирана и многа чисто начелна 
питања.

Ангажовање адвоката и адвокатских приправника у раду Удружења 
правника у Војводини било је и у 1959 години врло активно. Није по- 
требно нагласити од колике је важности да се ова активдс^т ие са.мо 
одржава него и потенцира.
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4) Фонд посмртнине
У 1959 години Фонд посмртнине је наставио са радом, као и ранијих 

година. Смртних случајева је било 9, од тога 6 активних адвоката и 3 
пензионисака адвоката, који су задржали чланство у Фонду посмртнине.

31 деце.мбра 1959 године у чланству Фонда посмртнине налазе се 
383 адвоката и 30 пензионисаних адвоката који су задржали чланство у 
Фонду посмртнине, тако да се у чланству налази укупно 413 чланова.

5) Бивши Пензиони фонд

Према прописима Закона о национализацији зграда све три зграде 
Адвокатске коморе у АПВ, раније власништво б. пензионог фонда, a 
које су укњижене у власништву исте, национализоване су.

Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ поднео је против захтева 
за национализацију приговоре, a затим против решења о национализа- 
цији жалбу, која је одбијена.

Адвокатска комора у АПВ на основу чл. 36 Уредбе о спровођењу 
Закона о национализацији, и са.мог Закона о национализацији, затра- 
жила је да се као правном лицу изузме испод национализације цео први 
спрат зграде у Новом Саду, Змај Јовина бр. 20, у коме су смештене 
просторије Адвокатске коморе у АПВ. О овом захтеву Адвокатске ко- 
море у АПВ још није донесено конкретно решење, мада је у решењу 
о одбијању жалбе већ утврђено да има места примени чл. 23 Закона о 
национализацији.

И 1959 г. је из средстава Коморе додељена зимска помоћ у поједи- 
начном износу од по 5.000.— динара. Ову по.моћ је примило 22 лица.

6) „ГЛАСНИК” Адвокатске коморе у АПВ

„ГЛАСНИК” Адвокатске коморе у АПВ излазио је у 1959 години 
тачно и на вре.ме, са 12 бројева, a на 420 страница, место 384 странице 
колико је предвиђено.

Часопис је уређиван од стране уређивачког одбора исти.ч правцем 
као и ранијих година.

Објавио је „Гласник” у 1959 години; 16 чланака на 36 страш из 
пробле.матике адвокатуре; 22 чланка на 124 стране из материје грађан- 
CKor права; 9 чланака на 36 страна из материје грађанског поступка; 4 
чланка на 23 стране из кривичног права; 12 чланака на 62 стране из ма- 
терије кривичног поступка; 1 чланак на 6 страна из радног права; један 
чланак на пет страна из привредног 'права; 3 чланка на 12 страна из вој- 
ног права; 5 чланака на 11 страница разне садржине; 6 некролога на 2 
стране; на 52 стране судску праксу и на 49 страна службена саопштења 
Адвокатске коморе у АПВ.

„ГЛАСНИК” је наставио да објављује судске одлуке, na је у 1959 
години објавио 139 судских одлука и то: Савезног врховног суда 3; 
Врховног привредног суда 22; Врховног суда АПВ 114 (102 одлуке из 
материје грађанског права и поступка; 10 одлука из материје кривичног 
права и поступка и 2 одлуке из управног права).
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7) Библиотека Адвокатске коморе у АПВ
Књижни фонд библиотеке Адвокатске коморе у АПВ повећан је у 

1959 години са Г40 нових књига, па сада библиотека има 1.740 разних 
дела. Вредност набављених књига износи 87.943 динара.

Појединих читалаца било је свега 187 и то ван библиотеке 114, у 
библиотеци 73. Број прочитаних књига је 320, број коришћених часо- 
писа 33, a број коришћених листова и новина 262.

Библиотеком се служе адвокати, адвокатски приправници и остали 
правници.

И за 1960 годину предвиђена су у буџету средства за дал>е раззи- 
јање библиотеке.

8) Удружење адвокатских приправника у АПВ
Удружење адвокатских приправника АПВ одржало је у 1959 години 

2 пленарна састанка на којима су бирани претставници тог Удружења 
у органима Коморе и заступници Удружења на скупштини Адвокатске 
коморе у АПВ.

Иначе, нажалост, Удружење Адвокатских прицравника у 1959 години 
није показало неку запаженију виталност, па је пожељно да се у на- 
редноЈ години чланство овог удружења више активизира на извршењу 
у правилима Удружења постав.д>ених задатака.

9) Односи са Савезом адвокатских комора Југославије 
и осталим Коморама

У Савезу адвокатских ко.мора Југославије управни одбор наше Ко- 
M'Ope претставља Милорад Ботић претседник управног одбора, a његов 
је заменик Коста Хаџи, секретар управног одбора. Савет наше Коморе 
претставља др Иван Мелвингер, претседник савета, a његов је заменик 
Славко Мишић ппретседник савета.

У 1959 години односи наоЈе Коморе са Савезом били су необично ак- 
тивни и плодни. Претседник управног одбора ове Коморе Милорад Бо- 
тић изабран је на пленуму Савеза адвокатских комора Југославије, који 
је одржан 6 и 7 јула 1959 године у Новом Саду за претседника Савеза 
адвокатских комора Југославије, па је и кумулација ова два положаја у 
једној особи, допринела врло тесној сарадњи између Савеза и наше Ко- 
.\iope.

Наша је Комора Савезу Адвокатских комора стављала предлоге по 
свим питањима проблематике адвокатуре.

Путем Савеза адвокатских комора Југославије наша је Комора узела 
активног учешћа и у раду органа Међународне уније адвоката, нарочито 
на заседању Консеја те Уније септембра 1959 године у Дубровнику.

Са осталим Адвокатским коморама у земљи одржавала је наша Ко- 
мора најприсније везе.

Посебно треба истаћи присне везе и присну сарадњу, из.међу Адво- 
катске коморе у Београду и наше Коморе. Обзиром, да се обе Коморе 
налазе у Народној републици Србији и да имају много заједничких 
проблема, успостављена је и сарадња одржавањем заједничких седница
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и састанака чланова управних одбора обе Коморе. Ова сарадња се пока- 
зала као необично корисна и плодна, јер је поред из.мене гледишта и 
мишљења по појединим конкретним ггитањима, усклађиван рад.

10) Односи са правосудним органима
Односи са правосудним органима били су коректни и позитивни.
Адвокатска ко.мора у АПВ одржавала је са Покрајинским секретари- 

јатом за правосудну управу АПВ односе, који су истоме увек омогућили 
да у потпуности има увид и да прати кретање и рад адвокатуре.

Судовима су давана потребна обавештења.
Међутим, становиште Секретаријата за послове правосуђа СИВ-а да 

судови нису дужни пружати правну помоћ органима гоњења Коморе, 
успорава рад истих.

Ранија пракса да се у седиштима окружних судова одржавају са- 
станци претседника окружних, среских судова, тужилаца и претставника 
адвокатуре, a који су састанци били врло корисни, јер су критички пре- 
тресали односе између судова и адвокатуре, уклањали недостатке у 
раду, није настављен у 1959 години. Било би пожељно да се у 1960 го- 
дини ови facxaHUH одржавају, јер то служи општљм интересима наше! 
правосуђа.

11) Отварање Правног факултета у Новом Саду
1959 година је била значајна за даљи развитак правног живота наше 

Покрајине Војводине. Она је добила једну правну научну установу, која 
неће само давати нове и младе кадрове, него ће својим радом унапређи- 
вати и продубљивати правну науку.

У овом је извештају већ истакнута улога коју наш Правни факултет 
треба да одигра по питању нових кадрова, a Адвокатска комора у АПВ 
ће свим својим могућим средствима помагати рад Правног факултета. 
Ова помоћ се указује и тиме, што је управни одбор наше Коморе закљу- 
чио да од свог вишка стручног књижног фонда уступи библиотеци 
Правног факултета све оно што је истој потребно.

12) Стипендије Коморе
И у 1959 години Комора је стипендирала 2 студента на Правно.м фа- 

култету у Београду и то: Мирјану Тонтић и Давида Ф. Коњовића.
Управни одбор је вршио надзор над успехом ових степендиста у 

1959 години.

13) Администрација Коморе
У 1959 години секретаријат Коморе је још побољшао брзину и 

експедитивност у раду.
Иако админист1ративни рад Коморе није мален, ипак су сви предмети 

решени у најкраће могуће времену.
У деловоднам протоколу заведено је 477 предмета, но овај број 

предмета није тачан одраз рада администрације Коморе, пошто се акта 
која се односе на један предмет здружују.
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Статистички подаци о упису и брисању из именика адвоката и адво- 
катских приправника већ су изложени. Поред овога администриција Ко- 
море обавила је и следеће: одбнјена молба за упис у именик адвоката 1; 
одбијена молба за упис у именик адв. приправника 1; обустава адвока- 
туре 3; укидање решења о обустави адвокатуре 2; постављање привре- 
мених заменика 3; постављање заменика 3; постављање преузиматеља 
30; разрешење привремених заменика 3; разрешење заменика 4; одлука 
Комисије од три члана 23; постављање заступника странкама 26; пову- 
чена молба за упис у именик адвоката 1; у предмету „Гласника” 679; 
по питању бив. Пензионог фонда 13; по питању соцчјалног оситурања 
адвоката 89; по питању примене Тарифе за награду за рад адвоката 38; 
по питању опорезивања адвоката 18; по питању повлашћене вожње ад- 
воката 1003; по питању материјалног пословања Коморе 1267; молбе за 
помоћ 11; по питањима стипендија 24; у односу са саветом Коморе 14; 
у односу са правосудном управом и судовима 73; у односу са осталим 
органима власти 63; издато је  уверења 107; по питању библиотеке 29; 
издато разних решења 48; упућено разних дописа 733; по питању Фонда 
посмртнине 45; евидентирано уговора адвоката са предузећима, задру- 
гама и народним одборима 37; извршење дисциплинских пресуда 7; то 
питању семинара адвокатских приправника 8; у питању управног спора 
2; и издато циркулара 15. Из ових статистичких података уочљив је 
обим рада администрације Комаре.

На дан 31 децембра 1959 године били су решени сви пр&дмети, осим 
два предмета уписа у именик адвоката, који очекују одлуку надлежних 
органа Коморе.

IV

ДИСЦИПЛИНСКИ СУД И ДИСЦИПДИНСКИ ТУЖИЛАЦ

У току 1959 године у раду код органа дисциплинског гоњења Адво- 
катске коморе у АПВ било је укупно 270 предмета. Из 1958 године пре- 
нето је у 1959 годину 73 недовршена предмета, док је у 1959 години 
поднесено нових 197 дисциплинских пријава (са 11 мање него у 1958 г.)

Од ових предмета тј. од 270 предмета у току решено је укупно 189 
предмета, те је пренос нерешених пред.мета за I960 годину 81, што је 
негативније од стања крајем 1958 године, када је пренето свега 73 пред- 
мета нерешена, тим пре што је у 1959 години поднесено 11 дисциплин- 
ских пријава мање него претходне године.

Иако су дисциплински тужилаи и дисичплински суд улагааи велик 
труд и напор да се што више предмета реши до краја 1959 године, ипак 
ти напори нису уродили жељеним плодом, јер је сам дисциплински по- 
ступак прилично гломаза« и дуготрајан, a ускраћивање правне помоћи 
од стране судова, је једна објективна сметња да се убрза дисциплински 
поступак.

189 дисциплинских предмета решено је овако:
дисциплински тужилац обуставио је поступак у 125 пред.мета; дис- 

циплински суд обуставио је поступак у 32 предмета; комисија управног 
одбора од три члана за кажњавање мањих дисциплинских прекршаја из-
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рекла је 23 казне од тога 19 новчаних казни, a 4 оттомене; дисциплински 
суд донео је 19 пресуда и то: 2 ослобађајуће; 5 са казном јавног укора; 
11 са новчаном казном и 1 казном губитка адвокатуре.

Пријаве су поднели: Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ 35; 
судови 19; јавна тужиоштва 6; јавна лравобраниоштва 1; народни одбор 
општине 1; срески завод за соц. осигурање 3; предузећа 4; земљорад- 
ничке задруге 1 и грађани 127, свега 197.

По дисвиплински.ч преступи.ма, односно прекршајима пријаве су под- 
несене: због неплаћања обавеза према Ко.мори 34, a пре.ма Заводу за со- 
цијално осигурање 4; због неиздавања списа странкама 14; мањи про- 
пусти у вршењу дужности адвоката (извештавање странака, пропуст 
расправе итд.) 50; постављени захтев за обрачун са странко.м 44; сукоб 
са клијентом 4; сукоб са судијом или претставником власти 8; сукоб са 
адвокатом 4; ненадлежно поднесени захтев 7; неприкладан тон употреб- 
љен у поднеси.има 8 ; .мањи пропусти вршења адвокатуре 10; недисии- 
плиновано понашање на расправи 1 и тешка повреда дужности адво- 
ката 9.

Дисциплински суд као другостепени орган донео је 4 одлуке који.ма 
је уважио жалбе уложене противу решења комисије управног одбора 
од три члана за кажњавање дисциплинских прекршаја и жалиоце осло- 
бодио.

Против пресуда дисциплинског суда уложено је у 1959 год. 8 жалби. 
Две је уложио Покрајински секретаријат за правосудну управу АПВ 
ради пооштрења казне, a 6 су уложили дисииплински оптужени.

Врховни суд као другостепени дисциплински суд једну је жалбу од- 
био, 1 је жалбу уважио и дисииплински оптуженог ослободио дисц. од- 
говорности, 2 је казне смањаи, a 4 пред.мета су у току.

Горњи статистички подаци указују на чињеницу да је врло велик 
број потпуно неосновано поднесених дисциплинских пријава и да се пи- 
тање дисциплине на подручју ове Коморе не може иенити кроз број 
поднесених пријава, него према стварни.ч прекршајима диси,иплине учи- 
њених од стране адвоката. Но, и поред тога управни одбор сматра да је 
потребно још више заоштрити борбу за у.мањење дисциплинских пре- 
кршаја и преступа, да су адвокати дужни да уложе сву потребну пажњу 
и да чиие крајње напоре да савесно, достојанствено, коректно врше 
дужност адвоката, како у односу на саме странке тако и у односу са cy
an јама, тужиоцима и осталим службеницима јавних органа и установа, 
a и у односу на са.м квалитет рада.

Против адвокатских приправника поднесена је једна пријава, која је 
ук.-Бучена у горњу статистику.

Управни одбор Адвокатске ко.море у АПВ, подносећи овај извештај, 
.моли скупштину да извештај узме на знање и да управно.м одбору и ор- 
гани.ма Ко.море да разрешницу за рад у 1959 години.

Овај извештај је прихваћен на седници управног одбора Адвокатске 
ко.море у АПВ која је одржана 24 јануара 1960 године.

Секретар, 
Коста Хаџи, с. р.

Претседник, 
Милорад Ботић, с. р.
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ОСПОРАВАЊЕ ОЧИНСТВА

Основни закон о односима родитеља и деце (чл. 28 до 30) јасно је 
одредио особе које могу оспоравати очинство дјетета рођеног у браку 
или рођеног три стотине дана од престанка брака, a то су наводни отаи, 
наиме муж, чија је жена дијете родила, мајка дјетета и само дијете. 
Али, док је за подизање тужбе по навадном оцу одређен, према одредби 
члана 28 став 2 ОЗОРД, рок од шест мјесеци од дана сазнања за рођење 
дјетета, a за подизање тужбе по мајци одређен, према одредби члана 29 
став 2 ОЗОРД, рок од шест мјесеци од рођења дјетета, није за подизање 
тужбе за оспоравање очинства по самом дјетету одређен никакав рок.

Иако је врло риједак случај, али се ипак догодило, да наводни отац,, 
који се по закону имао сматрати оцем дјетета, није оспоравао счинство 
дјетета, него је оспоравао да је дијете родила његова жена, па да сли- 
једом тога не може бити оцем дјетета. У оваковом случају не ради се о 
оспоравању очинства, у смислу члана 28 став 1 ОЗОРД, па услијед тога 
за подизање такове тужбе и није одређен никакав рок, a напосе не рок 
од шест мјесеци од дана сазнања за рођење дјетета у смислу члана 28 
став 2 ОЗОРД.^)

Како се у одредби члана 28 став 1 ОЗОРД оааашћује наводни отаи, 
да може оспоравати очинство, ако сматра да није отац дјетета, a исто 
тако у одредби члана 29 став 1 ОЗОРД овлашћује мајка, да може оопо- 
равати да је отац њезиног дјетета особа која се по закону сматва њего- 
вим оцем, појавила се већ одмах након ступања на снагу закона двојб’’, 
да ли ошоравати очинство могу и њихови насљедниии. Али, кад се ра- 
справља о могућности да и насљедници овлаштених особа на подизање 
тужбе за оспоравање очинства могу сами оспоравати очинство, тада се 
у правилу има у виду само насљеднике наводног оца, док се нема у виду 
и насљеднике мајкв, a поготово не и насљеднике дјетета, јер готово и 
не долази до случајева да би насљедници мајке дјетета или самог дје- 
тета оспоравали очинство, иако се ни тај случај не може искључити.

Према одредбама чл. 28 до 30 ОЗОРД не би се могло закључити да 
право на подизање тужбе за ошоравање очинства прелази на насљедни- 
ке, иако то није изричито одређено, као што је то одређено у чаану 50 
ОЗБ, да право на подизање тужбе за проглашење боака непостојећим и 
тужбе за поништење брака не прелази на насљеднике, однсно у члану 
70 став 1 ОЗБ, да право на подизање тужбе за развод брака не прелази 
на насљеднике. Ако су изричито одређене особе којима припада поаво 
на подизање тужбе за оспоравање очинства, a није изричито одређено 
да то 'право прелази и на насљеднике, a нити то произлази из одредаба 
Закона о насљеђивању, тада је то строго особно право, које не прелази 
на насљеднике.

Претпоставља се да таково рјешење одговара становиштву нашег за- 
конодавства о породичним односима, по којем према социјалистичким 
начелнма није тежиште у имовинсшм интереоима, него у значењу, које 
породица и дјеца имају за наведену заједницу,^) односно да је испу- 
штање насљедника учињено вјеројатно из разлога, што насљедници 
оспоравају брачно очинство због посве имовинских разлога, a овај са- 
свим имоЕински интерес као мотив оспоравања брачности дјетета трг- 
бало је што више искључити.^)
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Али, ако је особа овлаштена на подизање тужбе за оспоравање очин- 
ства већ користила своје особно право, тааа се насљедницима не може 
оспорити право да продуже већ започети поступак, што је уосталом и у 
складу са одредбом члана 50 ОЗБ, којом је допуштено насљедни’ има 
тужитеља да продуже већ започети поступак ради проглашења брчка 
непостојећим или поступак ради поништења брака, односно са одредбом 
члана 71 став 1 ОЗБ, којом је допуштено насљедницима тужитеља да 
продуже већ започети поступак ради доказивања основаности тужбе ра- 
ди развода брака.

A ипак, успркос јасних одредаба чл. 28 до 30 ОЗОРД, сматра се да 
би требало допустити изнимке, када би и насљедницима требало при- 
знати право на подизање тужбе за оспоравање очинства. Тако се сма- 
тра,'*) да би насљеднииима наводног оца требало признати право на по- 
дигнуће тужбе за оспоравање очинства, ако је наводни отац у вријеме 
рођења дјетета непозната баравишта односно ако је нестао, јер да се у 
таквом случају не може рећи да се оопоравање очинства противи вјечо- 
јатној вољи наводног оца, a с друге стране да би то доводило и до не- 
праведних рјешења, ако би се дијете, које изван сухмње није његово ди- 
јете, ипак сматрало његовим дјететом. Али полази се и даље од тог ста- 
новишта,®) те се не само у тим случајевима признаје насљедницима на- 
водног оца право на подизање тужбе за оспоравање очинства, јер да би 
строго поступање по закону значило очито неправду, него се то праго 
признаје насљеднииима наводног оца и у оном случају, ако је он умро 
прије истека рока за тужбу, кад би супротно поступање значило повреду 
оправданих интереса грађана, те кад би било супротно принципу поште- 
ног вршења права. У потоњем случају, кад би наводни отац сазнавши 
за рођење дјетета умро у отвореном року из члана 28 ћтав 2 ОЗОРД, a 
дијете евидентно не потјече од њега и да би недозвољавање оспорава- 
ња значило очиту непр"вду, увјетује се право нагљедника на подизање 
тужбе за оспоравање очинства ако је наводни отац на несумњив начин 
манифестирао своју вољу за оопоравање очинства.

Поставља се питање, да ли се може проширивати круг особа, које су 
према чл. 28 до 30 ОЗОРД овлаштене на оспоравање очинства само зато, 
што би се могло претпостављати да би супротно поступање значило по- 
вреду оправданих интереса грађана и могло бити супротно приниипу 
поштеног вршења права. Али, и увјетовати право насљедника на годи- 
зање тужбе за оспоравање очинства ако је наводни отац на несумњив 
начин манифестирао своју вољу за оспоравање очииства, коликогод би 
се највише приближило строго особно.м праву наводног оца, врло је не- 
сигурно, јер се не могу утврдити критерији о манифестирању воље за 
оспоравање очинства на несумњив начин, осим кад је наводни отац за- 
иста подигао тужбу за оспоравање очинства.

Мефути.м, судска пракса пошла је још даље и у сваком случају при- 
знала насљеднииима право на подизање тужбе за аспоравање очинства, 
ако они за то имају правни интерес. Тако је изречено,®) да је претпо- 
статвка очинства нужна мјера заштите дјетета и породице. И строги ро- 
кови одређени у чл. 28 и 29 ОЗОРД за оспоравање очинства да такођер 
служе заштити дјетета и породиие. Међути.м, да не би била у интересу 
заштита дјетета, па ни породице, такова пракса, по којој насљедници 
оног лица, које се по закону сматра оием, не могу оспоравати очинство, 
када то право није престало још за живота онога лица, које се по за-
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кону сматра оцем. Напротив, би такова пракса водила злоупотреби окол- 
ности да је дијете рођено у вријеме трајања брака, заснивала би права, 
која по закону припадају дјеци и кад је очигледно да очинство не по- 
стоји и не би била у складу са основним задатком правосуђа да се обез- 
биједи поштено вршење права и заштите законити интереси грађана (чл. 
2 ЗУНС). С друге стране, разлог због кога се допушта оспоравање очин- 
ства мужу и мајци да постоји у битном и према насљедницима. Они да 
такођер имају правног интереса да оспоре очинство. Према томе, да се и 
њима мора обезбједити заштита свог правног интереса.

Али, правни интерес насљедника на подизање тужбе за оспоравање 
очинства не може бити довољан ако је то право строго особно право и 
не прелази на насљеднике. Па ни очигледност, да дијете не потјече од 
особе, која се по закону има сматрати његовим оцвм, не може остварити 
насљеднииима право на подизање тужбе за оспоравање очинства. Тако- 
ва очигледност може постојати и у случају кад тужбу подиже наводни 
отац или мајка дјетета, па ће се ипак такова тужба одбацити ако је под- 
несена по истеку рока од шест мјесеци од дана сазнања за рођење дје- 
тета односно од дана рођења дјетета. У једном случају пошло се и с тог 
становишта очигледности, да дијете не потјече <јд особе, која се по за- 
кону има сматрати његовим оцем, јер да суд мора утврдити материјалну 
истин-у, па ако је јасно да дијете није зачето од наводног oua, да се не 
f̂Oжe утврдити његовим дјететом, иако он није никада побијао брачност 

њеног рођења. To становиште није усвојено/ јер се сматра погрешним 
са становишта члана 22. ОЗОРД у вези са чланом 28 ОЗОРД.

Ако би се насљедницима ипак признало право на подизање тужбе за 
оспоравање очинства, тек тада наступа потешкоћа, јер се мора одредити 
у којем року они могу такову тужбу подигнути. Нити се не пр>етпостав- 
ља, да и тужба насљедника за оспоравање очинства не би била везана 
за рок, након истека којега рока се више тужба не би могла поднијети. 
A ипак је у одредба.ма чл. 28 став 2 и 29 став 2 ОЗОРД одређен матери- 
јалвоправно преклузивни рок, који може бити одређен само законом, a 
законо.м нити је одређено ни да насљедници могу подигнути тужбу за 
оспоравање очинства, a ка.мо ли да је одређен рок у којем они .могу та- 
кову тужбу подигнути.

Нема спора, ако је у чл. 28 став 2 и 29 став 2 ОЗОРД одређен .мате- 
ријалноправно преклузивни рок, тада напосе смрт наводног оца односно 
мајке дјетета не спречава истек тога рока, a нити се тај рок из било ко- 
јег разлога прекида, као што то може бити случај код застарног рока. 
Према то.ме, ако за наводног ои.а већ почиње тећи рок из члана 28 став 2 
ОЗОРД односно за мајку дјетета рок из члана 29 став 2 ОЗОРД, тада 
ће ти рокови не само за њих него и за њихове насљбднике истјецати 
шест .мјесеци од дана сазнања наводног оца за рођење дјетета односно 
шест .vijeceuH од рођења дјетета, без обзира из којег разлога тужба уну- 
тар тог рока није поцнесена. Са.ма чињеница, што је наводни отац умро 
прије истека рока од шест мјесеци од дана сазнања за рођење дјетета 
односно што је .мајка дјетета умрла прије истека рока од шест мјесеци 
од дана рођења дјетета, не даје насљедницима могућност подигнућа 
тужбе за оспоравање очинства у неком другом року, кад им такав рок 
није законо.м одређен.

Друга је ствар, ако наводни отац није уопће сазнао за рођење дје- 
тета, те рок из члана 28 став 2 ОЗОРД није још ни почео тећ>и, тада би
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ce насљедницима морао одредити рок у којем они могу подигнути тужбу 
за оспоравање очинства. Насљеднииима би се морао за подигнуће тужбе 
за оспоравање очинства свакако рачунати рок од шест мјесеци, јеп лу- 
љина T'Ora рока одговара одредбама чл. 28 став 2 и 29 гтав 2 030'^Д, 
али је друго питање од када би се имао рачунати почетак тога рока. Ако 
се насљедницима рачуна рок од дана смрти њиховог п.редника или данз 
с којим је исти проглашен за умрлог, могао би тај рок истећи и прије 
него што су они за то сазнали, a напосе и прије него што су сазнали за 
рођење дјетета. Ако се опет насљедницима рачуна рок од шест мјесеии 
од дана сазнања за рођење дјетета,®) тада би тај рок могао истећи и 
прије него што је умро њихов предник, a они прије његове смрти немо1у 
право на подигнуће тужбе за оспоравање очинства, док ју након смрти 
СБОга предника не би више могли поднијети ради истека рока. Услијед 
Tora се сматра®) да је најприхватљивије становиште према којем бч се 
рок за подигнуће тужбе за оспоравање очинства имао насљедницима na- 
чунати од сазнања за рођење дјетета и сазнања за смрт њиховог гр-;-'- 
ника, тиме да рок почиње тећи. када се једна и друга претпоставка испу- 
ни, дли точиије, кад се посљедња од тих двију претпоставки испунила.

У једном конкретном случају'") претпоставило се да се насљедчи- 
цима мора рачунати рок од оног часа, када се дијете појављује као на- 
сљедник свог наводног oua и тако поставља захтјев да се сматра њего- 
вим дјететом. To би уствари био рок од дана сазнања насљедника за ро- 
ђење дјетета, иако то није баш тако јасно изречено, јер cv насљедниги 
могли за рођење дјетета сазнати и прије него што се то дијете појавило 
као насљедник свог наводног оца.

Ако се већ изнимно допушта насљедницима право на подигнуће туж- 
бе за оспоравање очинства, не би се смјело допустити да се почетак т с а  
рока рачуна тек од дана њиховог сазнања за пођење дјетета, јер им се 
на тај начин отвара посве нови рок из члана 28 став 2 ОЗОРД, који им 
законом није одређен. Насл>едницима кад улазе у права наводног оца за 
подизање тужбе за оспоравање очинства, морао би се рачунати роч оа 
дана смрти наводног oua односно дана његовог проглашења за умрлог, 
без обзира да ли су они v том року у стању остварити своје право на 
подигнуће тужбе за оспооавање оччнства.

Док из одредаба чл. 28 до 30 ОЗОРД јасно произлази тко може пп- 
дигнути парнии.у за оспоравање очинства, a то су наводни отаа, мајка 
дјетата и са.мо дијете, поставља се пмтање против кога се може и моча 
та парница подигнути. С једне стране, изражено је мишл.ење,“ ) да ot^h 
подноси тужбу против мајке и дјетата, мајка против oiia и дјетета, a ди- 
јете против оца и мајке, уколико су још на животу. Исто тако се сма- 
тра‘-) да у таквом поступку сва три лица треба да учествују у улози ту- 
житеља или туженога, јер су сва три лииа у том питању заинтересирана. 
С друге стране, изражено је мишљењеА®) да наводни отац подноси туж- 
бу против дјетета, мајка подноси тужбу против иаводног оца и ди!ете 
подноси тужбу против наводног оца. Док прва изражена мишљења нису 
уопће образложена, 'према другом израженом хгишљењу сматра се да се 
тужбом обара поетпоставка очинства, па да су према томе странке одпе- 
ђене законом. Правилно је становиште, да сам закон одређује и странке 
у некој парници, јер се на то мора закључити из права и обавеза ко је им 
из њиховог материјалноправног односа произлазе. He би се смјело на то 
закључивати из правног интереса, које одређене особе имају у парници,
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или чак можда само из њихове заинтересираности на парници, не водећи 
ни рачуна да ли се ради о правном интересу или можда само о фактич- 
ном интересу. Особа, која има правни интерес, може се, додуше, према 
одредби члана 195 став 1 ЗПП, придружити једној од странака као умје- 
шач, али ни правни интерес, a још мање фактични интерес, те особе није 
довољан да она буде и странка у парници. Ако наводни отац подиже 
тужбу за оспаравање очинства, јер се не сматра да је отац дјетета, мора 
тужити дијете, a нема основа да тужи и мајку дјетета, јер њој ништа не 
оспорава, осим што сматра да није отац дјетета, које је она родила. 
Мајка дјетета стварно мора тужити наводног oua, јер му оспорава очин- 
ство дјетета, које је она родила. Али, мајка дјетета мијења тиме и ста- 
тус дјетета, па мора услијед тога тужити уз наводног оца и дијете. Ко- 
начно, дијете оспорава очинство особи која се по закбну сматра њего- 
вим оцем, па мора ту особу и тужити. Али, дијете такођер нема разлога, 
као ни наводни отац кад подиже тужбу на оспоравање очинства, да тужи 
и своју мајку, јер ни дијете њој ништа не оспорава и од ње ништа ни 
не тражи.

Према томе, не морају у парници ради оспоравања очинства уче- 
ствовати као страике све три особе, наводни отаи и мајка дјетета и само 
дијете, 'него према оном што произлази из одредаба чл. 28 до 30 ОЗОРД, 
наводни отац мора тужити само дијете, a дијете мора тужити само навод- 
H'or оца, a једино у случају кад мајка подиже тужбу^мора тужити на- 
водног оца и дијете, те само у том случају у парници учествују све три 
особе. Друга је сатвар, уколико мајка дјетета има прав.ни интерес дз 
учествује у парници, која тече по тужби наводног оца у смислу члана 
28 став 1 ОЗОРД, односно у парници, која тече по тужби дјетета у сми- 
слу члана 30 ОЗОРД, припада јој једино право да се једној од странака 
придружи као умјешач.

Ако би се усвојило становиште да у парници за оспоравање очин- 
ства морају као странке учествавати све три особе, навоини отац и мајка 
дјетета и само дијете, тада се поставља питање, да ли малољетно дијете 
може заступати други родитељ ко ји учествује с њиме у парници на истој 
страни или се том малол>етном дјетету мора узијек поставити нарочити 
старалац. He мора се претпоставити, да би у парници наводног оца про- 
тив мајке дјетета и самог дјетета били интереси мајке дјетета и самог 
дјетета у супротности, па да би адмах требало поставити малољетном 
дјетету нарочитог стараоца. Тек ако се то у парници покаже, поставит 
ће се малољетном дјетету нарочити старалаи., a до тог часа може мало- 
љетно дијете заступати његова 1мајка. Друга је ствар, што се у парници 
по тужби мајке дјетета против наводног оца и дјетета не може ни прет- 
поставити да би интереси наводног оца и дјетета били сугласни, него се 
супротност мора већ унапријед претпоставља, па малољетно дијете не ће 
моћи бити заступљено по навокном оцу, него ће му морати бити постав- 
љен нарочити старалац. Коначно, ако би малољетно дијете морало по- 
кренути парницу против наводног оца и своје мајке, тада то може по- 
кренути само по нарочитом стараоцу, који му мора бити унапријед по- 
стављен по старатељоком органу.

Међутим, ако би се усвојило становиште да у парници за оспоравање 
очинства не морају увијек као странке учествовати наводни отаи и мајка 
дјетета и само дијете, тада ће у правилу, осим кад мајка подиже тужбу 
против наводног оца и дјетета у смислу члана 29 став 1 УЗОРД, дијете
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бити заступано no мајци, a само изузетно уколико би се показало да су 
интереси мајке дјетета и самог дјетета у супротности, тек тада би се 
дјетету морао поставити нарочити старалац.

Када је одредбом члана 30 ОЗОРД овлаштено дијете да може туж- 
бом оопоравати да му је отац особа која се по овом закону сматра ње- 
говим оцем, тада се поставља питање, без обзира да ли тужбу подиже у 
име малољетног дјетета његова мајка или нарочити старалац, да ли ди- 
јете за таково подигнуће тужбе мора имати нарочито одобрење органа 
старатељства. У самој одредби члана 30 ОЗОРД није у том погледу ни- 
шта предвиђено. Одредба члана 10 став 2 ОЗОРД предвиђа кад родитељи 
могу са одобрењем органа старатељства отуђити или оптеретити имо- 
вину cBojera дјетета, a одредба чл. 24 и 25 Закона о старатељству пред- 
виђа кад старалац може са одобрењем органа старатељства подузимати 
важније мјере у погледу личности малољетника или управљања његовом 
имовино.м. Али, међу нарочитим мјерама које може подузимати старатељ 
малољетника са одобрењем органа старатељства не наводи се у одредби 
члана 24 споменутог закона и подношење тужбе за оспоравање очинств

На основу самих одредба закона не може се, према томе, закључити 
да би родитељу или стараоцу малољетног дјетета било за подигнуће 
тужбе за оспоравање очинства потребно одобрење органа старатељства. 
A да ли се на то може закључити из опћих одредаба закона о мјерама у 
погледу личности малољетног дјетета, a напосе у погледу измјене ње- 
говог статуса? Старатељски орган може оцијенити колико родитељи 
имају оправдана разлога отуђити или оптеретити имовину свога дјетета, 
када то могу, према одредби члана 10 став 2 ОЗОРД, учи-нити само ради 
његовог уздржавања, одгоја и наобразбе или кад то захтјева који други 
његов интерес. Исто тако, старатељски орган може оцијенити о оправ- 
даности мјера у погледу личности малољетника или оправданост управ- 
љања његовом имовином, кад су ти случајеви нарочито наведени у чла- 
ну 24 Закона о старатељству, односно може, према одредби члана 25 
став 1 Закона о старатељству, оцијенити оправданост посла који пре- 
лази оквир редовног пословања или управљања малољетниковом имови- 
ном. Али на који начин и по којим критеријима би могао старатељски 
орган оцијенити оправданост захтјева .малољетног дјетета за утврђење 
да му отац није оооба која се по закону сматра његовим оцем. To може 
одлучити само суд по тужби дјетета, али се услијед тога не може мало- 
љетном дјетету унапријед одлуком органа старатељства таково право 
ускратити. Уосталом, претпоставка, да би малољетном дјетету требало 
одобрење органа старатељства за оспоравање да му је отац 0*0063 која 
се по закону сматра његовим оце.м, може се оснивати само на чињеници 
да дијете не би неосновано мијењало свој статус, па да би услијед тога 
требало о захтјеву дјетета претходно одлучити орган старатељства. Ме- 
ђутим, ако је суду, према одредби члана 406 у вези са чланом 412 ЗПП, 
дана могућност да у споровима о оспоравању очинства утврђује чиње- 
нице на којима странка заснива свој захтјев, и кад те чињенице нису 
међу странкама спорне, као и да се не може у тол1 опору довдјети пре- 
суда због изоотанка или пресуда на основу признања, тада су т”ме до- 
вољно заштићени интереси дјетета и не постоји никакова вјеројатност 
у погледу неосноване измјене његовог статуса.

Према томе, не само да не постоје одредбе закона, него ни друге 
околности не упућују ш  би малољетном дјетету за постављења захтјева
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за утврђење да му отац није особа која се по закону сматра његовим 
оцем требало претходно одобрење органа старатељства.
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ДА ЛИ СЕ МОЖЕ ВОДИТИ ПАРНИЦА ПРЕ НЕГО ШТО СЕ 
У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ УТВРДИ КО СУ НАСЛЕДНИЦИ 

— Поводом једног случаја из праксе —

I.
Окружни суд у Неготину решењем Г-460/58 од 19 јуна 1959 год. 

одредио је прекид поступка док се правоснажно не заврши оставински 
поступак код Среског суда у Неготину 0-287/58 у ко.ме се расправља 
заоставштина пок. Живула Милића, бив. из Рогљева.

Врховни суд HP Србије по жалби тужиоца који није претеадент на 
заоставштину решењем Гж-2768/59 од 18 септембра 1959 год. укинуо 
је побијано решење дајући следеће разлоге:

„првостепени суд повредио је одредбе из чл. 202 у вези чл. 11 ЗПП 
када је одредио прекид поступка у овом спору зато што је у току ра- 
справљање заоставштине пок. Живула Милића и зато што је у питању 
недостојност тужене Љубице за наслеђивање у смислу чл. 131 Закона 
0 наслеђивању. Пошто је неспорно да су туженици законски наследници 
пок. Живула, онда способност тужене Љубице да се појави као тужена 
странка у овом cnopy не зависи од резултата оставинске расправе иза 
пок. Живула нити одлука суда у овом опору зависи од претходног ре- 
шења питања да ли ће туженој Љубици у оставинско.м поступку бити 
признато право наслеђа на основу закона, јер по чл. 135 Закона о на- 
слеђивању заоставштина умрлог лица прелази по сили закона на његове 
наследнике у тренутку смрти, дакле нема лежеће оставине, већ оставиоца 
претстављају његови наследници све док не изгубе својство наследника” 

Тачно је да наше наследно право не познаје институт лежећег на- 
слеђа и да пре.ча чл. 135 Закона о наслеђивању (у даљем тексту скра- 
ћено ЗОН) заоставштина оставиочева у тренутку његове с.мрти када се 
наслеђе и отвара (чл. 128 ЗОН) прелази по сили закона на његове H a -
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следнике. Консеквентно томе наследник који не жели да се одрекне на- 
слеђа није ни дужан да писмено или усмено пред оставинским судом из- 
јави да се наслеђа при.ма (само изјава о одрицању од наслеђа може се 
дати и пред сваким другим среским судом), a суд ће о његовом праву 
одлучити према подацима којима располаже (чл. 218 ст. 3 ЗОН). Врхов- 
ни суд на основу овога извлачи закључак да без обзира што у оставин- 
ском поступку није утвр^но ко су наследници оставиоца и која им 
герава из заоставштине припадају, наследници су у тренутку срмти оста- 
виоца стекли његову заоставштину и самим ги.м могу да буду странке у 
споровима око предмета заоставштиие. Сматрамо да је овај закључак 
Врховног суда погрешан.

II.
Оставински поступак покреће се по службеној дужности (чл. 175 

ЗОН), a матичар који упише фактичку или правну смрт оставиоца у 
матичну књигу у.чрлих дужан је да у року од тридесет дана по изврше- 
ном упису достави смртовницу оставинском суду (чл. 193 ЗОН). Пре\:а 
томе, ако неко лице умре a остави имовину (заоставштина се не расправ- 
ља ако умрли не остави имовину — чл. 216 ЗОН), оставински поступак 
мора се водити a сходно чл. 173 ЗОН у поступку за 1расправљање за- 
осташтине (који треба да буде брз — чл. 176 ЗОН) оставимски суд 
утврђује ко су наследниии умрлог, која и.мовииа сачишава његову за- 
оставштину и која права из заоставштине припадају наследницима, ле- 
гатарима и другим лицима (наше излагање ограничава се само на питање 
наследника).

Правилно третирање проблема који износимо немогуће је без осврта 
на однос између оставинског и парничног поступка. По правилу, наслед- 
ноправни односи расправљају се у оставинском поступку a само изу- 
зетно у шрничном. И када се наследноправни односи не могу расправити 
у оставинском поступку, расправљање почиње у том поступку који се у 
таксативно предвиђеним случајевима у закону прекида да би се по пра- 
Бскнажном окунчању поново наставио и завршио доношењем решења о 
наслеђивању у случају да заоставштина постоји.

У теорији процесног права разграничење између оставинског и пар- 
ничног поступка почива на концепцији коју је развој нашег правног си- 
стема не само превазишао него и коначно одбацио као неадекватну, 
усмеравајући и оставински и парнични поступак у истом правцу са пер- 
спективом стварања јединственог поступка. ЗОН је  озбиљан прилог том 
напору и у светлу тог аспекта све већа оријентација према оставинском 
поступку који пружа и процесне и материјалне гарантије и оправдана 
и прогресивна је.

ЗОН садржи поред материјалног и процесно наследно право a када 
се буде кодифицирао ванпарнични поступак (сада су правила ванпар- 
ничног поступка 'растурена по многим законима) свакако да ће онда 
оставински поступак бити један део тог поступка. У ванпарничном по- 
ступку који је раиије називан неспорним поступком раоправљају се пи- 
тања која нису спорна a ако ипак дође 'до спора, ванпарнични поступак 
обуставља'се и странке упућују на парницу. To начело са извесном ко- 
рекцијом прихваћено је  и у оставинском поступку по ЗОН-у, са ширим 
овлашћењима оставинског суда него што је то било по предратном ван- 
парничном постулк»'
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Када ће се парница водити и која ће се питања у парничном поступку 
раоправљати нормирано је у ЗОН-у, али и кад је вођена парнииа опет 
се расправљање заоставштине завршава у оставинском поступку, јер кад 
слабија странка која је упућена на парницу издејствује од парничног 
суда мериторну одлуку за искрсло спорно пнтање лрекинути оставински 
поступак 'наставља се и обзиром на правоснажну парничну одлуку завр- 
шава доношењем решења о наслеђивању. Из овога произилази да је 
остваривање наслеђа у парници могуће салш под претпоставком да су 
странке на ту парницу и упућене у с.мислу чл. 226 ЗОН-а, или да је ре- 
шење 0 наслеђивању правоснажно па је у питању накнадно пронађенл 
тестаменат када оставински суд по проглашењу тестамента обавештана 
заинтересована лица о томе уз упозорење да могу своја права на основу 
тестамента остваривати у парници (чл. 236 ЗОН) или кад се појави нови 
наследник који своје право може остваривати директно у шрници (чл. 
237 ЗОН) или кад постоје разлози за понављање поступка по правили- 
ма парничног поступка када се такође не обнавља оставински поступак 
него странке своје право остварују непосредно у парници (чл. 238 ЗОН) 
На тај начин законодавац је исцрпео све могућности вођења парнице у 
току трајања оставинског поступка и после правоснажности решења о 
наслеђивању које према чл. 234 ЗОН везује страике које су учествовале 
у поступку ;ра1справљања заоставштине. Пошто је вођење парнице огра- 
ничено на наведене случајеве, свака друга парница недопуштена је a 
којој је предмет тужбеног захтева неки наследноправни однос. Како у 
закону такве одредбе нема, пракса се колеба да ли се по основу наслеђа 
могу водити и парнице на које странке нису упућене. Таква одредба 
била би сувишна јер ако се вођење оставинског поступка не може из- 
бећи, ни одредбе о вођењу парнице такође не могу се избећи. У против- 
ном те одредбе изгубиле би имепративност и логику свог постојања, јер 
уместо реда у наследноправним односима завладао би неред a да је на- 
мера закона да прекине са дугогодишњом прамсом на том подручју која 
у погледу правног шаренила стоји на првом месту сведочи и ггрелазна 
одредба из чл. 242 ЗОН по којој ће се на раније отворена наслеђа при- 
мењивати ЗОН ако није донета правоснажна одлука о наслеђу или на- 
слеђе није споразумом, деобом или на други начин коначно уређено, a 
и чл. 234 ЗОН прописује да правоснажно решење о наслеђивању или 
легату везује странке које су учествовале у поступку расправљања 
заоставштине, уколико им није признато право да свој захтев остварују 
у 'парници. Изузетак је (ако се то уопште може и назвати изузетком) 
чл. 226 ст. 5 ЗОН по коме правоснажност решења о наслеђивању не спре- 
чава доцније покретање парнице са наследноправним захтевом у следећа 
два случаја:

— кад странка упућена на парницу ову не поведе у одређеном року 
па оставински суд настави прекинуто расправљање заоставштине (ана- 
логно томе могуће је и да странка у одређеном року поступи по решењу 
оставинског суда али да не поднесе доказ да је покренула парницу и у 
том случају парница he се завршити без обзира на решење о наслеђи- 
ван>у) и

— кад оставински суд расправи заоставштину уместо да странке 
упути на парницу (а странка не уложи жалбу).

Забрана преклузије разумљива је зато што се на тај начин елими- 
нише формализам. Циљ је закона стварно решење конкретног друштве-
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ног односа a у навадена два случаја решење о наслеђивању било бн 
фиктивно јер би очигледно погрешка странке — непокретање парниие у 
одређеном року није и одрицање од наслеђа (да покрене парницу илн 
да поднесе доказ о покренутој парници) односно суда (да упути странку 
на парнии.у) била основа за решење о наслеђивању. Ако је једно пита- 
ње сметња за суштинско решење у оставинско1\1 поступку оно ће то и 
остати све док се у оквиру рокова који важе за застарелост парнииа не 
поведе и правоснажно не заврши. Другим речима ако спорно питање 
може да се реши само у парници, вођење парнице је неизбежно. Лиши и 
странку парава. или претензије поготову због незаконитог поступања 
оставинског суда не може се ничим правдати. Зато у покренутој парнипи 
одмах треба проверити да ли је донето решење о упуту на парницу, па 
ако није да ли је требало да буде донето a ако није ни донето нити тре- 
бало да буде донето a оставински поступак није покренут иии је покре- 
нут али није донето решење о наслеђивању или је још неправоснажчо, 
тужбу треба одбацити због ненадлежности a ако је решење о насле^и- 
вању правоснажно онда зато што је ствар правоснажно расправљена.

Парнични суд према чл. 75 ЗПП у току ц.елог поступка по службеној 
дужности пази да ли лиие које се појављује као странка може бити 
странка у том поступку и ако утврди да лице које се појављује као 
странка не може бити странка у поступку a тај се недостатак може от- 
клонити, одређује мере за уклањање тог недостатка, па ако одређени 
рок безуспешно протекне или се тај недостатак не може уклонити a т а- 
кве је природе да спречава даље вођење парнице, одбаииће тужбу и 
укинути све радње спроведене v поступку уколико су захваћене овим 
недостатком (чл. 76 и чл. 270 ЗПП). Повреда чл. 75 ЗПП претставља 
битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 343 ст. 2 тач. 8 ЗПП 
и другостепени суд поводо.м жалбе, иако жалба не указује на тај недо- 
статак, дужан је да првостепену пресуду укине (чл. 357 ст. 3 у вези чл. 
353 ст. 4 3ПП).

Парнични суд, ако то није парница из чл. 226 ЗОН, није овлашћен 
да решава да ли је појављена странка наследник нерасправљене заостав- 
штине јер само оставински суд може да утврди ко су наследници умрлог 
(чл. 173 ЗОН) a npeiVia чл. 11 ЗПП чи.м је посебним прописима друкчије 
одређено a одлука суда зависи од претходног решења питања да ли по- 
стоји неко право или правни однос, онда о претходном питању решава 
надлежни орган. Парнични суд у том случају одређује прекид поступка 
по чл. 202 ст. 1 тач. 1 ЗПП и поступак наставља сходно чл. 204 ст. ЗПП 
кад се 'правоснажно заврши оставински поступак. Између оваквог тума- 
чења ст. 2 и правила израженог у ст. 1 чл. 204 ЗПП нема колизије, јер 
ако се поступак прекине зато што странка умре a нема пуномоћника у 
тој парници (чл. 201 ст. 1 тач. 1 ЗПП) онда се поступак наставља кад 
наследник преузме поступак или кад га суд на предлог противне странке 
позове да то учини (чл; 204 ст. 1 ЗПП). Законодавац мисли на стварног 
наследника из решења о наслеђивању (чл. 228 ст. 2 тач. 3 ЗОН) a не 
на десигнираног из чл. 135 ЗОН уместо кога само може да се појави 
старалац заоставштине (чл. 134 ЗОН) и то ако је наследник непозндт 
или непознатог боравишта као и у осталим случајевима кад је то по- 
требно, иначе у сваком другом случају само наследник може да буде 
странка. Уосталом, наследник има право да се одрекне од наслеђа изја- 
во.м оставинско.м суду (а не и парничном) до свршетка расправе заостав-
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штине, што значи док се xaj поступак не заврши неизвесно je ко je на- 
следник односно да ли he бити наследник оно лице које се по закону 
сматра наследником (за опор око сродства, нужног дела, искључења, не- 
достојности не може то да дерагира). Баш зато што преласком заостав- 
штине 'наследници не постају и њени власници по чл. 29 Закона о за- 
старелости потраживања не може наступити застарелост потраживања 
док не протекне годину дана од дана када је наследнику уручена за- 
оставштина или од дана када је постављен старалац заоставштине. Тре- 
ба напоменути и то да су немогуће правне ситуаиије неизбежне па чак 
Ћ апсурдне ако се парнични паступак води пре него што се правоснажно 
не заврши оставински поступак a које се не могу избећи ни применом 
одредаба из XV главе ЗПП о учешћу трећег лица у парници. Циљ је 
парничног поступка да потпуно и дефинитивно расправи конкретан дру- 
штвени однос и да судска одлука усклађујући нарушени правни поредак 
онемогућава разне смицалиие несавесним страикама којима се савесна 
странка излаже када парнични суд и не упуштајући се да ли је у оста- 
винском поступку правоснажно утврђен наследник прима за наследника 
лице које у том поступку странка означи и то без икаквог проверавања.

Када је више наследника они као супарничари чине правну зајед- 
ницу или њихова права односно обавезе проистичу из истог чињеничног 
и правног основа (например код парнице због повреде нужног дела) и 
тај облик супаркичарства предвиђен је у чл. 184 ст. 1 тач. 1 ЗПП (у оба 
случаја оно је или активво ако је више тужилаца или пасивно ако је 
више тужених). Како се због природе правног односа спор у крме више 
наследника или у улози тужиоиа или у улози туженог може решити 
само на једнак начин према свима оупарничарима, то супарничарство је 
јединствено (чл. 189 ЗПП) јер сви наследници чине једну парничну 
странку за разлику од простог супарничарства (чл. 188 ЗПП) у коме је 
сваки супарничар самостална странка. Супарничарство наследника је и 
нужно зато што сви наследнии.и морају да узму учешћа у парници a 
ако се ипак сви не појаве то претставља неотклоњиву сметњу за даље 
вођење поступка. Зар и овај аргуменат не вде у прилог тези да парници 
треба да претходи оставински поступак који је искључиво и надлежан 
да утврди ко су наследници?

Заоставштина није правно лице и не може бити странка у поступку, 
a тужбу подносе наследниии, односно тужба се управља противу на- 
следника са изузетком из чл. 134 ЗОН када у име наследника иступа 
привремени старалац кога поставља оставински суд у оквиру оставин- 
ског поступка (чл. 205 ЗОН), што значи да би једно лице као привре- 
мени старалац (не заоставштине него наследника с тим да се заостав- 
штини може поставити старалац само по чл. 146 ЗОН) било као тужи- 
лац или тужени услов је да се води оставински поступак и да је у том 
поступку то лиие постављено за привременог стараоца. Ако би се узело 
да за парнични поступак нема значаја да ли је донето решење о насле- 
ђивању, онда би одредба из чл. 134 ЗОН била депласирана јер лица 
која се по закону сматрају наследнииима самим тим била би легитими- 
сана да туже и да буду тужена. Међутим, одредба из чл. 134 ЗОН је 
привремена мера која траје најдоцније док се не донесе правоснажно 
решење о наслеђивању када сва овлашћења прелазе на наследнике, a 
ако је и даље постојање стараоиа потребно онда се старалац поставља 
по чл. 46 OcHOBHor закона о старатељству.
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Закључак je да парнични поступак треба прекинути у свим грађзн- 
скоправним спаровима у којима се у улози једне или обе странке по- 
јављује наследник нерасправљене заостаЕштине (заоставштина је не- 
расправљена и кад је поступак покренут па није правоснажно довршен 
и кад поступак уопште није ни покренут). Дилеме нема кад су у питгњу 
парнице између наследника а спорне су чињенице или примена права 
(чл. 223—225), јер чим тужилац није упућен да такву парницу поведе 
у смислу чл. 226 ЗОН, парнични поступак треба прекинути и странке 
упутити на оставински поступак па и кад је у то.м тренутку потпуно ја- 
сно да ће те исте странке у оставинском постуггку сигурно бити упућене 
на вођење баш овакве парнице. Међутим, од осталих парница треба из- 
двојити само оне у којима у односу на заоставштину треће лице тужи или 
је тужено a на противној страни су «аследниаи и доказују се чињениие 
или право као у ранијим парницама, те и у тим парницама поступак 
треба прекинути. Према томе, правоснажно решење о наслеђивању није 
нужно ако, на пример, власник једне ствари подигне тужбу против јед- 
ног или свих наследника који држе ту ствар наводно као заоставштину, 
јер у тој паркици држаоии ствари имају пасивну легитимацију сзуим 
тим што држе ствар тужиоаа те њихова легитимација не извире из ре- 
шења о наслеђивању.

Борислав Р. Раванић

III.

ИЗ С УД С К Е  П Р А К С Е

Није довељно само поставити зах- 
тев за парничне тропшове него ;е 
потребно опредељено навести тро- 
шкове за KO.ie се тражи накнадз. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 479/59).

На жалбу туженог, ко1а ie уваже- 
на. трошкови I. ст. поступка су пре- 
бијени, a из разлога:

Из списа је видљиво да тужитељ 
у току I. ст. поступка a до закључе- 
н>а усмене расправе није опредеље- 
но навео трошкове за које тражи 
накнаду. По пропису чл. 153 ст. 2 
ЗПП није довољно поставити само 
захтев о накнади трошкова, већ на- 
против, странка је дужна да у том 
свом захтеву опредељено наведе тро- 
шкове за KOie тражи накнаду.

Према правни.м правилима о суд- 
ским таксама стрканка која по.?нгсе 
подесак ,подложан такси, без про- 
писно прилепљених таксених мара- 
ка, биће позвана да у року од 8 да- 
на плати таксу на поднесак псдне- 
сен без таксе. Уколико странка пред • 
н>и рок пропусти и не пгати такс.у, 
према правним правилима о судским 
таксама суд he посебним формула- 
ром доставити извештај надлежној 
управи прихода ко.1а he путем плат- 
ног налога наплатити од обавезног 
лица нeнaплaheнv таксу. Тек против 
овог платног налога, према правним 
правилима о судским таксама, стран- 
ка би имала право жалбе.

Није допуштгна жалба против опо- 
мене суда о плаћању таксе. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 613/1959).

Тужени је позван од суда да упла- 
ти таксу на жалбу, па је против тог 
решења суда уложио жалбу.

Жалба је одбачена, a из разлога:

Објективна одговорноет власника 
моториог возила не поетоји ачо нијз 
покретзно сопствено.м механичком 
силом. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 293/59)

I. сд. пресудом ,ie и II. р. тужз"о 
npefly3ehe било обвезано на исплату 
отштете ,за штету коју ,ie камион и- 
стог причинио тужитељу, a xa.i .ie ка-
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мион био у квару вучен од камиона 
I. р. туженика.

II. р. тужени је уложио жалбу, ко- 
ја је уважена, I. ст. пресуда у одно- 
су на II. р. туженог преиначена, 
тужба одбијена, a из разлога:

Другоредни тужени не одговара на 
основу објективне одговорности. У- 
становљено је да је приликом не- 
cnehe камион II. р. туженог био ву- 
чен другим камионом. a не сопстве- 
ном енергијом, јер је, услед не- 
исправности мотора, био неспособан 
за кретање сопственим погоном. Пре- 
ма томе, овакав камион се не сматра 
опасним погоном кож ства’̂ а ro ’̂ e- 
ћану опасност за околину. Овал ка- 
мион би био опасан потон ла се кре- 
тао својом механичком силом. a ка- 
мион сам по себи, по својим cBoi- 
ствима, по правилу не счат-^а се 
пасним погоном. Он ie опасан погон 
кала ie v паду почретан сопственрч 
механичком силом, a не ка^а ■'ч у 
раду, V покрету. услед дехтвт дпу- 
гога соелства независно ол сопстве- 
ног погона.

О нерешеном захтеву одлучује ое 
допунском ппесудом a Р " к  за пчед- 
лог ,ie 15 дана. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 313/58)

I. ст. суд ,|е решењем одбацио за- 
хтев тужитеља да се нерешен дро 
тужбеног захтева реши исправксм 
пресуде.

Против овог решења уложена ie 
жалба, која је одбијена, a из разло- 
га:

У смислу чл.' 328 ЗПП ачо ie с'-д 
псочус^ио да одлучи о свим захтз- 
вима странака о ко^има се мора ол- 
лучити ппесудом, стганка може v 
року од 15 дана од пријема пресуде 
предложити парничном суду да се 
изврши допуна пресуде, с тим да ћз 
неблаговремени предлог за допуну 
чпссуде одбаиити претседник већз 
I. ст. суда без одржавања претреса.

У конкр. случају ie утврђено да ie 
правозаступник тужиоца примио I. 
ст. пресуду ll-I I I  1953 г. a да ie сво-

мопбу ради исппавче пресуде под- 
нео I. ст. суду 23-VI 19.58 г. дакле no 
протеку15 дана, то је I. ст. суд пра- 
ВИ.ЛНО поступио када ie одбацио ту- 
жиочев предлог као касно поднет.

I. ст. суд је издао платни налог. a 
туженик ;е уложио приговоре, па ie 
I. ст. суд приговоре уважио, и плат- 
ни налог ставио ван снаге. a тужбу 
тужитеља одбацио.

Тужитељ је уложио жалбу, која 
.ie основана, a из разлога;

Према пропису чл. 432 ст. 1 ЗПП 
ако туженик приговори да нису по- 
стојали законсжи услови за издава- 
ње платног калога — чл. 426 и 427 
ЗПП или да nocTo.ie сметње за даљи 
ток поступка суд ће прво одлучити
0 томе приговору. Ако нађе да је та- 
кав приговор основан укинуће ре- 
шењем платни налог и по право- 
снажности решења отпочеће ра- 
справљање о гл. ствари. када таквом 
расправљашу има места.

У конкр, случају I. ст. суд је утвр- 
дио да тужитељево потраживање 
није новчако — коју чињеницу ту- 
женик не оспорава — чиме ,|е исто- 
времено установљено да ни.је посто- 
јао ни основ за дозволу издавања 
платног налога, да се ради о доспе- 
лом новчаном потраживању (чл. 426 
ст. 1 ЗПП). У таквом случају тек по 
правоснажности решеша о стављању 
пл. налога ван снаге дужност ie би- 
ла I. ст. суда да по конкр. тужби ту- 
жител»ево1 отпочне расправљање о 
главној ствари. Ни’е могао I. ст. суд 
у конкр. случају тужбу тужитељу 
одбацити сбзиром да недостатак из 
чл. 426 ст. 1 ЗПП нема приропу 
Ј.сметње за даљи ток поступка”. Са- 
мо у оном случз1у ако би се одиста 
радило о „сметњи за даљи ток по- 
ступка”, a које су процесуалног ка- 
вактеоа (стварна нечаллежност суда, 
недопустивост редовног правног пу- 
та рес јудиката. литис пендиииа 
итд.), /едино у том случају било би 
места одбача1у тужбе. Наравно и о- 
ваква одлука моула би се донети тек 
по правоснажности решења о став- 
jT,â 4v ван счаге платног налола, ка- 
ко ie изричито одређено У чл. 432 ст.
1 ЗПП.

Само ако се ради о „сметњи за да- 
љи ток поступка” које су процесуал- 
ног карактера има места одбачају 
тужбе. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 685/59)

I. ст. суд је обвезан да реши туж- 
бу у меритуму ствари, л није овлаш- 
ћен да вечи да ли су постојали усло- 
ви за упућивање тужиоца на парни- 
qy у смислу чл. 223 Закска о насле- 
ђивању. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 296/ 
1959).

I. ст. суд је тужбу одбацио.
Против овог решења ie уложена 

жалба, која је уважена и решеше I. 
ст. суда УКИН.УТО, a из разлога:
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Решење о упућивању на парницу 
тужитеља против туженог у смислу 
чл. 223 ЗН није предметом тужбеног 
захтева о којем се расправљало пред 
I. ст. судом тако да ie погрешио I. 
ст. суд када се упустио у оцену. да 
ли је оставиаски суд правилно донео 
решење о ynyhMsaftv тужител>а ка 
парницу против тужечога a У сми- 
слу чл. 223 ЗН. Напротив, дужноет 
је била I. ст .суда да у меритуму 
ствари расправи тужбени захтев ту- 
жителза, што је I. ст. суд пропустио, 
погрешно држећи да је овлашћен, да 
у свом делокругу цени да ли су по- 
стојали разлози з аупућивање ту- 
житеља на парницу у смислу чл. 
223 ЗН, rra према томе да у крајњој 
линији утврди недопустивост редов- 
ног правног пута из разлога што би 
конкр>етан тужбени захтев требао да 
расправља оставински суд у ванпар- 
ничном поступку.

се и из ст. 2 чл. 2 Увсдног закона за 
ЗПП по коме, ако је за поједине спо- 
рове посеблим прописима предвиђе- 
на стварна или месна надлежност 
одр>еђеног суда, на„лежнпст у тнм 
споровима одЈзеђиваће се по ЗПП, 
уколико у  чл. 4 овог Закона није 
другчије прописано, iep у чл. 4 цит. 
Закона ниЈе одржана на снази по- 
менута процесна одредба из ст. 4 чл. 
32 цит. Уредбе. Према томе, за ре- 
шавање конкр. слора с обзиром на 
његову вредност (2,713.388 дин.) у 
смислу чл. 28 ст. 1 ЗПП стварно ,ie 
надлежан Окружни суд.

II. ст. суд је I. ст. одлуку пра- 
вилно укинуо, али .ie неправилно 
тужбу рдбацио, па је предмет тре- 
бало уступити стварно надлежном 
Окружном суду ради мериторног ре- 
шавања.

У парницама по чл. 62 ст. 4 уредбе
0 финансирању социјалног осигура- 
ња надлежан је суд пре.ма вредно- 
сти спора. (Рев. 100/1959).

Пресудом Среског суда ставл»ени 
су ва« снаге платни калог Среског 
завода за соц. осиг. и решење НО 
среза, Управе прихода.

Услед жалбе ,ie Окружни суд I. ст. 
пресуду укинуо и тужбу одбацио на- 
лазећи да ни.1е био надлежан Срески 
суд за решавање спор>а.

Тужитељица ie уложила ревизију, 
која је делимично основана, П. ст. 
решење преиначено, тужба ни)е од- 
бачена, него је предмет уступљен 
Окружном суду на решаван.е, a из 
разлога;

У конкр. случају се ради о спору 
који је по чл. 62 ст. 4 Уредбе о фи- 
нанс. соц. осигурања спадао у искљу 
чиву надлежност Среског суда. Овај 
пропис о искључивој надлежности 
Среског суда претставља такву про- 
цесну одредбу која .ie регулисана у 
ЗПП. Како пак уз то у Уводном за- 
кону за ЗПП питање ове надлежно- 
сти ниј€ другчије решено, то ,ie сту- 
пањем на снагу ЗПП престала да ва- 
жи процесна одредба из чл. 62 с. т. 
4 Уредбе о финанс. соц. осигураша о 
искл>учивој надлежности Среског 
суда за решавање оваквих спорова 
(чл. 2 ст. 1 Уводног закона за ЗПП). 
Од тада важе општи прописи о 
стварној надлежности из чл. 25 ст.
1 и 28 ст. 1 ЗПП тј. овакви сшорови 
спадају у надлежност Среског одно- 
сно Окружног суда с обзиром на 
вредност спора. Да ie то тако види

Тужба ради побијања правних 
радњи предузећа у принудној ли- 
квидацији може се поднети само у- 
нутар преклузивног рока од године 
дана, рачунајући од дана објавл>и- 
вања отварања ноетупка принудне 
ликвидације у „Службеном листу 
ФНРЈ”. (Врх. привр. суд бр. П. 343/ 
1959).

Тужилац је поднео тужбу против 
туженог предузећа ради побијања 
правне Јзадње (предаја робе са свр- 
хом намирења новчаног дуга) у сми- 
слу одредбе члана 48 став 2 Уредбе 
о престанку пр>едузећа и радњи.

Окружни привр>едни суд усвојио 
је тужбени захтев. Пресуда тога с.у- 
да постала је правоснажна.

Претседник Врховног привредног 
суда подигао је на основу овлашће- 
н>а из члана 474 Зпп пркугив те 
правноснажне П1>есуде захтев за за- 
штиту законитости. Истакао .ie да ,ie 
суд првог степена усвајањем тужбе- 
ног захтева повредио закон. Позвао 
се на то да се у овом случа.1у има 
применити правно правило бившег 
стечајног права према коме се пар- 
нице ради побијан>а правних дела 
могу покренути само у преклузивном 
року од .једне године, рачунајући од 
дана објављивања отварања поступ- 
ка п ринудне ликвидације. Указао .ie 
на то да је поступак принудне ли- 
квидације тужиоца отвор>ен са прав- 
ним учинком од 20 јуна 1956, a  да ,ie 
тужилац парницу ради поби1ања по- 
кр>енуо тек 19 октобра 1957, дакле 
после истека законског рока. Пред- 
ложио је да се побијана пресуда 
преиначи тако што he се тужбени 
захтев одбити.
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Врховни привредш! суд усвојио је 
захтев за заштиту закочитоети, те је 
побијану правно.нажну прзсуду пре- 
иначио тако да се тужбанл захтев 
одбија, a из разлога:

„Захтев за заштиту зпконитости је 
основан.

У спорном случају тужилац је по- 
кренуо против туженог парницу ра- 
ди побијаша правног дела и предло- 
ж ;10  да се побијани купопродајни 
уговор п ĴOглacи ништавим односно 
ofcs правнлЈг двЈСТва, и да се тужени 
ссуди да плати противредност ркзбе 
коЈу je преузео на основу тога уго- 
вора.

Пр>ема правним правилима стечај- 
ног права која се примењују у вези 
поступка принудне ликвидације, 
парнице ради побијања правних рад- 
њи могу да се покрену само у р»оку 
од једне године рачунајући од дана 
отварања опступка прииудна ликви- 
дације. Овај ризк за подношеше туж- 
бе је преклузиван рок, што значи да 
право овлашћеника на подношење 
тужбе пропуштањем тога ркжа пре- 
стаје.

Увидом у  огласни део „Службеног 
листа ФНРЈ” овај је суд утврдио да 
је оглас о отварању поступка при- 
нудне ликвидације тужиоца објав- 
љен 20 јуна 1956, те је отварање по- 
ступка пркм13вело правни учинак то- 
га дана. Тужилац је међутим тужбу 
поднео 19 октобра 1957, дакле после 
истека наведеног преклузивног рока, 
услед чега је право тужиоца на по- 
бијаше сггорне правне р>адн>е преста- 
ло. Погрешио је  према томе суд пр- 
вог степена кад ie нашао да је ту- 
жилац тужбу предао благовремено, 
и што је уважио тужбено тражење.”

Приговор да се стање уписа у ре- 
iiacTpy привредних организација ве 
слаже са стварним стан>ем, не може 
се с успехом истаћн према лицу које 
је поступило поуздавајући се у ре- 
гистарско стан.е. (Врх. привр. суд, 
6р. Сл. 739/59)

Суд првог степена одбио .ie тужбе- 
ни захтев којим је тужилац тражио 
да се тужена задруга сх;уди да му 
накнади штету због неиспунаења уго- 
вора о испоруци. Нашао је да туже- 
на задруга и није закључила одно- 
сни уговор. Ово стога што је налог 
трговинско) агенцији да с тужиоцем 
у име тужене закључи уговор, дало 
лице које за то није било овлашће- 
но.

Врховни приврбдни суд уважио .ie 
жалбу тужиоца те пр>есуду суда пр- 
вог степена преиначио тако да је 
тужбеном захтеву за накнаду штете 
удовољио, a из разлога;

„Погрешно је правко становиште 
суда првог степена да уговор не о- 
бавезује тужену задругу јер да лице 
које је дало налог није било за то 
овлашћено, па да према томе ни за- 
хтев за накнаду штете није огнован.

Утврђено је да је налог дао М. Ж. 
Њега ie управни одбор тужене за- 
друге био одредио да тужену прет- 
ставља <чл. 30 став 2 Уредбе о зем- 
л>орадничким задругама — Службе- 
ни лист ФНРЈ бр. 41/1956 — која је 
тада била на снази). Та је чињеница 
уписана у р>ег1истар привредних ор- 
ганизација окружног привредног су- 
да.

После тога је управни одбор ту- 
жене задруге одредио друго лице 
које ће задругу претстављати, a Ж -а  
је поставио за управника. Као управ 
ник задруге, Ж. по напред спомену- 
тој У ј>€д6и  о земљорадничким задру- 
гама није бив овлашћен да за туже- 
ну закључује уговоре без посебног 
овлашћења. Није спорно ни да ту- 
жена није уговор накнадно одобри- 
ла.

Међутим, a то је одлучно за реше- 
ње спора, околност што је Ж -у оду- 
зето право да тужену претставља 
није брисана у регистру. Ж. је и о- 
нога дана кад је уговор по његову 
налогу закључен био у регистру у- 
писан као лице које тужену „пуно- 
важно претставља и потписује”.

Регистри прквредних организаци/а 
што их воде окружни привредни су- 
дови, јавни су уписници у које се у- 
носе правно релативне околности 
привредних организација и саопшта- 
вају јавности (тачка 3 Одлуке о ре- 
гистрацији привредних организација 
— Службени лист ФНРЈ бр. 43/54 — 
и тачка 24 Упутства о регистрацији 
привредних организација — Служ- 
бени лист ФНРЈ бр. 45/54). Пози- 
тивна страна принципа публицитета 
р>егистара привредних организација 
изр«жава повер»ен>е у те р>егистре. 
To значи да онај који се поуздаје у 
њих не сме одатле претрпети ника- 
кву штету. Околности које нису уне- 
сене у регистар или које су унесене 
али нису публиковане, не могу бити 
на штету ономе који је поступао по- 
уздавајући се у регистар. Окај који .ie 
пропустио пријаву ради уписа мор>а, 

да би сачувао своја права, доказати
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да де противна страна поступила не- 
поштено, тј. да је знала за неунесе- 
не околности. Негативна страна 
принципа публицитета регистара 
привредних организација изражава 
се у томе да се незнањем објавље- 
ног уписа не може нико оправдати.

У конкретном случају, тужена за- 
друга, која је по тачки 8 — д) и тач- 
ки 24 став 2 цит. Упутсгва била ду- 
жна да у регистар пријави да Ж. 
нема више права да је и даље прет- 
ставља и потписује, односно да при- 
јави нова лица која је управни од- 
бор за то одредио, не може се успе- 
шно против тужбвног захтева бра-

нити тиме да ie напросто пропусти- 
ла да поднесе такву пријаву реги- 
старском суду. У парници она није 
ни тврдила акамоли доказала да ;ie 
тужилац код закључења уговора од 
19 септембра 1957 поступио непоште- 
но, тј. да је знао да Ж. тада више 
није имао права да за њу закључује 
уговор. Код таквог сгања ствари ва- 
ља узети да је тужилац поступао 
поуздавајући се у регистарско ста- 
ње, a доследно томе — и да је уго- 
вор што га је трговинска агенцида с 
њиме закључила по налогу Ж -а 
правно вал>ан, те да обавезује ту- 
жену”.

ИЗ СЕРДНИЦЕ УПРАВНОЦ ОДБОРА АК У АПВ

На сбдници управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која је одр- 
жана 28 фебруара I960 године донесена су следећа решења:

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

2) Позивају се радни одбори да до 15 марта 1960 године безусловно
доставе требовања за повлашћену вожњу за адвокате итд. за 1960 ro- 
дииу. ' ' Г' Л

3) Решењем бр. 58/60 одређен је за заменика оболелог Љубомира 
Ђорђевића адвоката из Титета адвокат Арсенијевић Милорад из Н. Сада.

4) Решењем бр. 57/60 узета је на знање промена праксе адвокатског 
приправника Перић Веселина из Среског суда у Б. Паланци у Окр. суд 
у Н. Са'д.

5) Решењем бр. 56/60 узет је на знање извештај да је Игњатовии 
Борисав променз^о 1 фебруара 1960 адв. припр. вежбу од Среуког суда у 
Оџацима код Вучинић Владимира, адвоката у Оџацима.

6) Решењем бр. 60/1960 a ш  основу чл. 51 ЗОА узето је на знање 
да је Царић Василије адвокат преселио седиште адвокатске канцелариЈе 
из Сомбора у Шид.

8) Решењем бр. 67/60 са 31 јаиуаром 1960 брисан је из именика ад- 
воката АК у АПВ Савајски Нићифор, адвокат из Бечеја због пешиони- 
сања, a за преузиматеља његове адв. канцеларије одређен је Кекић Jo- 
ван, адаокат из Бечеја.

9) Решењем бр. 73/60 брисан је из именика адвокате ове Коморе са 
31 јануаром I960 године др Ковач Драгутин из Бајмока услед пензиони- 
сања, a за преузиматеља адвокатске канцеларије |решењем бр. 85/60 од- 
ређен је др Табаковић Павле, адвокат из Бајмока.

10) Решењем бр. 382/59 узет је на знање извештај Чубрила Станка 
адвоката из Панчева о преузимању адвокатске канцеларије пок. др. 
Глише Crojmifha.

11) Решењем бр. 74/60 a на основу чл. 51 ЗОА узето је на знање да 
је др Табаковић Павле адвокат Палић-Суботица, преселио седиште своје 
адвокаггске канцеларије у Бајмок.
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12) Решењем бр. 27/60 стављено је ван снаге решење о преселењу 
седишта адвокатске канцеларије Кекез Милоша из Срем. Митро?ице у 
Кикинду, обзиро.м да у Кикинди није нашао одговарајуће пословне про- 
сторије.

13) Решењем бр. 99/960 a на основу чл. 65—67, 23, 93 т. 4 ЗОА и 
чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 Статута АК у АПВ Уписује се у и.меник адвокатских 
приправника АК у АПВ Романовић Ђорђе на адв. приправничкој вежби 
код Стевана Рончевића из Новог Сада, почев од 28 фебруара I960 год.

14) На основу чл. 47 ст. 2 и 93 тач. 8 ЗОА чл. 8 Уредбе о награди 
за рад адвоката и чл. 33 Статута АК у АПВ евидентирају се уговори о 
пружању правне помоћи:

а) решењем број 84/60 др Емих Ивана адвоката из Чантавира са Зе- 
мл^орадничком задругом из Чантавира;

б) решењем бр. 103/60 адвоката Будишин Ивана са предузећем „Са- 
нитарија” Нови Сад;

15) решењем бр. 100/60 брише се из именика адвоката АК у АПВ 
Мандровић Богдан адвокат из Суботице услед пензионисања, a за пре- 
узиматеља његове адвокатске канцеларије одређује се адвокат Пиуковић 
Стеван из Суботице. Узима се на знање да је Мандровић Богдан задр- 
жао чланство у фонду посмртнине под условом иопуњавања обавеза 
према Комори.

16) Решењем бр. 101/60 брише се из имевика адвоката АК у АПВ 
др Цабафи Шандар, адвокат из Сенте, са даном 29 фебруар 1960 пошто 
је засновао радни однос, a за преузиматеља његове адвокатске канцела- 
рије одређује се Манојловић Ђорђе, адвокат из Сенте. Одбија се молба 
ради задржавања у Фонду посмртнине, пошто се ова погодност може 
признати само пензионисаним адвокатима.

17) Смреће се пажња свим адвокатским приправницима који су на 
дан ступања на снагу Закона о адвокатури тј. Ц маја 1957 године испу- 
нили услове за полагање адвокатског испита (чл. 18 ст. 1 ЗОА), да су 
дужни у смислу прописа чл. 130 ЗОА да до 11 маја 1960 године положе 
адвокатски испит, пошто he се у противном донети решење о престанку 
адвокатско правничке вежбе.

18) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката као и осталим 
текућим пословима.

Адвокатска комора у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник; Адвокатска комора 
у АЦВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Ур>еђује одбор. / Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. / Текући рачун 
код комуналне банке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. „Будућност” погон „Коста

Шокица” Нови Сад
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