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С A Д Р Ж A Т;

К. Хаџи: Годишња скушптина Адв. комор>е 
У АПВ;

Др. Бр. Петрић Измене и допуне Законика о крив. 
поступку;

К. М. Месаровић; О побијању правне важности уто- 
вора о доживотном издржавању;

Д. С. Китић Да ли је rtpcmiB дозвољене при- 
времене наредбе, поред прстш- 
љен>а допуштена жалба

Д. П. Мишић Кућни савети и прекид постзгпка;
M. Митић Да ли бирач који јавно гласа мо- 

же бити позван на кривичну од- 
говорност;

К. Хаџи Збирка одлука Дисц. судова адво- 
катуре Западне Немачке;

Годишња Конференција Удрзгже- 
ша адв. приправшжа у АПВ;
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Скупштине Адвокатских комора; 

Из судске rrpaiKce;

Службена саопштења.





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

Година IX Нови Сад јун 1960 Број 6

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У  АПВ

По први пут од када дела Адвокатска комора у  Новом Саду, 
одржана је годишња скупштина Коморе у  Банату, у Зрењашгау.

Иако је Скупштина имала чисто радни карактер, за њу је 
владало велико интересовање, код адвоката и адв. приправника, 
a и у нашој јавности, нарочито у Банату и Зрењанину, тако да 
je на Скушптини 6р1ло присутно 189 адвоката, и 11 адвокатских 
приправника, заједно са по Удружењу адвокатских пршхрав- 
ника изабраним делегатима. Скупштини су присуствовали скоро 
сви чланови Савета Коморе, на челу са др. Иваном Мелвинге- 
ром, претседником.

Од гостију Скугаитини су присуствовали: Михајло Ђорђе- 
вић, претседник Врховног привредног суда; Светолик Лазаре- 
вић, претседник Врховног суда НРС; Сима Ковачевић, као иза- 
сланик Покр. секретаријата за правосудну управу АПВ; Жарко 
Матијашевић, покр. јавни правобранилац, члан Савета; Илија 
Рајачић, претседник СНО, Зрешанин; Сло^дан Јелић, потпрет- 
седник НОО Зрењанин; Марков Петар, претседник Окрзгжног 
суда, Зрењанин; Милутин Будаков, претседник Окружног суда, 
Кикинда; др. Коста Дрндарски, јавни правобранилац среза Зре- 
шанин; Спасоје Милошев, јавни тужилац, Зрешанин; Ива Дра- 
жић и Павле Канурски, претседнрши Среских судова, Зрења- 
нин; др. Александар Столишић, јавни правобрашшац среза, 
Сомбор; Жарко Радосав, зам. јавног тужиоца, Сомбор, Савез 
адвскатских комора Југославије претстављао је Милан Жикић, 
генерални секретар, a Адвокатске коморе заступали су: Др>аго- 
љуб Taciđi (Београд), др. Вјекослав Франчески (Загреб), др. Ан- 
тон Брус (Љубљана), Басил Манолев и Александар Црнагорски 
(Скопл.е).

Скупштину Je отворио гфетседник Коморе Милорад Бо- 
тић, који је топлим речима поздравио све присутне изасланике 
правосудних сргана, судова, Комора, све чланове Савета Коморе, 
те све адвокате и адв. приправнике зачлањене у нашој Комор>и, 
који су Скупштини у лепом броју присуствовали.

После избора Радног претседништва, на челу са Савом Гру- 
јићем, прегседником Радног одбора адвоката, и адв. приправ- 
ника из Зрешанина, Скупштина је бурним одобравањем поздра- 
вила телеграфски друга Јосипа Броза-Тита, претседника Ре-



публике, те другаве Александра Ранковића, потпретседншса 
СИВ-а, Јована Веселинова, претседника Нар. скзшштине НРС и 
друга Стевана Дороњског, претседника Нар. скупштргне АПВ.

Затим је Скупштина минутом ћутања одала последњу по- 
част умрлим адвокатима.

Пошто су сви извештаји штампани скушптина је одлучила 
да се не читају, па је претседник Коморе Милорад Ботић, из- 
вепггај управног одбора допукио са најновијим збивањима у жи- 
воту Коморе. Милорад Ботић је утлавном изнео:

Штампани извештај Управног одбора обухвата сва питања 
и све проблеме адвокатуре. Али, како је протекло већ скоро пет 
месеци од усвајања тога извештаја потребно је да се исти до- 
пуни. Стање у адвокатури се из дана у дан поправла и са одрз- 
ђеним оптимизмом можемо гледати у будућнскт. Има још отво- 
рених шггања, али сва су та питања у процесу решавана. Адво- 
катура у целоме свету налази се у превирашу, јер тражи свој 
нови пут прилагођавања данашњем животу. Код нас је процес 
прилагођавања у прк)теклом периоду завршен. Наша адвокатура 
је одговарајући фактор лравосуђа и она и организационо и са- 
држајно не штрчи било чиме из склопа правосудних установа, 
a ни из склопа друштвених организација у земл>и. Адвокатура 
је у нас већ добила своју нову социјалистичку физиономију. 
Друштвено управл>ан>е путем Савета показује позитивне резул- 
тате. Савет Адвокатске коморе у  АПВ умногоме је одговорио 
СБОме задатку и осетно j '̂i^pao на рад Коморе, a следствено томе 
и на рад адвокатуре у Војводини. Савет позит^шно утиче на кад- 
ровску политику Управнаг одбора Коморе, a дао је  и низ суге- 
стија по питањима опште проблематике адвокатуре. Наши Радни 
одбори — колективи — значајна су полуга у раду Коморе. Они 
треба да иду и корак напр>ед, да се што више афирмишу на ло- 
колном плану, да се баве ггитањима стила рада адвоката, схва- 
тањима професионалне етике, стручног усавршаваша, a наро- 
чито учествовања у друштвеном и јавном животу адвоката и адв. 
прршравника уз повезиван>е са осталим политичким и друштве- 
ним организацијама, то су, по његовом мишљењу, непосредни 
будући задаци. Говори о питању подмлатка у адвокатури, које 
је критично, па томе питању Управни одбор посвећује врло ве- 
лику пажњу. Нека материјална питаша адвокатуре још нису ре- 
шена, a нека се заоштравају. Нове предвиђене закушшне за ста- 
нове и пословне просторије угрожавају материјалну егзистен- 
цију адвокатуре, па ова питања треба неминовно решити. A баш 
код р>ешаван>а ових питан>а активност и повезаност Радних од- 
бора са месним органима и месним политичким и друштвеним 
организацијама може бити од највеће користи за саму адвока- 
туру. Верује и убеђен је да ће адвокатура Војводине и у будуће 
знати да врши савесно и часно поверене јој задатке.

У дискусији која се развила после подношења допуне изве- 
штаја Милорада Ботића, те извештаја др Милана Иванчевића, 
претседника Комисије за преглед материјалног пословања Ко- 
море, згчествовали су:



Драгољуб Тасић у име Савеза адвокатских ксшора Југосла- 
вије и свих Адвокатских комора у земљи топло поздравља рад 
ове скушптине и жели јој пун успех.

Др Лазар Рашовић, (Срем. Митровица): сви се ми трудимо 
да адвбкатура у нашем социјалистичком друштву нађе оно место 
које јој припада, a он је уверен да је она то место и нашла. Три 
су основне базе рада адвоката: стручна спрема, етика и матери- 
јална обезбеђеност. Стручној спреми и питањима етике треба 
обратити највећу пажњу. Сматра да je рад управе Коморе за 
дивљење, и да је подигао углед наше Коморе на висину која 
сника“ који утиче на формирање не сал10 наше праксе него има 
утицаја и код новелирања наших прописа и цитира конкретне 
случајеве. Истиче да је прапис о начину вођења пословних књига 
несавремен, непрактичан, јер одузима адвокатима за чисто кн»и- 
говодствене задатке врло драгоцено време, a ако је потребна 
контрола она се може постићи на једноставнији, a и сигуран 
начрш.

Др Аурел Лошонц, (Суботица): нова Тарифа има својих круп- 
них недостатака, празнрша, a многе радње адвоката уопште нису 
тарифиране. Упоређењем старе и нове Тарифе долази до закључ- 
ка да је нова Тарифа у неким ставовима неповољнија од старе 
и све то указује на потребу да се Тарифа треба да мења.

Др Иван Мелвинтер, претседник Савета Коморе: у име Са- 
вета поздравл>а рад скупштине. Иако је Савет већ по многим 
питањима заузео свој став ипак jcnu није дао све оно што треба 
да да. Савету није увек указано на конкретне проблеме. Сматра 
да је потребно да се Савет повеже у  своме раду и са Радним 
одборима, јер код њих у шиховом раду и хсивоту настају управо 
основни проблеми, па Савет повезан са Радним одборима може 
да сагледа у све проблеме адвокатуре и да припомогне њиховом 
решавању. Годишња конференција адвокатских приправника је 
лсше успела, a и интерес чланства је био слаб, што је негативна 
појава.

Тоша Ишпановић, (Суботица): Уговором о социјалнсхм оси- 
гурању адвоката нису решена сва питања из те области. У со- 
цијалном осигурању адвокати нису изједначени у свим правима 
са осталим трудбеницима. Анализира поједине прописе у доказ 
овога. Сматра да је и доггринос обзиром на нове прописе пре- 
висок, Изгледа да Савез адвокатских комора код закључивања 
уговора није водио довољно рачуна о томе да је уговор већ пре- 
вазиђен животом. Адвокати тре^  да буду социјално осигурани, 

.не по посебном уговору, него на основу самога Закона, као што 
су осигзфани службеници.

Др Воја Мијатовић, (Нови Сад); рад органа Коморе у 1959 
години био је обхчман и успешан. Међутим, жали што у 1959 го- 
дини није одржан ни један састанак претставника правосудних 
органа и адвокатуре, који састанци су р>анијих годоша одржа- 
вани, a који су и дали врло добре резултате. Радни одбори треба 
да дају иницијативу за одржавање ових састанака, a треба да се 
иде један корак даље, и у седиштргма Окружних судова образо-



вати неке координационе одборе, који би отклањали све смбтње 
које се указују у раду правосудних органа и адвокатЈфе.

Коста Хаџи, секретар Коморе: говори о организовању слу- 
жјое правне помоћи при Народним одборима и о правној помо^ 
адвоката предузећима, задружним организацијама установама и 
приватаим правгош лицима. Адвокати Војводине треба да по- 
могну организовашу слзгжбе правне помоћи код Народних одбора 
и да у одв-ијању те службе суделују под условима предвиђеним 
у чл. 4 Закона о адвокатури и Уредбе која треба да се промул- 
гује, јер је то и интерес јавни и интерес саме адвокатуре. На 
подручју Војводине до сада је иведентирано 40 угавора склопље- 
них од стране адвоката. Од тага је један са Народким одбором 
огаптине у  каме је вођење правне службе поверено адвокату a 
под условима које је у Управни одбор Коморе оценио да су у 
сагласности са Заканом о адвокатури. Адвокати заступају на 
основу уговора 23 предузећа, 10 задружних установа, 5 банака 
и једно приватно дравно лице. Сви ови уговори оцењени су као 
сагласни са прописима Закона о адвокатури и Статута Коморе. 
— Слаже се са излагањима Т. Ишпановића, али само утолико 
да су крајњи цил>еви идентични. Наиме, Савез адвокатских ко- 
мора од почетка је заступао гледиште да адвокати као социјални 
осигураници у свему буду изједначени са државним службени- 
цима. Међутим, ово није спроводл>иво све док се не ргзмене одго- 
варајући прописи позитивних закона, пошто уговорни осигура- 
ниди имају други правни положај од осигураника који су у рад- 
ном одвосу. Иначе последњом изменом Уговора о социјалном 
осигурању од 28 децембра 1959 године постигнут је напредах у 
односу на ранији Уговор. — У вези са излагањем претседника 
Милорада BoraJia и он констатује да је стање адвокатуре у Вој- 
водини на висини. Адвокатзгра у Банату, у прошлости имала је 
сјајне и врло заслужне адвокате, који су не само као адвокати, 
него као књижевници, песници, публицисте, јавни радш-гци за- 
дужили наркЈде из којих су потекли. Износи имена низа адво- 
ката Срба, Мађара, Румуна из Баната који су играли врло видну 
улогу у политичком, јавном, културном и друпггвеном животу 
Баната. Њихов рад треба да је пример и потстрек свим млађим 
генерацијама, јер су они несебично радили за добробит народа.

ГГретседник управног одбора Милор>ад Ботић: са задовољ- 
ством констатује да је ова Скугпитина манифестовала једноду- 
шност адвокатуре Војводине, a посебно показала снагу адвока- 
туре у Банату. На Скутшггини су се чули многи корисЕШ пред- 
лози, које ће Управни одбор узети у разматрање и уврстити у 
свој програм рада. Захваљује у име Управног од^ра дискутан- 
тима на дискусији, која је увек била начелна и на високом 
нивоу.

По завршетку дискусије Скупштина је прихватила једно- 
гласно све извештаје, закл>учне рачуне, дала органима Коморе 
разрешницу за рад у 1959 години, прв-1хватила буџет Коморе и 
„Гласника“ за 1960 годину.



По општој оцени гостију и свих учесника Скушптине, она 
је протекЈга на огапте задовољство, показала једнодушност и сна- 
гу адвокатуре Војводине, дискусија је била плодна и на високом 
нивоу, тако да се она може сматрати једном од најуспелијих 
Скупштина наше Коморе.

Одржавање Скушнтине у помпезној сали Народног одбора 
општине Зрењанин, тгретходно вече одржано другарско вече у 
приредби Радног одбора адвоката и адв. приправника, затим за- 
једнички ручак, потврдило је велику оргаиизациону способност 
Радног одбора у Зрењанину, тако да ће ова Скупштина остати 
у сећању учесника не само као једна плодна радна Скутшггина, 
него и као дрзчптвени догађај од значаја.

Коста Хаџи

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Хзгманизација и усавршавање нашег казненог система, које 
је извршено изменама и дскпунама Кривичног законика нужно је 
захтевало и адекватне измене у Законику о кривичном поступку, 
како би се кривични поступак давео у склад са извршеним изме- 
нама, a сем тога на линији општег проширивања и продубл>авања 
социјалистичке дед10кратије требало је и у кривични поступак 
Згнети још више демократичности и проширити право грађана 
у поступку. Ови задаци извршени су Законом о изменама и до- 
пунама Законика о кривичном поступку, који је Савезна народ- 
дна окушптина усвојила ка свом заседању 26. ХП. 1959, a који 
је 'Ступио на снагу 1 јануара 1960 године (Сл. лист ФНРЈ бр. 
52/59 — пречишћени текст Сл. лист ФНРЈ бр. 5/60).

Све измене извршене Законом о изменама и доиунама За- 
коника о кривичном поступку (дал>е ЗИД ЗКП) могу се, у основи, 
сврстати у четири групе; и то:

1) измене које су извршене у циљу даље демократизације 
кривичног поступка и проширења права грађана који — као су- 
бјекти — учествују у  поступку;

2) измене које се односе на р>егулисање процесних ситуа- 
ција V вези Закона о изменама и допунама Кривичног законика 
(даље ЗИД КЗ);

3) измене које се односе на отклањање нејасноћа и празнина 
у досадапгњим прописима које су изазвале колебања у практич- 
ној примени; и

4) редак1Џ1ске измене.
Највећи број извршених измена односи се на измене из прве 

и друте грзше, док се у трећој и четвртој групи налази мањи 
број измена.

Пре но што би се размотриле остале измене, потребно је 
указати на једну редакциску измену, која је у ствари и најва- 
жнија измена те врсте. Законодавни одбор Савезног већа Савезне 
народне скупштине добио је овлашћење да утврди и изда пре-



чишћени текст Законика о кривичном поступку и да изврши 
потребне редакциске измене (чл. 80 ЗИД ЗКП). Пречишћени 
текст са редакциским изменама објављен је у Службеном листу 
ФНРЈ бр. 5/60 од 3. П. 1960. Најважнија редакциска измена од- 
носи се на нзгмерацију пречишћеног текста и то тако да су све 
одредбе нумержане тегсућим реднил! бројевима, без з^ацивања 
одредаба означених словним ознакама. На тај начин добијена је 
континзгирана нумерација која омогућава бољу прегледност. Тако 
је на пример чл. 247/а (чл. 37 ЗИД ЗКП) у пречпшћеном тексту 
нумерисан као чл. 248, па од тога броја сви ранији чланови — 
до чл. 412 — добијају по један број више (пошто је то први члан 
који је у целини нов). Тако је исто поступљено и код чл. 412/а 
(чл. 62 ЗИД ЗКП), па код целе главе XXV-a, (чл. 63 ЗИД ЗКП), 
па код чл. 435/а-о (чл. 64 ЗИД ЗКП) итд. По новој нумерацији 
пречишћеног текста Законтж; о кривичном поступку има 518 чла- 
нова према 484 ранијих. Сви прописи Законика о кривичном по- 
стугасу у овом чланку наводе се лсрема пречишћеном тексту За- 
коника.

Измене прве грзше се односе на проширење права одбране, 
на пропшрење права оштећених и на посебан поступак према 
малолетницима.

1) Право одбране прк>ширено је у знатној мери,. и то наро- 
чито у односу на обавезну одбрану. По новим прописима одбрана 
је обавезна у свим случајевима кад је подигнута оптужница за 
кривично дело за које се може изрећи казна строгог затвора до 
десет година или строжија казна (чл. 69 ст. П), док је по̂  доса- 
дашшим прописима одбрана била обавезна само у односу на хри- 
вична дела за која је бшта предвиђена казна прехо десет година 
односно строжа казна. Колико је ово проширење обавезне од- 
бране обухватно и знача1но види се и по томе што је сада одбрана 
обавезна у односу на 153 кривична дела, што значи за скоро по- 
ловину кривичних дела предвиђених у КЗ.

Законик о кривичном постуггху ни.те предвидео ништа по- 
себно у вези одбране када се ради о примени чл. 40'а КЗ, тј. кад 
се у случају вишеструког поврата може изрећи строжа казна. 
Кад се ради о лицу оптуженом за кривично дело за које је пред- 
виђека казна стоогог затвора до 5 година, та казна може при- 
меном чл. 40/а КЗ — да се изрекне до 10 година строгог затвора 
(на основу чл. 40/а ст. 2 КЗ), a то је граница за коју је предви- 
ђена обавезна одбрана. По логици ствари у таквом случату опту- 
женом се мора поставити бранилац по службеној дужности, ако 
га он сам — или овлашћена лица — не изаберу, a што произи- 
лази и из одредбе чл. 69 ст. 2. У  овој олредби се каже да је 
одбрана обавезна после подигнуте оптужнице кац се раци о кри- 
вичном делу „за које се пр закону може изрећи“ десет година 
строгог затвора или тежа казна. Изрази „по закону може изрећи 
..несумњиво утгућују на то да се за одређено хрзивично дело може 
изрећи казна десет година строгот затвора применом свих про-
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писа КЗ који долазе у обзир за конкретан -случај. Овде треба 
напоменути да су у ранјем чл. 69 ст. 2 били употребљени изрази 
,,за које је у закону предвцђена“ што одмах упућује на уже 
тумачење и то конкретно на посебни део КЗ где су биле предви- 
ђене казне. Разлика између израза „предвиђена“ и „може се из- 
рећи“ без сумше указује да се по новим прописима, када долази 
до примене чл. 40/а КЗ, окривљеноме мора поставити бранилац 
одмах после подизања оптужнице за дело за које је предвиђена 
казна стротог затвора до 5 година, јер се само у таквим случа- 
јевима може изрећи казна строгог затвора до 10 година применом 
чл. 40/а КЗ. С)тсуство браниоца у оваквим случајевима прет- 
стављао би битну повреду одредаба кривичног пос'гупка из чл. 
343 ст. 1 тач. 3 на коју повреду је другостепени суд дужан да 
пази по службеној дужности —  чл. 354 ст. 1 тач. 1. Овде одмах 
треба напоменути да је право одбране учвршћено и тиме што је 
посебно предвиђено да другостепени суд мора по службеној ду- 
жности пазити да ли је, у случају обавезне одбране, бранилац 
био присутан главном претресу, док раније другостепени суд није 
имао ову обавезу.

У  односу на одбрану даље проширење претставл>а и нова 
одредба у чл. 83 ст. 5 (чл. 14 ст. 2 ЗИД ЗКП) према којој и не- 
благовремено приспели поднесак надлежном суду има да се сма- 
тра благовременим, ако је због незнања или очигледне омашке 
подносиоца био благовремено упућен ненадлежном суду. Овом 
одредбом се хтреклузивни —■ a и друти рокови — ниуколико не 
продужују, нити се тиме пружа м огј^ ност њ их о во г  изигравања, 
већ се само отклаша једна непотребна формалност, која је стран- 
кама наносила штете. Јасно је да не може бити штете, за пра- 
вилан ток кривичног поступка, ако жалба оптзгженог против пр- 
востепене пресуде стигне другостепеном суду благовремено. Ако 
у таквом случају, због закашњења администрације или из других 
разлога, жалба стигае надлежном првостепеном суду по истеку 
жалбеног поступка, неосновано је одбацити жалбу, a такав од- 
бачај жалбе претставл>а често ненадохнадив губитак за отпу- 
женог. Коначно, такав став према жалби оптуженог, 1третставл>а 
чист формализам, од кога нико нема практичне користи, a са 
друге стране настаје штета.

У вези са жалбом на пресуду одбрани је дата још једна нова 
бенефиција. Наиме, кад се ради о обавезној одбрани пр>есуда се 
мора доставити и браниоцу — чл. 335 ст. 3 (чл. 44 ЗИД ЗКП), a 
у таквом случају рок за жалбу рачзша се од доцнизег дана при- 
јема (ако је пресуда зфзгчена у разне дане) — чл. 338 ст. 2 (чл. 
45 ЗИД ЗКП). На овај начин бранилац је у могућносги да се 
благовремено зшозна са пресудом и да припреми жалбу, без об- 
зира на то када је оптужени примио пресуду и кад је дошао 
код свог браниоца. Овом одредбом је још више учвршћен ин- 
ститут обавезне одбране, који треба све више да губи елементе 
формалног, на шта упућује и неоснован термин „формална од- 
брана“ — који се још некад употребљава — .



Коначно, један значајан инструменат је допрргнео даЈвем про- 
ширењу права одбране. Новелом је конституисано гграво жалбе 
на пресуду другостепеног суда, у случајевима када овај прершачи 
— без претреса — ослобађају^гу првостепену пресуду и оптуже- 
ног огласи кривим — чл. 369 ст. 1 тач. 3 (чл. 51 ст. 2 ЗИД ЗКП). 
По дсхадашњим прописима другостепена пресуда је била право- 
сиажна без обзира на прершачеша извршена на основу чл. 364 
ЗКП. — пре Новелрфата (сем ако се радило о смртној казни 
или строгом затвору у доживотном трајању — чл. 368 ЗКП пре 
новелирања). Према томе, по новим прописима оптужени има 
право жалбе на пресуду другостепеног суда, али само ако је пр- 
востепеном пресудом био ослобођен од оптужбе, a no жалби ту- 
жиоца пресуда буде преиначена и донета осуђујућа пресуда. 
Право жалбе постоји и у случају да друтостепени суд отпуженог 
само огласи кривим a ослободи од казне (рецимо у случају при- 
мене чл. 11 ст. 3 КЗ). Ово стога што је у чл. 369 ст. 1 тач. 3 
ЗКП предвр1ђено да се жалба може уложити само кад друго- 
степени суд донесе пресуду „којом се оптужени оглашава кри- 
вим“ . Жалба на пресуду другостепеног суда по наведеном основу 
може се уложити само у корист оптуженог, и то је могу уло- 
жити сва лица овлашћена по чл. 339 ст. 2 ЗКП, па и јавни; ту- 
жилац, који то право има по чл. 339 ст. 3 ин фине ЗКП. У  вези 
жалбе против пресуде другостепеног суда треба напоменути да 
оптужени нема то право у случају кад другостепени суд пре- 
иначи решеше о судској опомени и донесе пресуду којом опту- 
женог огласи кривим, на шта је овлашћен по чл. 420 ст. 1 ЗКП. 
Ово стога што је у  чл. 369 ст. 1 тач. 3 ЗКП, предвиђено да се 
жалба на пресуду друтостепеног суда може уложити само ако 
је ослоба^јућа пресуда преиначена и оптужени оглашен кри- 
Бим. Међутим, у случају кад се оптуженом изрекне судска опо- 
мека онда он није осло^ђен од оптужбе, већ је утврђено да је 
извршио кривично дело, које je предмет оптужбе, али је — због 
постојања околности из чл. 50-6 КЗ — зпместо казне изречена 
судска опомена. Мада судска опомека не повлачи никакве правне 
последице — чл. 50^ ст. 2 КЗ у вези чл 37-а КЗ — она је ипак 
санкција за извршену радњу, која претставл).а нешто виши сте- 
пен друпггвене опасности од скног који омогућава примену чл. 4 
ст. 2 КЗ, a ипак мањи од оног који условлава примену чл. 4 
ст. 1 и чл. 24 ст. 1 КЗ.

2) Права оштећених проширена су такође, и то тако да је 
знатно шира могућност заштите грађана који су оштећени кри- 
вичним делима.

Допуном чл. 53 ЗКП — чл. 12 ЗИД ЗКП — отклоњена ie 
опасност да оштећени изгуби рок за подношење приватне тужбе, 
ако се у току поступка —  који се води уз учешће јавног тужи- 
оца — утврди да је у питању кривично дело које се гони по 
приватној тужби, a што је до сада било могЈ^е. Нов став Ш у 
чл. 53 предвиђа да се благовремено поднет предлог за гскњење 
или пријава сматра као благовр>емено поднета приватна тужба. 
Исто тако, и у обрнутој ситуацији, благовремено поднета приват-
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на тужба сматра се као благовремена пријава односно предлог, 
ако се у току поступка по приватној тужби утврдц: да се ради о 
кривичном 'делу које се гони по службеној дужности или по 
предлогу. Овом ноеом одредбом обезбеђени су оштећеници од 
неоправданих губитака процесних рокова, до којих је могло доћи 
без њихове кривице.

Нова одредба чл. 83 ст. V ЗКП, која се односи иа одржавање 
рока за поднеске упућене ненадлежном суду, односи се и на под- 
неске оштећених, и то на исти начин како је то наведено под 1) 
у односу на одбрану.

Положај оштећеника учвршћен је и у односу на право жал- 
бе. Досадашња одредба — чл. 338 ст. 4 пре новелирања, према 
којој је сштећени могао уложзгги жалбу против пресуде само 
у односу на трошкове кривичног поступка — остала је и дал>е 
на снази. Међутим, тај став је допуњен и то тако што је оште- 
ћеном дао право на жалбу, по свим основима из чл. 342, у  свим 
случајевима кад је оштећени преузео гоњење од јавнгог тужи- 
оца, па касније јавни тужилац поново преузео гоњење. To значи 
да оштећени, који је у ма којој фази кривичног поступка сту- 
пио у функцију оштећеног као тужиоца, има право жалбе на 
пресуду првостепеног суда. Ово право стоји и у случају укидања 
првостепене пресуде, с тим што је битно да је оштећени преузео 
гошење од јавног тужиоца, a без обзира да ли је јавни ТЈгжилац 
одбацио 'пријаву, сбуставио извађај, одустао од захтева за го- 
шеше или одустао од оптужнице пре главног претреса или на 
главном претресу. Према томе, закон дозв-ољава постојање пара- 
лелних жалби јавног тужиоца и оштећеног као тужиоца, с тим 
што сштећени као тужилац не може уложили жалбу у корист 
оптуженсга, пошто је то право дато само јавном тужиоцу — 
чл. 339 ст. 3.

У  поступку пред среским судом оштећеном је дато још шире 
право у  односу на жалбу. Пошто јавни тЈЧКилац не мора да при- 
суствује главном претресу пред среским судом — чл. 412 ст. 1, 
то је оштећени — истом одредбом — овлашћен да заступа опту- 
жбу у границама сптужног предлога. У  таквим случајевима
—  нсЕОм одредбом —  оштећеном је дато право жалбе против 
пресуде и то без обзира да ли се јавни тужилац жали или не
— чл. 413 ст. 7 (чл. 61 ЗИД ЗКП).

У  случајевима када оштећени има право жалбе на пресуду, 
и поред Јавног тужиоца, суд треба да достави IIpecvдy и оште- 
ћеном односно његовом заступнику, сем ако се оштећени, или 
његов заступник, није одрекао гграва на жалбу — чл. 340 ст. 2 
и 413 ст. 4 ЗКП.

Поводом измене члана 142 КЗ. — чл. 75 ЗИД КЗ, према ко- 
јој се за кривично дело лаке телесне повреде из чл. 142 ст. 1 КЗ. 
гоњење предузима по ггриватној тужби — чл. 142 ст. 4 КЗ по- 
ставл>а се питање положаја приватног тужиоца у случајевима 
кад је оптужни предлог поднет за дело из чл. 142 ст. 2 КЗ — 
које се гони по службеној дужности — a суд утврди да се ради 
о кривичном делу из чл. 142 ст. 1 КЗ — које се гони по при-



ватној тужби. На први поглед изгледало би да у таквим случа- 
јевима, аштећени има право жалбе, с обзиром да се Ј>ади о кри- 
Бичном делу које се гони по приватној тужби. Међутим, таказ 
закључак се не може извући из позитивних прописа, јер оште- 
ћени нема право жалбе у односу на измену правне квалифи- 
кације, пошто суд није везан за правну квалификацију ни у оп- 
тзжници ни у оптужном предлогу — чл. 326 ст. 2 ЗКП. Ако је 
јавни тужилац присуствовао главном претресу, па суд донесе 
пресуду којом оптуженог огласи кривим за дело из чл. 142 ст. 1 
КЗ, ма да је у оптужном предлогу оптужен за дело из чл. 142 
ст. 2 КЗ, онда оштећени нема право жалбе на ту пресуду, у 
односу на правну квалификадију. Ово стога што та пресуда још 
није правоснажна, па се може десити да по жалби јавног тужи- 
оца другостепени суд преиначи првостепену пресуду и нађе да 
се ради о кривичном делу из чл. 142 ст. 2 КЗ, na би у  таквом 
случају жалба оштећеног била излишна. Ако се на пр. јавни ту- 
жилац не жали на пресуду, или пресуда буде потврђена, онда 
оштећени нема разлога да се жали у том правцу, јер је пресуда 
баш дрнета за дело за које би се могла поднети приватна тужба, 
па је према томе ефекат исти. Међутим, ако јавни тужилац не 
присуствује главном претресу, онда оштећени има право жалбе 
по свим осноБима из чл. 342 ЗКП — на основу чл. 413 ст. 7, како 
је то напред изнето.

3) Поступак према малолетницима претрпео је' најрадикал- 
није измене. Ранија Глава XXVI ЗКП у којој је био регулисан по- 
ступак према малолетницима, измењена је у потпзгности — чл. 
64 ЗИјД ЗКП — , a у пречишћенолх тексту та Глава носи број 
XXVn. Уместо ранијих 21 члан, сада се на поступак према ма- 
лолетницима односи 39 чланова.

ОсноБна карактеристика нових одредаба о малолетницима су; 
уБођеше судије и већа за малолетнике, проширење улоге органа 
старатељства, отклањање из процедуре више радши које би мо- 
гле негативно утицати на малолепшка и максимално убрзање 
поступка.

Према новим одредбама, судија за малолетнике има знатно 
шира права и обаБвзе но што је до сада имао. Веће за малолет- 
нике је потпуно нова институција —  кБалитативно нова према 
Бвћу по ранијем чл. 415 ЗКП. Веће за малолетнике среског одн. 
окружног суда може да покрене поступак протиБ малолетника 
иако јавни тужилац нађе да нема места вођењу поступка. Веће 
може да донесе одлуку било у седници већа било на основу одр- 
жаног главног претреса, с тим што се казне и заБодске мере могу 
изрећи само на осноБу одржаног глаБног претреса. Веће може да 
донесе одлуку да се на главном претресу отступи од правила о 
рукоБОђењу, одлагању, прекидању и току главног претреса, ако 
нађе да не би било целисходно примењивати све одредбе о гдав- 
ном гфетресу. Веће је ОБлашћено да донесе одлуку на основу 
утврђеног чињеничног стања на главном претресу, без обзира на 
оптужбу.
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Органи старатељства добили су, новим одредбама, значајна 
права и обавезе. Органи старатељства треба наЈЈгже да сарађују 
са јавним тужиоштвом, органима унутрашњих послова и судом, 
у интересу проналажеша најефикаснијих и најпогоднијих мера 
према малолетницима у току поступка, затим о смештају и обез  ̂
беђењу малолетника итд. Органи старател>ства овлашћени су да 
од већа за малолетнике захтевају покретање поступка, ако јавни 
тужилац не покрене поступак. Орган старател>ства мора бити по- 
зван на главни претрес.

Поступак лрема малолетнима је упрошћен тако да сам ток 
поступка што мање утиче на малолеткика. Малолетник не мора 
присуствовати главном претресу, веће може да одлучује у 
седници без присуства малолетговка, мере обезбеђења су сведене 
на најнеопходнију меру, изолација малолетника се може спро- 
вести смештајем: у другу породицу, у прихватилиште итд.

Поступак према малолетницима мора да се спроводи што је 
могуће хитније, нара1вно без штете по суштину поступка. Органи 
који воде псступак против малолетника дужни су сваких 15 дана 
да извештавају судију за малолетнике о разлозима због којих 
сваки поједини ■псступак није окончан, a судија за малолетнике 
дужан је да даје исте податке претседнику суда једном месечно. 
Седница већа или главни претрес мора се заказати у року од 8 
дана од пријема предлога јавног тужиоца односно од окончања 
припремног поступка — у случајевима кад јавни тужилац није 
покренуо поступак.

Овде су изнете само најосновнкје карактеристике поступка 
према молелетницима, и то у најгрубл>им цртама, мада нов си- 
стем поступка захтева једну детаљкију анализу, али то прелази 
оквире овог приказа измена у Законику о кривичном поступку.

П.
Од измена које су извршене у вези са изменама извршеним 

у Кривичном законику, најзначајније су: измене у вези стварне 
надлежности, измене у вези судске опомене, у вези примене мера 
безбедности, понавл>ања кривичног поступка, рехабилитације и 
брисаша осуде.

Измењеним одредбама о стварној надлежности срески судови 
су надлежни да суде у првом степену за сва кривична дела за 
која је предвиђена казна затвора — сем за дела из чл. 117 ст. 
IV 119 ст. Ш, 174— 176 и 311 КЗ. за која је надлежан окружни 
суд — и за кривично дело из чл. 249 КЗ. Сва остала дела су у 
надлежности окружног суда. С обзиром на ове измене, и про- 
мењене казне, новелирани су чланови; 17, 18, 19, 20 и 24 ЗКП.

Одредбе о судској опомени, у Кривичном законику, условиле 
су згнсшење нових одредаба у Законик о кривичном поступку, 
па је Новелом унета нова Глава XXVI у којој је предвиђена 
форма одлуке о судској опомени, њен садржај и одредбе о жалби 
против решења о судској опомени.

Измене у систему мера безбедности у Глави V КЗ захтевале 
су одговарајуће измене и у поступку за примену тих мера. Међу
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одредбама за примену мера безбеднсжти нарочито су разрађене 
одредбе о примени мере безбедности која се састоји у одузимању 
имовинске користи (чл. 62-а КЗ), у односу на коју је конститу- 
исано ‘право жалбе прк>тив пресуде и установи, привредној или 
друштвеној организацији од које се имовинска пориег одузима. 
У  случају примене чл. 62-а КЗ. установа, привредна или дру- 
штвена организација, на основу чл. 470—А1Ђ ЗКП добија ста- 
тус специфичне странке у кривичном поступку.

Одредбе о пстављању кривичног поступка измен>ене су уто- 
лико што је унето неколико нових основа за понављање кривич- 
ног постугаса, који су очигледно недостајали. Ових основа рша 
како у корист тахо и на штету осуђених лица.

Пошто су одредбе о рехабилитацији и брисашу осуде изме- 
њене у  Кривичном законику, то је било нужно извршити аде- 
кватне измене и у процесним одредбама које се односе на по- 
ступак за рехабилитацију и брисање осуде. Те измене извршене 
су чланом 68 ЗИД ЗКП којим је измењена цела Глава XXIX
зкп.

Iir.
Примена лојединих прописа Законика о кривичном поступ- 

ку, од 10. IX. 1953 године, изазвала је у пракси колебања и не- 
уједначеност што је произлазило из недовољно јаских или пре- 
цизних одредаба. Сада је отклоњен низ нејасноћа и празнина, 
па су тако измењени чланови: 115, 118, 190, 193, 251, 333, 405 и 
други. Овим изменама дабило се на квалитету појединих одре- 
даба, што ће несумњиво имати позитивног утицаја на будЈ^у 
праксу.

IV,
Најзад, извршене су релативно бројне — редакциске изме- 

не, које утичу како на пр>ецизност тако и на лакшу примену 
низа прописа. О најкрупнијој редакциској измени било је већ 
гсшора, a сем тога су измењени чланови: 85 ст. 1, 86 ст. 3, 87, 110 
ст. 2, 124, 128, 146 ст. 2, 156 ст. 2, 167 ст. 3, 194 ст. 4, 257 ст. 2, 
341 ст. 4, 368 ст. 1 тач. 1, 380 ст. 2, 388 ст. 4, 400 ст. 1 410 ст. 2, 
453 ст. 2 и 456 , ст. 2.

Интересантно је напоменути да је пропуштена једна редак- 
циска измена, која се односи на трк>шкове кривичног поступка 
код изрицаша судске опомене. На основу чл. 417 ст. 2 у вези чл. 
331 ст. 1 тач. 7 ЗКП. у изреку решења о судској опомени треба 
да се згнесе и одлука у вези трк>п1кова кривичног поступка, што 
значи да се уз судску опомену оптужени може обавезати да нак- 
нади трошкове кривичног посгупка, јер је нормално да oirry- 
жени те тркшгкове сноси пошто их је он изазвао извршењем кри- 
вичног дела. Међутим чл. 89 ст. 1 ЗКП гласи: „У  свакој пресуди 
и решењу којим се обуставља кривични лоступак, одлуч1Ље се 
ко ће сносити тролхкове кривичног лоступка и колико они изно- 
се“, a у овој одредби се не сломиње ништа о тркзлхковима у слу-
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чају доношерм решења о судској опомени. Овде је очигледно 
пропуштено да се изврпги редакциска измена, адекватна изме- 
ни чл. 128 (чл. 28 ЗИД ЗКП) где је реч „пресуда“ замењена реч- 
ју  опомени a пошто се решењем о судској опомени може одлу- 
чити и о имовинско-правном захтеву. Наравно да овај недоста- 
так неће претставл>ати никакву тешкоћу у  пракси, јер је очи- 
гледно да је решење о судској опомени, у односу на трошкове 
кривичног поступка, равно пресуди и да се и на решење о суд- 
ској опомени имају сходно применити одредбе које се односе на 
осуђујућу пресуду, јер је шихов однос такав да се може анало- 
гијом која је у процесном праву дозвскљена — доћи до сигурног 
закључка.

V.
Измене и допуне Законика о кривичном поступку претстав- 

л>ају једну нову, вишу, фазу у развитку нашег кривичног про- 
цесног права, али је јасно да оне не претставл>ају последши до- 
мет у том развитку. Наш друштвено-економски раз.витак не- 
сумњиво ће наметнути потребу дал>их измена и дсшуна, a веро- 
ватно је да ће се, у крајњој линији, појавити потреба за ради- 
калнијом изменом и ревизијом низа процесних института.

Др. Бранко Петрић

О ПОБИЈАЊУ ПРАВНЕ ВАЖНОСТИ УГОВОРА 
О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

У  чланку објавл.еном у стручном часогшсу „Правни Живот“ 
бр. 9 и 10 из 1959 године „Контраверза код примене чл. 122 
^кона о наслеђивању“ — дотакнут је проблем уговора о до- 
животном издржавању у вези са окрњењем нужног наследног 
дела и правилно су оцењене контраверзе у тумачењу наведеног 
зак. члана од стране појединих судова у пракси. Но, ту HPije раш- 
чишћено правно питање; у којим случајевима и када нужни на- 
следнихџ! могу побијати уговор о доживотном издржавању и ка- 
ква је улога суда у овом поступку?

Стога ћемо покушати да на ово гоггање потпуније одгово- 
римо.

Према чл. 122 ЗОН уговор о доживотном издржавању је 
теретни уговор, без обзира да ли је закључен између сродника 
или несрк)дника. Наиме, оставилац може за живота сло^дно да 
располаже својом имовином, тј. да је отзфи путем било каквог 
дозвољеног теретног правног посла и у томе га нико не може 
спр>ечити.

Из овог би се могло извести' да уговор о доживотном издр- 
жавању, сачињен на штету нужног наследника као теретни прав- 
ни посао, спречава нужног наследника да тужбом остварује своје 
повређено право, с обзиром на чињеницу да се ту не ради о да-
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ровном уговору, који се може да редуцира путем спора у  случају 
кад је њиме окрњено какво право нужног наследника.

Ако је давалац издржавања утрошио у сврху издржавања 
.онолико колико је прилшо у приходима од имовине примаоца 
дздржавања, —  односно вредности исто или још и више, онда 
се ту ради о чистом теретном -уговору, пошто у том случају од 
имовине примаоца издржавања не преостаЈе ништа више у ко- 
рист издржавања што би ввај примио без ггротивчинидбе.

Напротив, ако је давалац издржавања утрошио на издржа- 
вање примаоца издржавања ман.е него ли што ie прижио на осно- 
ву уговора 0 доживотном издржавашу, онда би овај уговор био 
делимично дарован и то за износ који је без пропсвчинидбе њему 
прштао.

На тај вишак би се евентуално могао применити чл. 39 одно- 
сно 46 Закона о наслеђивању, те наследницима по нужди при- 
знати право да поставе захтев за редукцију, тј. да им се из тог 
вишка допучи ускраћени нзгжни део, јер нема никаквог оправ- 
даног разлога да се тај вишак остави даваоцу издржавања, a да 
с друте стране законски наследник не добије свој нужни део. 
Ово становиште је оправдано само у случају ако се сматра да 
уговор 0 доживотном издржавању не може да се третира и као 
алеаторан правни посао.

Нарочито треба имати у виду: да уговоре ове врсте најче- 
шће закл>учују старији и изнемогли људи и то обично у тгослед- 
њим месецима, ш  чак и данима, свога живота, кад постану не- 
способни да се сами о себи старају, a наследници то не чине че- 
сто пута и из оправданих разлога (.iep, например, не живе у 
истом месту, слабог су материјалног сташа итд.). тако да у нај- 
већем бро.ту случатева даваоци издржавања приме много више 
него ли што су дали у извршењу своје уговорне обавезе.

Међзггим, после смрти примаоца издржавања, кад се иначе 
и врши пренос имовине из уговора, може се на напред наведени 
начин да изврши обрачун даван>а к примаша, те установи: има 
ли вишка у вредности примљење имовине по одбитку трошкова 
издржавања даваоца издржавања, a који би вишак овај добчо 
без ггротивчинидбе.

Кад се ради о случају, да је давалац издржаваша утрошио 
мање него ли је примио, постоји мотућност да се нужним навлед- 
ницима призна на рачун тог виигка до висине њтсховог нужног 
дела. У ггротивчом, институци1а права на нужни део била би при 
оваквом стању ствари без детства, због чега се и та околност 
Mopa имати у виду при решавању овог питања.

Стога, a како је уговор о доживотном издржавању ипак уго- 
вор и то двострани теретан уговор, то би нужни наследници 
после смрти оставиоца могли да поби1а]у овај уговср у колико 
је закључен на начин и под околностима који га чине ништавим 
шш рушљивим.

Нужни наследници нарочито могу побијати овај уговор у 
циљу реализоваава свог прарз на нужни део, ако тат уговор о 
доживотном издржавању садржи симуловане елементе, који иза
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CBOje привидне садржине очигледно крију стварно закључен уго- 
вор о поклону.

Оставилац би могао, у циљу изигривања одредаба о нужном 
делу, пЈггем овог привидно закљученог уговора о доживотном из- 
државању да фаворизира једнот нужног наследника на рачун 
другог или да уопште тако заобиђе одредбе о нужном делу, ако 
је одлучио да сву своју имовину или њен одређени део, којим 
се вређају права нужних наследника, путем доброчиног посла 
(бестеретног) пренесе у корист извесног лица. У  obitm случаје- 
врша, овако закључен уговор, мора се третирати као уговор о 
поклону и следствено томе такав уговор морају пратити све прав- 
не последице из Закона о наслеђивању које заштићује нужне 
наследнике.

Правилна је констатација: ,,да оставински судови нису овла- 
шћени да одлучују о опстојности уговора о доживотном издржа- 
вању без обзира на то да ли су наследници умрлог признали 
или не важност таквог уговора због тога што је истим окри>ен 
нужни наследни део“ , с обзиром на чињениду да се ту ради о 
једном двостраном теретном правном послу, који је ван домена 
законског и тестаменталног наслеђиваша, a чију опстојност може 
да цени само редован парнични суд под условима и околностима 
о којима смо напред говорили.

Завршавајући овај кратки приказ, жел>а нам је била да њиме 
допринесемо продЈ'бљењу овог проблема у  циљу да би се коначно 
дошло до његовог правилног решења.

Коста М. Месаровић

ДА ЛИ ЈЕ ПРОТИВ ДОЗВОЉЕНЕ ПРИВРЕМЕНЕ НАРЕДБЕ, ПОРЕД 
ПРОТИВЉЕЊА ДОПУШТЕНА И ЖАЛБА

У  пракси је опорно питање, да ли противник предлагача, 
ако му није дата могу1шост да се изјасни о предлогу за дозволу 
привремене наредбе, може против дозвол.ене привремене наре- 
дбе, поред противл.ења да изјави и жалбу, односно да ли је 
у овом сл^^чају жалба дозвољена.

По једном мишљењу које заступа већи број правника, про- 
тивник предлагача, ако није претходно саслушан, може против 
дозвољене тгривремене нарепбе, према правним правилима по- 
ступка о извршењу и обезбеђењу да поднесе једино противл>е- 
ње. Уколико би пак у оваквим случајевима прктшник предла- 
гача изјавио жалбу, друтостепени суд би ie сматрао као против- 
љење и предмет вратио првостепеном суду, да донесе одлуку 
односно да на основу одржане расправе одлучи, да ли ће се при- 
времена наредба потврдити, преиначити или укинути.

Разлози за овакво поступање следећи су:
Прво, поменутим правилима предвиђено ie само противљење.
Друго, овим правилима за подношеше противлБења одређен 

је рок од 15 дана, док је за жалбу предвиђен рок од 8 дана, из
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чега произилази да се против дозвољене привремене наредое 
може употребити искључиво противљеше као правно сретство 
за чије је подношење предвиђен дужи рок. Сходно овоме изводи 
се даље закључак, да се противљење не би могло сматрати за 
жалбу, јер је за њу предвиђен краћи рок. Другим речима, жал- 
ба се у сваком случају има сматрати као противљење обзиром 
да је погрешан назив правног сретства без утицаја на н»егову 
садржину.

По другом мидгљењу, противник предлагач може поред про 
тивљења да изјави и жалбу, као редован правни лек, који нијед- 
iDiM правним 'правилом није иокључен.

Околност, што су у питаи>у различити рокови за подноше- 
ње противљеша и жалбе и што о противљешу доноси одлутсу 
првостепени суд, a о жалби другостепени, нема правног значаја, 
јер је према правншт правилима жалба морала бити потписана 
од адвоката. Он је стога сносио одговорност када је против до- 
звол>ене привремене наредбе изјавл>ивао жалбу, односно он је 
по правилу знао како треба да изјави жалбу a када противљење.

Уосталам, ако би противник предлагача поред жалбе под- 
нео и протиБЛ>ење, прво би другостепени суд решавао по жалби 
о основаности привремене наредбе. Он би наиме решеше о до- 
звољеној привременој наредби потврдио, ако из чињеница на- 
ведених у  преддогу и приложених доказа пралзилази, да је 
предлатач учинио вероватним да постоји н>егов захтев и објек- 
тивна опасност да би без дозвол>ене привремене наредбе про- 
тивник осујетио илм знатно отежао остварење дотичног захте- 
ва (нагфимер, у случају тужбе жене против брачног друга ради 
својине и државине по основу удела у  непокретној имовини, за- 
једнички стеченој у току брака, на којој је својина укњижена 
у корист мужа), или укинуо ако решење има битних повреда 
или би га преиначио и одбио предлог за дозволу прквремене на- 
редбе, ако би нашао, да нису испуњени услови за дозволу. У  том 
случају протагољење би постало безггредметно. Уколико би H a -  
mao, да одлзчса може да зависи од претходног саслушањ.а про- 
тивника, који би могао да доведе у питање издавање привреме- 
не наредбе, жалбу би сматрао као противљење и предмет до- 
ставио првостепеном суду да га реши. Ако би пак противник из- 
јавио противљеН|е, a ностојали су услови за изјаву жалбе, пр- 
востепени суд би без обзира на ово, ако је прот’екао рок за жал- 
бу, одредио расгграву и даље поступио у смислу правних прави- 
ла, јер нису предвиђени никакви специјални разлози за npon-iB- 
љење, уколико је испуњен једчни услов, да противнику ни.је 
дата могућнсхл' да се изјасни о предлогу за дозволу прнвремене 
наредбе. Жалба је међутим, поред основних података за подне- 
ске, морала бити потпуна и образложена евентуално оригинал- 
ним: доказима, да би се на основу истих могло' донети правилно 
решење. Сзшротно овоме, противл>ење је у суштшш припре]ини 
поднесак за расправу. После расправл>ан>а доноси се решење, 
које се као и свако друто решење може побијати жалбом. Стога 
противљење није морало да садржи никакве одређене разлоге
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нити је морало као жалба да буде поттгисано од адвоката, јер 5и 
ее евентуални недостаци уклонили на самој расправи.

Све те формалности као и суштршске разлике не указују 
на то, да је противљење предвиђено место жалбе и да је тиме 
посредно искључена жалба, пошто у неким слулајевима рбзи- 
ром на фактичко стање треба поднети противл.ење, a у другим 
жалбу.

Даље, такЕО би се гледиште о искључењу жалбе противЈ^ло 
правним правилима о извршењу и обезбеђењу. Тим правилима 
прописано је наиме да је против свих решења дозвољена жалба 
осим у  случајевима, у којима се изрично иокључује сваки прав- 
ни лек или се не дозвол>ава засебан пЈ>авни лек. Правним пак 
правилима која се односе на привремене наредбе, не предвиђату 
се овакЕИ случајеви искључен>а жалбе против решењ-а о дозво- 
ли приврамене наредбе. Зато се не мрже ни поставити питање 
искључења жалбе као редовног правног лека, те је поред ггро- 
тивљења и она дозвољена.

Према изложеном, правним правилима противнику предла- 
гача дата је могућност да изјави поред противљеша и жалбу 
односно да изјави једно или друго или једно и друго, што за- 
виси од конкретне ситуаиије, a евентуално и од схваташа про- 
тивника и његовог адвоката. Противник на пример, уколико не 
би био скгуран да ће успети са жалбом, могао би да подаесе и 
противљење. - ’■'wy

Сада, пак. обзиром да рок за жалбу износи 15 дана —  чл. 
10 ЗУНС-а у вези чл. 120 ст. 2 Закона о судовима и да Законом 
о парничном псетупЕу није предвиђено обавезно заступање адво- 
катам ни потписивање жалбе од стране адвокјата, не постоји ни- 
какво фактичко ограничење у погледу подношења противљенва 
и жалбе, iep и првостепени суд, уколико би Haniao да пткуп^вље- 
ње садржи разлоге жалбе, могао би да то означи у спроводном 
ггисму и предмет достави вишем суду на дал.и рад олновно v k o -  
лико би другсстепени суд натаао да навоаи жалбе завт̂ -зе од га- 
слушања противника, жалбу би сматрао као противљење и пред- 
мет доставио суду п р е о г  степена. Ово стога, што суд, сходно чл. 
98. 174 ст. 3, 339 и 340 ЗПП, није везан за назив правног сретстза 
већ за његову садржину, те неисправна ознака правнот сретгтча 
не може бити сметња да се проведе правилан и законом протш- 
сан поступак.

За поврелу овог мишљења може да послужи и следећи при- 
мер из праксе;

ГГредлагач је у предлогу за дозволу привремене наредбе на- 
вео, да ie као тужклац повео спор против сво1их противника ра- 
ди понрпптења vroBopa о куповини и продаји земл>ишта, тражећи 
да му врате 400.000 динара. колико је дао продавцЈд кога cv на- 
следили ггоотивници. Он је купљено земљиште држао све до про- 
лећа 1959 год. када су противници без икаквог питан>а ушли у 
ово имање и обрадили га. Тако је он остао и без имања и без h o b -
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ца, предложио је да се ради обезбеђењ-а његовог захтева у  t y - 
жби дозволи привремена наредба, којом се из државине против- 
ника узима предметно земљиште и предаје у државину њему — 
'предлагачу.

Окружни суд је својим решењем, 5ез саслушања противника 
и без икаквог образложевоа одсбрио предложену привремену на- 
редбу, иако нису постојале претпоставке за њено изцавање. Ту- 
жилац је наиме, тражио обезбеђеше државине земљишта која 
није предмет спора, поигго је тужбом, као што је наведено, тра- 
жио 400.000 дин. Он у предлогу није дакле тражио сбезбеђеше 
сврг тужбеног захтева, a није ни навео у чему се састоји опасност, 
да he противник без одобрене привремене наредбе осујетити или 
знатно отежати остварење дотичног захтева, нити се види, каква 
му ненакнадива штета прети, кад противници држе предметно 
земљиште, које вреди више од 400.000 динара, чити повраћај ту- 
жбом тражи. Из овога произилази, да је супротно правним пра- 
вилима дозвољена привремена наредба, што претставл>а разлог 
за изјаву жалбе.

Против ове дозЕОљене привремене жалбе прстивници су ме- 
ђутим поднели противљење у којем су навели да нису испуње1ш 
услови за издавање привремене наредбе и да ie преплагач ту- 
жбом због 'Сметања поседа могао да заштити своју државину (што 
је у основи тачно — чл. 418 до чл. 426 ЗПП).

Окружни суд је после одржане расгграве cBoiMM решењем 
усвојио гфотивљење и пре.чначио дозвољену привремену наредбу 
тако да је одбио предлог за издавање хгривремене наредбе. Про- 
тив овог решења није било жалбе.

У  конкретном случају, Окружни суд ie могао, сматра1ући 
противљење за жалбу, ла предмет достави републичком впхов- 
ном суду на решавање. Другостепени би пак суд или укинуо ре- 
шење о дозволи привремене наредбе због битне повреде поступ- 
ка, пошто решење нема никаквих разлога, или би га ггоеиначио 

одбио предлог за дозволу привремене наредбе обзипрм да "е 
из наведених чињеница и доказа у самом ппеллогу мсже т-пве- 
сти закључак да нису постојале претпоставхе за из^ав-ање пви- 
времене наредбе. Овако поступање, према наведенсм било би пра- 
вилније, логичније и у складу са позитивним прописЈГма.

Очигледно је дакле, да противник предлагача може поред 
противљења да поднесе и жалбу, a уколико би односно поавно 
сретство логрешно назвао, то не би утицало на салржат, поема 
којем би се сходно изложеном одређивало поступање.

Следствено наведеном, погрешна би била пракса, да друго- 
степени суд, априори, сваку жалбу, без обзира на њену садржи- 
ну сматра за противљење и предмет враћа првостепеном суду да 
о њему донесе одлуку, јер и другостепени суд мсже, као што ie 
речено, да донесе мериторну одлуку, односно може да потврди 
дозвољену привремену наредбу а«о Je жа.лба неоснована или, 
ако ie основана, да ie укине или преиначи. У  таквим случајевима, 
другостепени суд би био дужан да донесе одлуку о жалби против
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дозвољене привремене наредбе, пошто би враћање преда1ета било 
у супрстности не само са правним правилима поступка о извр- 
шешу и обезбеђењу, него и са наведеним позитивним прописима 
и самом логиком ствари.

Даница С. Kuruh

КУЋНИ САВЕТИ И ПРЕКИД ПОСТУПКА

Пред првскггепеним прив}>едним судом једно предузеће за- 
сновало је спор у фебруару 1950 године противу кућног савета, 
са разлога што кућни савет није хтео да исплати предузећу оста- 
так цене за учињене грађевинске услуге.

У  том впору, као што се види, кућни савет је био тужена 
страна (према судскоЈ пракси), иако у Уредби о управл>.ашу стан- 
беним зградама од 1954 године (чл. 6) не стоји изрично да кућни 
савет има својство правног лица.

По овом спору расправа је зашвучена крајем јуна исте го- 
дине и пресуда је донета у законском року (чл. 324 ЗПП).

По жалби тужене стране, ггредмет је дошао пред виши суд 
на одлучивање.

На дан 22 јула 1959 године ступио је на снагу Закон о стан- 
беним сдносима, a iio чл. 7 тога Закона станбена зграда под дру- 
штвеним управљањем има својство правног лица, у погледу права 
и обавеаа који настају у вези са коришћењем те зграде.

У  тсм члану још стоји да те станбене зграде, као правна 
лица, претставља претседкик кућног савета.

Када је предмет по жалби дошао код вишег суда, поставило 
се питање како треба даље поступити.

Пошто кућни савет нема више својство правног лица већ 
станбена зграда, то се виши вуд налазио пред спором у коме ту- 
жена страна нема страначку способност.

Виши суд је био у недоумиии какав би став требало заузети 
у посматЈМном случају. Док је једно мишл»ење ишло затил! ла се 
пресуда укине с обзкром на пропис чл. 75 у вези чл. 357 ЗПП, 
и нижи суд упути на отклањање свог процесуалног недостатка 
сходно чл. 270 ЗПП, дотле су други заступали гледагште да овде 
има места примени главе шеснаесте Закона о парничком поступ- 
ку, која говори о прекиду псх:тупка.

ПреоЕладало је ово друго гледиште, a жалбени суд је при- 
менио на конкретан случај чл. 203, став друти ЗПП па, пошто 
,ie узео предмет у мериторно решавање по жалби, укинуо је п о  
бијану пресуду, налазећи да је непотпуно утврђено чињенично 
стање.

Мени, ипак, изгледа да је прво гледиште било правилно.
Кућни савет који је имао својство правног лица, даном 22 

јула i959 гсдине, када је ступио на снагу Закон о станбеним 
односима .то је својство изгубио. Зар, онда овде не би био тигги- 
чан случај за примену чл. 270 ЗПП?
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Друго гледиште, пак, не би одговарало законском пропису 
из чл. 201, тачде 3 ЗПП па, према томе, не би имало места ни 
примени чл. 203, става другог ЗПП a у односу на посматран 
с луча ј .

Ово зато, што кућни савет, тужена страна у нашем спору, 
је престао да постоји као правно лице, али је и даље остао као 
орган друштвеног управл>аша станбеном зградом (истина са про- 
ширеном улогом), што се види из чл. 63 Закона о станбеним од- 
носима. Међутим, чл. 201 тачка 3 ЗПП када говори о ггрекиду 
постзчгка, мисли на странку у спору (наравно да је правно лице 
чим је странка у спору) која је престала да постоји, a то није 
случај са кућним саветом, који је изгубио само страначку спо- 
собност.

Иако ће у нашем посматраном примеру крајњи резултат 
бити исти (и по једном и по друтом гледишту пресуда се укида), 
ипак треба начелно правити разлику између ова два процесуална 
случаја: правно лице које је било странка у спсру, престало ie 
да постоји за време епора, и странка у спору (правно лице) које 
губи својство правнаг лица за време слора, али и дал>е пастоји.

Дугаан П. Мигиић

ДА ЛИ БИРАЧ КОЈИ ЈАВНО ГЛАСА МОЖЕ БИТИ ПОЗВАН 
НА КРИВИЧНУ ОДГОВОРНОСТ

I ■
Приликом избора за републичку народну скушптину марта 

месеца 1958 године лице Н. Н. гласало је јавно. Оно ie гласало 
на тај начин што је заокружило име кандидата за кога ie дало 
свој глас a затим, иако му је сарпштено да ie гласањ.е та1но, ре- 
кло ie гласно за кога је гласало тако да су сви присутни то чули.

На основу оваквог чињеничног стања, изнетог у пријави, 
срески јавни тужилац поднео је  среском суду оптужни предлог 
прстив лица Н. Н. наводећи да окривљеног оптужу1е због тога 
„што ie дана 23 Ш 1958 год. на бирачком месту изборне 1епинице 
села Ћурлине за време гласања повредаго тајкост гласања и то 
на тај начин што је јавно гласао, те је на та1 начин учинио кри- 
вигчно дело предвиђеио и кажњиво по Закону о ппавима и ду- 
жнрстима, избору и опозиву наротших посланика Народне скуп- 
штине HP Србије — чл. 220 ст. 4“.

Срески суд, пошто ie одржаа претрес, донео ie пресуду к о  
јом је окривљеног ослободио од оптужбе сматрз1ући да у радњи 
окривљеног нема елемената кривичног дела. Срр-зки суд ie на- 
шао да таЈност гласаша није дужност бирача већ њихозо право 
Koie ie бирачима дато у њиховом интересу, те ако се бирач не 
крристи овим својим правом не може због тога битч позван на 
кривичну одговорност, Тако срески суд у свом образложењу 
каже:
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„У смислу чл. 103 Закона о правима и дужностима, избору 
и сшозиву народних посланика Народне скушитине HP СрбиЈе 
предвиђено је да су чланови бирачког одбора дужни да бирачу 
кад год овај затражи поново обЈасне начин гласања, a нарочито 
ће пазити да бирача нико не омета у попуњавању гласачког ли- 
стића и да у потпуности буде обезбеђена тајност гласања. Има- 
јући у виду овај члан заједно са чланом 220 тач. 4 истог Закона 
где се каже да члан бирачког одбора или изборне комисије као 
и свако друго лице које на било који начин павреди тајност 
гласаша казшЉе се, произлази да ови законски праписи имају 
за циљ да заштите бирача с обзиром да је бирачко право опште, 
једнако и тајно. Дакле, бирачко право је уставно право које је 
загарантовано у интересу бирача те тајност гласааа не може 
нарушити сам бирач већ само трећа лица која открију како је 
бирач гласао ако су то на неки начин сазнала. Према томе у 
радши окривљеног који је као бирач јавно гласао нема елеме- 
ната кривичног дела“.

Против ове лресуде изјавио је жалбу срески јзвни тулш- 
лац, па је у образложењу своје жалбе навео следеће:

„Тајно гласаше је  једно од основних принципа нашег бирач- 
ког права и читавог нашег изборног система. Да би се оно до- 
следно спровело у пракси је прописан начрш како се оно врши 
те је  тајно гласање обезбеђено позитивним прописима. Чиње- 
ница је да је бирачко право уставно право које је загарантова- 
но у  интересу бирача, али оно је загарантовано баш у томе што 
се гласање мора вршити тајно. Прхема томе, кроз тајност гласа- 
ша обезбеђује се бирачко право, што значи да је и сам бирач 
дужан да гласа тајно. У конкретном случају окривљени је  гла- 
сан>е обавио јавно, дакле прогивно ирописима о начину гласа- 
ња, па због тога у шеговој радњи стоје елементи кривичног дела 
из чл. 220 тач. 4 наведеног закона“.

РазматраЈЈгћи ову жалбу окружни суд је прихватио прав- 
но схватање јавног тужиоца na је  у том смислу изменио пре- 
суду среског суда. "У свом закључку окружни суд је навео „да 
је у нашем праву гласање тајно и да је бирач исто тако дужан 
да се придржава правила о тајном гласању. Како је приликом 
гласања окривљени јавно рекао за кога је гласао тиме је повре- 
дио тајност гласања те због тога у његовој радши стоје обележја 
кривичног дела из чл. 220 тач. 4 републичког закона“ .

II

У прилог схватања да је бирач дужан да гласа тајно наводи 
се још и следеће:

Из формулације чл. 220 тач. 4 републичког изборног за- 
кона („члан бирачког одбора или изборне комисије, као и свахо 
друго лице које на било који начи повреди тајност гласан>а“) 
произлази да ће се вазнити свако лице које на било који начин 
повреди тајност гласана. Из појма „свако лице“ није исклЈучен 
и бирач па је према томе и бир>ач дужан да гласа тајно. To ]е по
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себи разумљиво кад се има у виду да је бирачко право тајно 
не само у интересу бирача већ и у јавном интересу. Читав из- 
борни систем могао би бити нарушен кад би се повредила тај- 
кост гласања. Кад не би постојала обавеза тајности гласања и 
за бираче онда би то довело до анархије приликом изборног гла- 
саша. Свако од бирача могао би да гласа како хоће тако да би 
неки гласали јавно a други тајно a што би имало за последагцу 
нарушавање јединственог начина гласаша. Тајност гласања је 
једно од начела при реализацији општег и једнаког изборног 
права грађана a не неко посебно право грађана. Тајност гласа- 
н>а је 'прокламована у интересу бирача али се тиме уједно оства- 
рује и ошпти интерес који налаже да се гласање има обавити 
на јединствен начин. ОтЈ'̂ да је чуваше тајности гласања дужност 
свих лица која учествују у гласању као и лица која сазнају за 
кога је неко од бирача гласао.

Мени се, међутим, чини да се ово схватање не може при- 
хватити.

Тајно гласање, као што је познато, прететавлЈа једну од 
основних садржина демократског изборног система. Тајном гла- 
савву претходило је јавно гласаше које се показало као погодна 
форма за вршење притиска на бираче и као средство индирект- 
ног ограничен>а слободног опредељивања бирача. Због тога је у 
оним правима која су руковођена демократскт! 'принципима 
уведено уместо јавног — тајно гласање. To је учгавено у инте- 
ресу бирача како они због датог гласа не би били изложени мо- 
гућим непријатностима.

По проф. Ђорђевићу тајно гласање претставља једно од 
основних политичких права наших грађана. „Устав признаје и 
гар>антује права грађана, као што су нарочито следећа п о л и т ј-гч-  
ка права: слобода мисли и изражаваша, слобода штампе и ин- 
формације, слобода удруживања, опште, једнако и тајио бирач- 
ко право (подвукао М. М.) . . . и сл.“ (Др. J. Ђорђевић. Државно 
уређење Федеративне Народне Републике Југославије. Београд 
1954 год. стр. 30) Према томе, тајно гласање претставл>а једао од 
политичких права грађана. Грађанин може захтевати да тласа 
тајно и може тражити од сваког другог лица да поштује ово 
његово право ако је на неки начин сазнало за кога је дао свој 
глас. Ово његово право заштићено је прописима кривичног пра- 
ва. Бирање није нихаква дужност бирача, није никаква јавна 
служба грађана како то узимаЈЈ̂  изборни системи који не почи- 
вају на демократским принципима.

Према томе, када је тајно гласање једно од по.тгитичких пра- 
ва наших грађана, када историски осврт показује да је тајно 
гласање заменило јавно да би се заштитили интереси бирача a 
не јавни интерес, онда јавно гласање од стране бирача не прет- 
ставл>а повреду јавног интереса. Нксам сигуран да би било оправ- 
дано присиљавати некога да се држи пр>авила која су донета да
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би заштитила његове рштересе. Права, па била она и политичта, 
штите се од повреде a не од невршења.

Приговор да би се нарушио јединствен начин гласања када 
би бирачи одлучивали да ли ће гласати јавно или тајно, није 
основан јер тиме не би био нарушен наш изборни систем. Су- 
штина нашег изборног система састоји се у пружању гарантија 
демократским начелима приликом спровођења избора те нару- 
шавање овог јединственог начина гласања не би нашем избор- 
ном систему одузело његов демократоки карактер.

Да се не ради о нарушавању изборног система у овом слу- 
чају види се и по томе што би бирач, да је прв-о ехваташе тачно, 
био дужан да не говори о томе за кога је гласао, не вјџџгм како 
би он на овај начин нарупшо наш изборни систем када су из- 
бори већ одржани. Према томе, из овога се може извести закљу- 
чак да дужност да се не повреди тајност гласања пада, и после 
одржаних избора, само на чланове бирачког одбора или бирачке 
комисије, односно на свако треће лице ако је на неки начин 
сазнало како је бирач гласао. To је и разумљиво кад се има у 
виду да разлози који су диктирали потребу за увођењем тајног 
гласања нису престали ни после одржаиих избора.

Осим тога и сам законски текст је тако редигован да се из 
шега може извести закључак да се овим прописом ишло за тим 
да се заштити право бирача да тајно гласа a не да се заштити 
тајност као принцип нашег избарног система независно од би- 
рачког права грађана. Тако се у том пропису напомиње да ће 
кривично одговарати члан бирачког одбора или члан изборне 
комисије као и свако друго лице које повреди тајност гласања. 
Према томе, израз „свако друго лице“ мисаоно је везан за чла- 
нове изборних тела, дакле за трећа лица a не за самог бирача. 
Отуда се овај изоаз односи на лица која нису члансви изборних 
тела али су на неки вачин сазнала за кога је бирач дао свој глас, 
па то јавно изнесу. Изборни закон у низу својих чланова не 
третира би{>ача овако неодређеним изразом, већ га сасвим од- 
ређено назива бирачем. To је нарочито уочљиво у претходном 
члану овога закона где се подшње да he бирач бити кривично 
одговоран ако гласа или покуша да гласа уместо другог лица.

Стога сматрам да би овај законски текст био друкчије реди- 
гован да се ишло за тим да се бирач позива на кривичну одго- 
ворност ако је гласао јавно.

Михајло Митић

ЗБИРКА ОДЛУКА ДИСЦИПЛИНСКИХ СУДОВА 
АДВОКАТУРЕ ЗАПАДНЕ НЕМАЧКЕ

У издању претседништва Савезне адвокатске коморе 
(Prasidium der Bundesrechtsanwaltskammer) објавл>ена је, у пет 
књига, збирка одлука Дисциплинских судова подручја Савезне 
републике и Берлина (Entscheidungen der Ehrengerichtshofe des
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Rechtsanwalt^haft des Bundesgebietes einschl. des Landes Berlin) 
Koja приказује одлуке дисхршлинских судова од 1946 до 1959 
године управо до септембра 1959 године.

Адвокатура у Немачкој osao организована адвокатура до- 
била је своје прописе 1 јула 1878 године. Ови су прописи важили 
све до 30 јануара 1933 године, када их је хитлеровски режим 
укинуо.

Иосле завршетка П светског рата, Западна Немачка дошла 
је под три окупационе зоне; америчка, британска и француска, 
као и посебан положај западног Берлина.

Адвокатура ова три окупациона подручја имала је своје 
посебне и одвојене прописе, јер су неке од земаља просто вра- 
тиле у живот ранији Закон о адвокатури из 1878 године, неке 
су, пак, донеле нове прописе, који су се, ослашали на прописе 
Закона из 1878 године. Ово је стање трајало све до 1 октобра 
1959 године када је ступио у живот Савезни закон о адвокатском 
реду (ова ј Закон смо у краткчм потезима приказали у „Гласни- 
ку“ за окотба.р 1959). Од онда су сви прописи за адвокатуру За- 
падне Немачке јединствени.

У  раздобљу од 1946 до 1959 годоше у Западној Немачкој је 
било 9 Дисциплинских судова, који су доносили одлуке по дисц. 
кривицама адвоката.

У пет кшига Збирке одлука дисциплинских судова, на око 
1200 страница, објављено је преко 250 разних одлука, са комен- 
тарима, и скоро иотпуним образложењем. Осј-ш тога, у поједи- 
ним књигама ове Збирке објављени су и неки од Закона о адво- 
катури, онај из 1878 године, затим законски прописи покрајин- 
ских влада из р>азних окупационих подручја Западне Немачке.

Збирку су уредили адвокати Клеменс Шоле (Clemens Scholle) 
из Хамбурга и др. Вернер Калсбах (dr. Werner Kalsbach) из Ву- 
пертала.

Увод у сваку књигу збирке, као и већи део коментара, дао је 
др. Вернер Калсбах (dr. Werner Kalsbach), који је, као што је по- 
знато био главни редактор издаша Међународне уније адвоката 
„Les Barreaux dans le Monde” , y којој je објављена и студија o 
југословенској адвокатури.

Проучавајући одлуке из ове Збирке долази се до сазнања да 
адвокатура у Западној Немачкој тежи да се врло строго одржава 
дисциплина, да су правила понашања адвоката, како унутар 
обавл>ан>а адвокатске делатности, тако и у приватном животу, 
врло строга. Примерице наводимо неке од прекршаја шт пре- 
ступа дисциплине: опетовано пијанство на јавном месту повлачи 
брисање из именика адвоката; адвокаг је обавезан на поштовање 
суда, на вођење парнице само дозвол>еним средствима, на нај- 
стручније залагање, на изношење увек само истинитих чињени- 
ца; дензшцирање колеге из политичких разлога тежак је прекр- 
шај; не плаћање алиментације од стране адвоката тежак је пре- 
кршај; тежак је прекршај прекид брачне заједнице без оправда- 
них разлога; прекршај је систематско избегавање удовољ-авању 
пореским обавезама; тежак је прекршај повезивање адвоката са
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ма којим лицем које се бави надриписарством; прекршај je уго- 
вараше удела у супстарту парнице; адвокат је дужан увек струч- 
но и стварно да заступа; одузимање клијента ма у ком виду те- 
жак је прекршај; проневера поверених износа по правилу по- 
влачи брисање из именика адвоката; уговарање хонор>ара према 
постигнутом успеху и необрачунавање предујмова тежак је пре- 
ступ; забрањено је у истом предмету заступати итггересе супрот- 
не странке. Ми смо овде само примерице изнели неке од прекр- 
шаја и преступе против адвохатске дисциплине, оставл>ајући по 
страни оне чисто професионалне, који су прогоњени у  свим адво- 
катурама у свету, a у жељи да прикажемо, ма и у најкраћем из- 
воду, настојања адвокатуре Западне Немачке за одржавање ди- 
сциплине, a у циљу учвршћивања угледа адвокатуре у тој 
земљи.

Тешко је издати један Кодекс о понашању адвоката. Али, 
ова Збирка одлука Дисциплинских судова указује адвохатима 
Западне Немачке примерима какво понашање, какав став адво- 
кат треба да има, како се не би огрешио о правила дисциплине.

Коста Хаџи

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА УДРУЖЕЊА АДВОКАТСКИХ 
ПРИПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ

У просторијама Адвокатсгке коморе у АПВ, уз доста слаб 
одзив чланова , одржана је 8 маја 1960, годшпња Кснференцита 
Удружеша адвокатских приправника у Војводини. Из извештата 
о раду Удружења, који је пошгео секретар Извршног опбора Ра- 
дивој Тодоровић, видљиво ie да је у прошлој години рад Удру- 
жеша био слабији од рашчих година. Ипак се конетатује да су 
постигнути успеси у раду Удружења, чији су чланови одржа- 
вали предавата, са боЈвим успехом по.пагали адвокатскргх исгагг, 
a скоро је потпуно повољно р>ешено питање обавезне судске 
праксе адв. приправника, захваљу1ући настојањкма и разуме- 
вању Покр. секретаријата за правосудну управу АПВ. Управни 
одбор Коморе пружао је сву потр>ебну и могућу потпору раду 
Удружења.

У  дивкусији су учествовали Ђ. Романовић, Бр. Царић и Ко- 
ста Хаџи, секретар Коморе.

Годишња конЉеренција изабала ie у Извриши одбор; Ради- 
воја Тодоровића. Косту Хагги. мл. Милана Иванчеви+^а, мл. Бран- 
ка Царића и Шандора Пабафиа. За претставника Удp^^кRн^a у 
Савету Коморе Милана Иванчевића, a за заменика Томић Милан; 
за претставника Удружегва v Управном одбору Коморе Радивоја 
Тодоровића, a за заменика Оташевић Јован.

У  I ст. дисциплински суд изабран је Бранко Царић, за за- 
меника Галкановић Миха1ло, a у П. ст. дисц. суд Коста Хаџи мл, 
a за заменика Паповић Вукота.
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Годишн>а конференција изабрала је делегате Удружењ-а на 
Скупштини Адвокатске коморе у АПВ која је сазвана за 15 мај 
1960 године.

Годишњој конференцији је присуствовао Сима Ковачевић, 
као претставник Покр. секретаријата за правосудну управу АПВ, 
a од стране Адвокатске коморе у АПВ Коста Хаџи, секретар, 
Ненад Јовановић, члаи управног одбора, референт за кадровска 
питаша и др Јулије Кениг, претседник дисц. суда.

Извршни одбор Удружев>а се конститзгисао и за претседника 
је изабран Радивој Тодоровић, за секретара Бранко Царић, a за 
блатајника Милан Иванчевић мл,

К. X.

СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Месеца маја 1960 одржане се Скушптине у свим Адвокат- 
ским коморама, осим у Љубљани, где је  Скупштина одржана 
априла 1960 године.

Општа је карактеристика ових Скупштина осетко приме- 
ћени виши ниво од ранијих, свестрана начелна дискусија о пи- 
тањима из области проблематике адвокатуре, правосуђа и од- 
носа адвокатуре према нашем друштву, да је она успела да се 
прилагоди нашем новом друштвеном уређењу, да је сша стекла 
социјалистичку физиономију.

8 маја 1960 одржана је Скупштина Адвокатске коморе у За- 
гребу, на којој су били присутни др Миленко Протега, држ. се- 
кретар за правосудну управу НРС, као и сви претставници суд- 
ских и других правосудних устаиова. После плодне дискусије 
ггримљени су сви извештаји, a за претседника је понова изабран 
др Аурел Крустуловрић, адвокат из Загреба.

15 маја 1960 одржана је Скушптина Адвокатске коморе у 
Београду, на којој су били ггрисутни, уз остале претставнике 
правосудних органа, и Брана Јевремовић, савезни јавни тужи- 
лац, те Спасоје Ђаковић, држ. секретар за правосудну управу 
НРС. И на овој Скупштини дискусија је била врло плодна, сви 
су извештаји примљени, a за претседника- је понова изабран Ми- 
лован Јовановић, адвокат из Београда.

22 маја 1960 одржане су Схупштине Адвокатске коморе у 
Сарајеву и Адвокатска комора у Скопљу. Обе ове Скутитине 
одржане су уз велико интересовање чланства. За претседника 
Адв. коморе у Сарајеву изабран је др. Анте Меркадић, a у Скопљу 
Панта Поленак.

Адвокатску комору у АПВ претставд>али су на овим Скуп- 
штинама: Милорад Ботић у Загребу и Сарајеву, др Јулије Кениг 
у Београду и Андрија Шарчевић у Скопљу.

К. X.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

После ступања на снагу Закона о 
национализацији национализоване 
су све пословне просторије у етан- 
бевим зградама у својини грађана, 
па бивши власвици ае могу тражи- 
ти исвражњење тих вросторија из- 
вршвим путем. — И у извршвом 
воступку суд из службеве дужво- 
сти пази на активву легитимацију! 
(Врх. суд АПВ бр. Гзз 1/1960).

После стз’̂ пања на снагу Закона о 
национализацији тражилац извр- 
шења је тражио да се пословна 
просторија њему преда извршним 
путем. Противник извршења се to
mb противио наводећи да је та по- 
словна просторија национализозана. 
I. ст. суд је издао извршење,, a П. 
ст. суд је жалбу одбио.

Јавни тужилац АПВ ставио је 
захтев за заштиту законитости, ко- 
ји је као основан прихваћен, обе од- 
луке нижих судова укинуте, a из 
разлога:

Према чл. 8 Закона о национали- 
зацији зграда и грађевинског зем- 
љишта, зграде, делови • зграда и 
грађ. земљишта која су национали-- 
зована овим законом постају дру- 
штвена својина даном ступања на 
снагу Закона. У ст. 2 истог члана 
се одређује да се решењем нацле- 
жног органа зггврђује који су објех- 
ти национализовани овим законом.

Смисао овог прописа је да је дан 
ступаша на снагу Закона одлучу- 
јући као моменат када су објекти 
национализовани и постали дру- 
штвена својииа. Решење донето по 
друтом ставу члана 8 ово само по- 
тврђује.

Према томе, ако је спорна зграда 
односно просторија чије се испра- 
жњење у извршном поступку захте- 
ва национализована онда није њен 
бивши власник био овлашћен да 
стави захтев за дозволу извршења 
4 април 1959 г. јер је Закон о наци- 
онализацији итд, ступио на снагу 
после његовог усвајањ.а у Народној 
скупштини, a то је било пре 4 апри- 
ла 1959 године. Судови су обавезни 
да и по службеној дужности воде 
рачуна о томе, да ли постоји ак- 
тивна легитимација тужиоца одно- 
сно тражиоца извршења да у своје 
име стави захтев суду.

Посебва отвремвива вевзиониса- 
вих војаих лица вије отпремнина 
која се даје у вези вреставка рад- 
ног односа. — Тарифви вравилвик 
који није одобрила Тарифва коми- 
сија НОО и Синдикално веће не 
ступа ва снагу. Шрх. суд АПВ бр. 
Рев. 15/1960).

Тужилац је тражио да му преду- 
зеће исплати разлику плате од
16.000 и 18.500 дин. као и да му ис- 
плати отпремнину у износу )д
74.000 дин.

I. ст. суд је одбио тужбу, a жал- 
бу је одбио II. ст. суд.

Тужилац је уложио ревизију, која 
је делимично уважена, и одлука ни- 
жих судова у погледу одбијања ту- 
жбеног захтева за исплату 74.000 д. 
отпремгоше је укинута, a из раз- 
лога:

Није спорно да је тужител> пен- 
зионисани официр и да је својевре- 
мено при демобилисању при.мио
100.000 динара отпремнине. Полазз- 
ћи од тога нападнута пресуда нала- 
зи да тужитељ нема права на по- 
новну отпремнЈшу, пошто у новоза- 
снованом радном односу ни.1е про- 
вео непрекидно на]ман»е пет годича 
(чл. 332 Зак. о радн. одноеима).

Ако ,1е тужилац примио отпрем- 
нину од 100.000 дикара, он је исту 
примио на основу чл. 27/6 Уредбе о 
соц. о-сиг. војних лица. По овом про- 
пису ко'ји регЈ’^лише даван>а из соц. 
осигурања тужитељ је добио 100.000 
лин. као „посебну отпремнину". 
Према томе, ова отпремнина није 
отпремни.па која се даје у везл 
престанка радног односа на сх;нову 
отказа службе у смислу чл. 134 За- 
кона о јавним службеницима и чл. 
332 Закона о радним опносима.

Међутим, у чл. 27/6 Уредбе о соц. 
оеиг. po.iHHX лица се каже, да ne.ri- 
зионисана лица у конкретном слу- 
чалу. посебпу отпремнтгау од 100.000 
дииава лобијају пот>ец, отпремчине 
по Уредби о пвинадлежностима Boi- 
них лица. I. ст. суд ie пропустио да 
утввпи да ли је тужитељ пг>имио 
ту редовну отппемнину по Уредби 
о принадлежностима волних лииа 
јер ова се отпремнина даје по за- 
кону у вези престанка радног од- 
носа због отказа аналогно гореао- 
менутим прописима Закона о јав- 
ним слзгжбеницима и Закона о рад- 
ним односима.
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Међу странкама није спо>рно да 
повишење зараде тужитеља од 16 
на 18.500 динара није одобрено. На- 
име, измењени Тарифии правилник 
није одобрен, a према чл. 359 Зако- 
на о радним односима измене Та- 
рифног правилника нису ступиле 
на снагу па тужител> нема права на 
повишену зараду.

По чл. 70 Закова о браку захтев 
за издржавање може се ставити са- 
мо до закључења главве расправе. 
— О ношењу породичног имена 
разведеног брачног друга ве одлу- 
чује суд. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
834/1959).

Против I. ст. пресуде уложила ,ie 
жалбу тужена. Жалба је одбијена, 
из разлога:

Тужена је могла да поставл>а за- 
хтев за издржавање у бракоразвод- 
ном спору до закључења гл. рас- 
праве у I. ст. поступку. Како она то 
није учинила у I. ст. поступку, већ 
у жалби против I. ст. пресуде, то 
она у  оквиру коккр. спора тај за- 
хтев не може више да стави.

Није I. ст. суд погрешио што ни- 
,ie одлучио о томе да ли тужена у- 
будзФе има права да носи презиме 
тужиоца. Наиме, правомоћношћу 
пресуде о разводу брака брачни 
друг који је приликом ступања у 
брак променио своје породично и- 
ме, узима понова породично име ко- 
је је носио пре ступања у брак, a 
само уз постојање услова из Закона 
о личним именима маже задржати 
породично име које је узео прили- 
ком ступања у  брак, али о овом пи- 
тању не одлучује суд, него управни 
орган по правоснажности пресуде 
о разводу брака.

Није допустива тужба редовном 
суду за удврђивање висине накна- 
де носиоцу врава из проналазачког 
сведочанства, без претходног ло- 
<!тупка вредвиђеног у закону о про- 
валасцима. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
706/1959).

Тужилац је у тужби навео да ту- 
жени користи већ 6 година један 
његов проналазак, на који тужилац 
има проналазачко сведочанство, те 
тражи отштету.

I. ст. суд је тужбу одбацио, a ту- 
жилац је поднео жалбу, која је од- 
бијена, a из разлога:

Тужилац свој тужбени захтев за- 
снива на проналазачком сведочан- 
ству. По чл. 12 Закона о пронала- 
сцима и техн. усавршавашима {Сл. 
лист ФНРЈ 1C8/1948) давањем про- 
налазачког сведочанства производ 
стваралачког рада проналазача по- 
стаје општенародна имовина и др- 
жава тиме непосредно стиче право 
искоршцћавања проналаска, a ixpo- 
налазачу држава обезбеђује мате- 
ријалну накнаду.

Према чл. 42 ст. 1 истог Закона 
висину накнаде за ггроналаске и на- 
чин њене исплате не одређују судо- 
ви већ друти органи.

Ближи прописи о томе донети су 
у уредби о накнадама, наградама и 
повластицама проналазача, новато- 
ра и рационализатора (Сл. лист 
ФНРЈ 40/49). Пс чл. 18 ст. 1 под а) 
и чл. 23 ст. 1 исте Уредбе и тач. 16 
ст. 1 под а) Упутства за примену те 
Уредбе (Сл. лист ФНРЈ 40/50), су- 
дови нису надлежни да одређују ни 
основу накнаде, ни висину, ни на- 
чин исплате исте проналазачу, у 
конкр. случају тзгжиоцу.

Реорганизацијом наше државне 
управе и преласком на друштвено 
управљање државним привредним 
предузећима, надлежност првобит- 
них органа да о томе решењем од- 
лучују прешла је на нове одговара- 
ј ^ е  државне и привредне органе, 
a не на редовне судове.

По чл. 89 Закона о проналасцима 
и техн. усавршавањима носилац 
права из проналазачког сведочан- 
ства има гграво да жалбом оспора- 
ва правилност одређене висине нак- 
наде која му законито припада, a 
no ставу 3 истог члана, против ко- 
начног решења о висини накнаде 
нооилац права из проналазачхог 
сведочанства има право да поднззе 
тужбу надлежном СЈ'ду.

Као што се види, без претходног 
поступка предвиђеног у Закону о 
проналасцима итд. није доиуштена 
тужба редовном суду на утврђива- 
н>е висине накнапе носиоцу права 
из проналазачког сведочанства.

Поцгро тужилац као носилац пра- 
ва из проналазачког сведочанства 
није остваривао то своје право у о- 
бавезном ггретходном поступку, то 
он нема коначног решења истог 
поетходног вансудског поступка;, 
против кога би имао право да под-
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несе тужбу суду. Из ових разлога 
је тужба правилно одбачена, јер за 
решавање конкр. спора није надле- 
жан редован суд, ни привредни, ни 
војни суд — чл. 15 ст. 2 ЗПП.

Кривично дело весавесног посло- 
важа у привреди може да учини са- 
мо одговорно лице у привредвој ор- 
гавизацији. (Врх. суд АПВ бр. Кж.
363/1960).

Сва три оптужена пр»глашена су 
кривим за дело из чл. 213 ст. 2 КЗ 
што су као чувари крава очиглед- 
но несавеско врптали своје дужно- 
сти, јер је један део крава утинуо.

Оптзгжени су поднели жалбе, ко- 
је су одбијене, али из службенеду- 
жности је  квалификација I. ст. пре- 
суде преиначена из чл. 213 ст. 2 КЗ 
на чл. 257 а) КЗ, a из разлога:

Кривично дело несавеоног посло- 
вања у привреди може да учини са- 
мо одговорно лице у привр)едној ор- 
ганизацији. Међутим, по чл. 99 ст. 
3 КЗ одговорно лице у приаредној 
или друштвеној организацији или 
органу друштвеног управљања мо- 
же бити лице коме је поверен од- 
ређен круг пословања који се од- 
носи на управљање или пословање 
друштвеном имовином, јер се чу- 
вање крава не може сматрати та- 
квим послом. Оптужени стога нису 
одговорна лица у  привредној орга- 
низацији, па стога не могу бити од- 
говорни по чл. 213 ст. 2 КЗ. У  њи- 
ховој радњи стоји кривично дело 
несавесног чувања друшгвене имо- 
вине из чл. 257 а) ст. 2 КЗ јер су 
несавесно чували друтнтвену имо- 
вину, која им је била повер>ена и- 
ако су били свесни да услед тога 
може наступити губитак који је и 
ааступио у знатном износу. Како 
је прмзпис чл. 257a) ст. 2 ЗК блажи 
од оног из чл. 213 ст. 2 КЗ, то је 
Врх. суд АПВ применом чл. 90 ст. 
2 КЗ преиначио I. ст. пресуду у по- 
гледу квалификације дела по слу- 
жбеној дужности.

Код казни испод пет година стро- 
гог затвора опасност од бекства се 
не презумира. — Надлежност већа 
из чл. 20 ст. 2 ЗКП настаје тек ка- 
да се претрес заврши. (Врх. суд 
АПВ бр. Кж. 480/1960).

I. ст. суд је оптуженог огласио 
кривим, казнио на 3 и rco године

строгог затвора и укинуо истражни 
затвор.

Јавни тужилац је уложио жалбу, 
која је као неоснована одбијена, a 
из разлога:

Код казни испод пет година стро- 
гог затвора опасност бекства се не 
презумира, већ је потребно утврди- 
ти посебне околности које указују 
на опасност бекства. У конкр. слу- 
чају тавже околности нису утврђе- 
не, па је I. ст. суд правилно нашао 
да опасности од бекства нема те 
истражни затвор укинуо. Неоснован 
је  и онај део жалбе Јавног тужи- 
оца да је по чл. 333 ст. 4 ЗКП за у- 
кидање истражног затвора надле- 
жно веће Окружног суда из чл. 20 
ст. 2 ЗКП Нападнуто решење је до- 
нето на заседању непосредно после 
проглашења пресуде када је пресуд- 
но веће још било на окупу. Надлз- 
жно је стога било оно да догаесе по- 
бијано решење, a надлежност већа 
из чл. 20 ст. 2 ЗКП настаје тек ка- 
сније када се претрес заврши и не- 
ма пресудног већа које би могло 
одлучити по захтеву.

Пуцање у собу a у правцу тава- 
вице значи довођење у опасност 
живота лица. (Врх. суд АПВ бр. Гж.
355/1960).

Оптужени је проглашен кривим 
за крив. дело из чл. 268 ст. 2 КЗ и 
осуђен на казну затвора у трајању 
од 6 месеци.

Против I. ст. пресуде оптужени је 
уложио жалбу, која је у погледу 
проглашења кривим одбијенаЈ али 
казна је условљена на 1 годргау, a 
из разл&га:

Оптужени је пуцао кроз пркмор у 
собу у којој се у то време налази- 
ла четири лица. Пуцао је додуше у 
правцу таванице, али до несреће је 
могло доћи било да је неко од при- 
сутних у соби у задњем часу про- 
менио свој положај, било да се ме- 
так одбио од зида и погодио неког 
од присутних, У  сваком случају, с 
обзиром на изложено, пуцање из 
револвера у собу у којој се налази 
више лица значи довођење у опа- 
CHOcr живота ових лица, па је и са- 
мо пуцање општеопасна радн>а у 
смислу чл. 268 ст. 2 КЗ. Али наро- 
чите околности у конкр. случају 
изискују условл>авање из>речене ка- 
зне.
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Годишња Скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одр- 
жана у Зрешашшу 15 маја 1960 године донела је следећа ре- 
шења:

1. Узела је на знаше извештај да је Скушптини присутно 
189 адвоката, као и делегати Удружеша адв. приправника, те је 
одлучила да је правилно сазвана и способна да доноси пуно- 
важне закл>учке.

2. Упутила је поздравне телеграме другу Јосипу Брозу-Титу, 
Претседнику Републике и друговима Александру Ранковићу, пот- 
претседнику СИВ-а, Јовану Веселинову, претседнику Скугаптине 
НРС и Стевана Доран.оком, претседнику СкЈ^пштине АПВ.

3. Одала је последшу почаст између две скупштине преми- 
нулим адвокатима: Лаиновић Ратку, др Хадик Јосипу, др Глиши 
Стојшићу и др Гојковић Стевану, те пенз. адвокатима др Кре- 
чаревић Александру и др Мамужић Јосипу.

4. Изабрала је у Радно претседнршхтво: Саву Грујића, др 
Ћуру Киттта и др Федора Араницког, за записничаре: Косту Хаџи 
и Стевана Рончевића, a за овераче записника Бранислава Бихића 
и Томислава Милића.

5. Оверила је залисник Скупштине од 26 априла 1959 године.
6. Саслушала је допуну извештаја коју је поднео прзтседник 

Коморе Милорад Ботић, затим извештај који је у име Комисиј?; 
за преглед финанс, пссловања поднео др Милан Иванчеви!!, те 
након дискусије у којој су учествовали: др Лазар Рашовић др 
Аурел Лошонц, др Иван Мелвингер, Тоша Ишпановић, др Воја 
Мијатовић, Коста Хаџи и Милорад БотјЉ, прихватила је све под- 
несене извештаје за рад у 1959 години, одобрила Закључне ра- 
чуне Коморе и „Гласника" за 1959 годину, прихватила предлог 
о употреби постигнутог вишка у 1959 године, те дала разрешницу 
органима Ксморе за рад у 1959 годили.

7. Прихватила је предлог буџета Коморе и „Гласника“ за 
1960 годкну, са амандманом Управног одбора према коме се го- 
дишња чланарина повисује са 6.600 дин. на 8.000 динара.

Радно претседнишгво Скупштинг

РЕШЕЊА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ
КОМОРЕ У АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора Адв. коморе у АПВ која је одр- 
жана дана 26 маја 1960 године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање службен извештај о одржаној Скупшти- 
ни АК у АПВ у Зрен>анину 15 маја I960 године.

2. Узет је на знање извештај претседника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.
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3. Под бр. 108/1960 узет је на знање ззписник о извршеној 
предаји агенда адв. канцеларије Добо Антала преузимател>у др. 
Јожа Лајошу.

4. Решењем бр. 171/1960 брисан је из именика адвоката др. 
Јесенски Фердо, из Зрешанина, са даном 30 априла 1960 године, 
услед пензионисања, a за преузимател>а је одређен Жива Слав- 
ко из Зрењанина, с тим да др. Јесенски Фердо задржава члан- 
ство у Фонду посмртнине.

5. Решењем бр. 173/1960 брисан је из именика адв. приправ- 
ника Вук Францус, из Новог Сада, a са даном 30 април 1960 
услед заснивања радног односа.

6. Решењем бр. 175/1960 брисан је из именика адвохата сз 
30 априлом 1960 Радојчић Лазар, из Фзггога, a због заснивањ.а 
радног односа, a решењем бр. 205/1960 за преузимател>а је одре- 
ђен адвокат Романовић Ђорђе из Новог Сада.

7. Решењем бр. 163/1960 узето је на знање да је адв. при-
правник Ilepiđi Веселин из Новог Сада 1 маја 1960 ступио на 
адв. припр. вежбу код Милић Станимира, адвоката из Новог 
Сада. ^

8. Решењем бр. 202/960 a на основу чл. 41 Закона о адвока- 
тури и чл. 6 тач. 1, 2 и 7 Статута уписује се у именик адвоката 
Адвокатске коморе у АПВ Синиша Поп Митић са 21 мајем 1960 
године, a са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији услед 
пресељења седишта адв. канцеларије из Косовске Митровице.

9. На основу чл. 93 тач. 8 и чл. 130, у вези чл. 18 Закона о 
адвокатури оцобрава се продужење рока за полагаше адвокат- 
ског испита и то:

а) решењем бр. 177/960 Војновић Тодсру адвокатском при- 
правнику из Беле Цркве на годину дана тј. до 30 јуна 1961

б) решењем бр. 189/960 Татолтаров С. Јовану адв. приправ- 
нику из Оџака на 6 месеци тј, до 11 новембра 1960

в) решењем бр. 190/960 Вечеринац С. Браниславу адв. при- 
правнику из Сомбора до 30 јуна 1961

г) решењем бр. 191/960 Вицаи Алојзију адв. приправнику 
из Суботице до 30 јуна 1961

д) решењем бр. 192/960 Вујков Балинту адв. приправнику 
из Суботице до 30 јуна 1961

ђ) решењем бр. 196/960 Ијмреи Вилмошу адв. приправнр- 
ку из Суботице до 30 јуна 1961

10) На основу чл. 93 тач 8, чл. 47 ст 2 30А, чл. 8 Уредбе о 
награди за рад адвоката и чл. 33 Статута Адвокатске коморе у 
АПВ евидентира се уговор о пружању правне помоћи који је 30 
априла 1960 године склопио адвокат Габрић Стјепан из Субо- 
тице са Земљорадничком задругом у Таванкуту.

Адвокатска Комора у АПВ
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Пошто су се оба органа Коморе, Управни одбор и Савет, са- 
гласили да постоје услови за упис у именик адвоката Адв. ко- 
море у АПВ, на основу чл. 93. т. 4, 87 т. 3, чл. 13 т. 1— 7 и чл. 
23 ЗОА, те члана 6 т. 1— 2 и 7 Статута АК у АПВ, yrmcyjy се 
даном 15 мај '1960 године у именик адвоката Адв. коморе у АПВ:

1. Решење бр. 139/1060 Романовић Ђорђе са седиштем адв. 
канцеларије у Новом Саду;

2. Решењем бр. 140/1960 Кркљуш Иван, са седиштем адв. 
канцелар|ије у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ

УПЈ^СИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

БРИСАЊЕ ИЗ ИМЕНИКА АДВ. ПРИПРАВНИКА

Решење бр. 139/1960 брисан је из именика адвокатских при- 
правника са 14 мајем 1960 год. Романовић Ђорђе из Навог Сада, 
обзиром да је уписан у именик адвоката аве Коморе.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

У вези решеша Скупштине Адв. коморе у АПВ која је одр- 
жана дана 15 маја 1960 године, позивају се сви адвокати да упла- 
те разлику на чланарини за прва два квартала 1960 године у 
износу од 700 динара.

Чланарина за сваки квартал износи 2.000 динара.
Разлику чланарине, као и све раније обавезе, те чланарину, 

1“/о коморски допринос треба уплатити на тек. рачун. Адвокатска 
комора у АПВ број 151-73-3-10002.

Књиговодство Коморе

»ГЛ A СНИК« излази сваког месвца , Издавач и власник: Адв« катска комора 
у АПВ,- Нови Сал, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6/Текући рачун код Комун. 
банке број 151-73-3 10002 Штамп. „Будућност“ погон; књига и брошура Н. Сад
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