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

Година IX Нови Сад јул 1960 Број 7

ПРАВО РОДИТЕЉА НАД ИМОВИНОМ ДЕЦЕ

У  циљу подизања деце за корисне и свесне грађане ФНРЈ, 
icao и ради учвршћиваша породице, родитеЈви имају права и ду- 
жности да се старају о личности мал10летне деце, да управљају 
ЕвихЈОвсм имовином и да их заступају и то како према брачној 
тако и према ванбрачној деци. Ова гграва и дужности врше оба 
родоггеља заједно и споразумно a при томе држава прзгжа за- 
штрггу малолетној деци увек када то изискује н>ихов интерес.

Старање о личности малслетне деце је примарна дужноет 
родитеља. По овој карактеристици се наш закон о однсхЈима ро- 
дитеља и деце разликуте од већине закона у капиталистичким 
земљама који поенту бацају на упваву дечијом имовином. У  
односу на дечију имовину у дашем ОЗОРД-у дошле су до изра- 
жаја две основне поставке: а) родитељи управљају имовином 
малолетног детета у  његовом интересу, б) родитељи вршећи ту 
дужност и право не стоје под сталним и директним надзором 
органа старатељства.

У  ридгском праву деца пол патриа потестас нису имала имо- 
вину нити су ис?ту могла прибавлати за себе, јер све што су при- 
бавл>ала припадало је ггатер фамилиасу. Временом је овакав по- 
ложај деце измењен у њихсву корист тако да је на крају развоја 
римског права лице алиени јуви могло имати: а) имовина Koia је 
била у шеговој својитд и у његовом несграниченом располагању 
a коју је стекао као војник, магистрат или хришћански свеште- 
ник. б) имовхгага Koia је била у његовом фактичком уживању a 
својг-гну на истој добијао је тек смрћу патер фадшлиаса тзв. бона 
профектициа, в) имовина која је била његсва својина али коју 
је добијао на уживање и располагање тек слгрћу патер фамили- 
аса тзв. бона адвентициа.

Ово право ужив.ан>а дечије имовине ггрешло је у многе бур- 
жоаске закош1ке који су признавалги широку власт оцу као гла- 
ви породице и то како над дечијом имовином тако и над његовом 
личношћу имаЈ5гћи за узор рилгско право. По Код сивил-у отац, 
a супсидијарно мајка, имају на имовини свог малолетног делета 
лраво управл>ан>а и ужЈдтка. (чл. 384). Тако се и објашњава у 
овом смислу родител>ска дужност да издржава малолетну децу. 
Наиме, родитељи су дужни да издржавају децу али као накнаду



за ово изд^жаван>е они имаЈу npćiBo да уживају имсвину своје- 
деце. По немачком праву (§ 1649) оцу припада по основу роди- 
тељске вЈга>сти право да ужива имовину деце a овај ужитак на 
некретнинагма не мора 5ити укњижен у земљишним књигама. По 
шва'јцар>скам праву (чл. 290—294) рн>дител>и имају право да ужи- 
liajy дечију имовину и нису о овом дужна да полажу рачуна. 
Они имају право да користе и: дечију зараду као противредност 
издатака за дечије издржаван»е и васпитан»е као и за васгштање 
и издржаваше његове браће и сестара. По мађарском праву, које 
се примењивало у  делу Војводине и Међутмурја, отац је био овла- 
шћен да рукује дечијом имовинсш без обавезе полагања рачуна. 
Приход са имовине детета има се у  првом реду употр>ебити радк 
плаћања текЈ^их терета и на трошкове васпитања и издржава- 
ња малолетника. Сувишак припада оцу. Отац је дужан да затра- 
жи одобреше туторске власти ако намерава да отуђи или опте- 
рети неакжретност детета. Српски грађански законик (§§ 121-— 
123) има један доста неодређен систем који уствари значи право 
сца да ужива дечију имовину. Што прибаве деца пад родитељ- 
ском влашћу то припада родител>има ако их ови издржавају, 
иначе што својим трудом прибаве то је њихово. По аустријском 
грађанском законику (§§ 149— 151) све што деца стекну је њи- 
хова својина стим да док су они под очинском влашћу отац уп- 
равл^а том имовиншг. Од прихода имовине покривају се трошко- 
ви око ва1стштања a уколико претекне вшиак, он се мора дати 
под интерес и о том годишње поладати рачуиа. Само ако је ви— 
шак незнатан може отац са шим слободно располагати. Ако је 
онај који је детету дао изуговину одобрио оцу плодоуживање ипак 
приходи ове имовине треба да се утроше за издржавање детета 
и то како приличи његовом сталежу. Дете може слободно распх>- 
лагати оном имовивосм што је својим трудом стекло уколико га 
отац не издржава. Родитељи имају право уколико падну у оску- 
дицу да их деца из своје имовине приегојно издржавају. По 
совјетском праву (чл. 43 у вези чл. 7 Закона о браку и породи- 
ци РСФСР) родител»и имају само право да утгрављају дечијом 
имовином a дужни су да о овој управи аргану старател>ства по- 
лах^  рачуна. Родитељи су изједиачени у погледу управл»ан>а 
дечијом умовином са стараоцем. По праву HP Чехословачке (§ 
58 Заиока о родитељсксм праву) родителхи су дужни да имови- 
ном детета управљају са брижљивошћу доброг домаћина. Из њи- 
хове управе изузета-је зарада детета са којом дете може само да 
управља. Свако дете је дужно као пригтадгшк породичне зајед- 
нице да дохтриноси за своје издржавање и за издржавање своје 
браће и сестара a који се са њим заједно васпитавају у истој по- 
родици. Тек уколико преостане неки вишак исти се може упо- 
тЈзебити за потребе осталих чланова породице. Управа имовине 
неподлеже контроли и тражи се одобрење суда caavio у случаје- 
вима када управа прелази оквире редовног уггрављања и када се 
ради р отзфењу дечије имовине. По пунолетству детета родител>и 
су дужни да му предају његову имовину a уколико дете које је



постало пунолетно то затражи и да му положе рачуна о управи 
имовиие за време његовог малолетства.

Рсдитељи по нашем ОЗОРД-у имају такође ингеренцију на 
имсвини свога малолетног детета. Они имају право: 1) да управ- 
љ.ају имовином малслетне деце 2) да употребл>авају приходе са 
оае имовине за издржавање, васпитање и сбразс'вање детета и за 
нужне потребе породичне заједнице 3) да отуђе или сптерете 
имовину детета, ради његовог васиитања, издржава1ва и образс- 
вања те 4) право да се из дечије зараде издржава порсдитаа за- 
Једница. Међутим у свим ови:м случајевима дете је субјект icvic- 
виноског права оно је власник, псседник и уживалац своје ил10- 
Еине.

Управљање дечијом имовином.

Малолетна деца могу имата евоју вдловину ксју прибављају 
наслеђем, поклонсм или по ком било друром правксм основу (чл. 
9 ст. 1 ОЗОРД-а. У  дал.ем тексту чланови.,без назнаке закона од- 
носе се на ОЗОРД). Ова се имовина ематра пвсебном дечијом 
имовином и не улази у имовину родител>а. Родитељи i-Емају права 
II дужнссти сааио да утфавл>ају овом имовином и то у кср1л!ст 
детета (чл. 9 ст. 2). Ово управљање се састоји у предузимању 
свих потребних мера да се ова имовина не само очува већ и уве- 
ћа те су према томе дужни да са имовине скупе све плодове ко- 
ie ова даје. Мада није изричито кормирано родитељи су дужни 
да управл>ају имовином са брижљивошћу доброг домаћина и 
привредника, те према томе уколико псстсји имовина дужни су 
настојати да се ова увећа. У  овој управи родител>и нлсу апсо- 
лутно слободни пошто срган старатељства може од родитеља у 
свако време тражити да ови положе рачуна о сзој својој управи 
кад код стекне сазнаше да родитељи имовину дечију не употреб- 
љавају у његову корист (чл. 21 ст. 1). Шта више р>адв заштите 
имовинских интереса детета срган старател>ства може тражити 
да суд одлучи да рвдитељи у погледу уттравл>ан>а дечијом имови- 
ном дају обезбеђење. Ова средства обезбеђеша могу се давати у 
виду ставл>ања. хипатеке, залоге, јемства, пописа кмовине роди- 
тел>а и ставл>ањем забране отуђеша и оптерећења на имовину 
родитеља. Међутим у случају да суд стекне убеђење да rope на- 
ведена обезбеђеша неће бити ефикасна, као и у случају да се 
те мере покажу недовољне, суд може одлучити да родитељи у 
погледу упЈ>авл>ан>а дечијом имовином имају положај стараоца 
(чл. 23 ст. 3), што значи да ће се извршити попис и процена ма- 
лолетникове имовине, тако да се родитељ, мора да посаветује 
са малолетником при предузимању важнијег посла у вези ма- 
лолетникове имовине уколико је овај у стању да раззпие о чем '̂ 
се ради. Родитељи у свом случају не могу предузети пссао који 
прелази оквир редовног управл>ан>а дечијом имовином без одоб- 
реша органа старатељства, a што је кајважније родитељи подно- 
се сваке године органу старателуства извештај о управи и пола- 
жу рачуна о овој.



Поставља се питање на чији предлог и у ком поступку суд 
одлучује да родитељ има положај стараоца. Наиме дали ово пра- 
во припада једино органу старатељства шги пак OB'aj поступак 
може покренути сваки грађанин. Мишљења сам да Bjmie одгова- 
ра духу нашег закона да овај nccTynax може покрензгги и сваки 
грађанин, имајуЉ! у виду'да су малолетна деца под специјалном 
заштитом заједнице и да се наше друштво брине о правилном 
одгоју деце, па је према томе дужност сваког члана нашег дру- 
штва да пази да се деца развијају у корисне чланове наше за- 
једнице и при томе разуме се да пази дали се дечија имрвина 
користи у интересу детета. Питање је затим дали се ова мера 
мора предузети против сба родитеља или против онога који се 
показао несавесним управљачем дечије имовине. Мишл>ења сам 
да се ова 'мера има предузети против оба родителл, јер они обо- 
је врше своје родитељско право спсразумно и равноправно. Па- 
сивно држање једног родител>а значи његову прећутну сагла- 
сност и солидарност са несавевним родрггел>ем. Савестан роди- 
тељ треба да интервенише и обавести орган старатељства о no- 
cry пку несавесног родитеља јер је тешко претпоставити да би 
био у стању да се супростаЕи мерама другог родител»а a да се 
озбил>но неуздрма брачна хармонија. Према томе оба родитеља 
добијају положај стараоца jep би у противном на имовргни дете- 
та била двојка управа што је опет недопустиво. Овај поступак 
има се спровести пред ванапрничним судом a до овог закључка 
долазим 'применом аналогије еа чл. 15.

По чл. 27 Основног закона о старатељству старалац има пра- 
во на накнаду оправданих трошкова које је имао приликом вр- 
шења своје старател>ски дужности. Може ли родителв који има 
положај стараоца да тражи из имовине дечије накнаду за тро- 
шкове које је имао у вршењу своје дужности стараоца. Мишље- 
ња сам да не може, јер родитељ-старалац самим тим што је до- 
био положај схараоца овим не губи св-оје основно својство роди- 
тела те према томе њега терете и надал>е све с-стале обавезе ко- 
је има родитељ па дакле и обавеза да се брине о одгоју свога де- 
тета. Како родител>и немају право накнаде за трошкове које су 
имали око одгоја деце то ово право не би припадало ни родите- 
л>у-стараоцу. У  вези са овим поставља се и питање да ли овакав 
родитељ може да употребљав-а приходе дечије имовине за по- 
требе породице па гтрема томе и за своје потребе. И,ако' чл. 26 
Основног закона о старатељству изричито предвиђа да старалац 
не сме употребљавати малолетникове ствари нити се н>има ко- 
рчстити, како је већ речено ова одредба се не би могла примени- 
ти на родЈггеља- старао-ца јер већ кад нема права накнаде за тро- 
шкове учињене у в&зи са управом дечије имовине има право да 
користи приходе имовине за потребе породичне заједнице па и 
за своје, уколико родител>и немају довољно сопствених сред- 
става. Ово све изискује порнздггчна солидарност те према тсме ро- 
дитељ-старалац не би био потпуно изједначен са стараоцем јер 
сн поред тога што има својство стараоца истовремено је и роди- 
•гел> којем родитељска права нису одузета, већ су само извесне



шегове делатности у вези Јшраве дечијом имовином стављене 
под специјално стрк>жији режим.

Употрвба прихода дечије имовине.

Лл. 10 ст. 1 нормира да родител>и могу употребити приходе 
имовине свога детета првенствено за његсво издржавање, васпи- 
тање и образовање, ко и за неопходне потребе породичне зајед- 
нице уколико сами немају довољно сопствених средстава. Ме- 
ђутим ово се не може схватити: тако да родитељи ка приходима 
дечије имоЕине имају право плодоуживања. Приходи се могу и 
кмају првенствбно утготребити за одгој детета a то опет значи да 
се ови приходи уколико су потребни да се подмире трошкови 
овог одгоја не могу угготребити у друге сврхе. Израз „могу“ не 
значи да се даје овлашћење родитељима да по својој слободној 
оцени и вољи могу да употребљавају приходе и да су потребе 
детета изједначене са пстребама породичне заједнице. Потрвбе 
породичне заједшчце су супсидијарне потребама одгоја те се пви- 
ходи за потребе псродичне заједнице могу, трошити тек ако прео- 
стане што од прихода који су употребл.ени за рачун одгоја ма- 
лолетног детета. Првенствена сврха употребе прихода дечије и- 
мовине значи да дете може тражити издржавање, васпитање и 
образовање сразмерно величини ових прихода дакле и боље него 
што би родитељи мсгли да му пруже од своје имовине по својим 
м'сг\'-ћностима. Какз .је речено само ако ови приходи са дечије 
имоЕИне подмирују и ове шегове псвећане потребе које су у 
сразмери са величЈ£нс|М прихода могу родител>и вишак прихода 
употребити за потребе породичне заједнице, али само под усло- 
Еом да сами немају дсвсљно солственкх средстава. Ово овлашће- 
ше је израз псродичне солидарности и хармоније и стоји као 
пандан чл. 32 који вормира међусобно издржавање чланова уже 
породице. Псд изразом „породична заједница" треба разумети: 
дете, његове рсдител>е, и браћу и сестре који са малоетииком 
живе у истом дсмаћинству. Сам закон није о.дредио садржину 
израза „псродична заједница“ . Проширити круг ових лица и на 
друге срсднике значило би појму „псродична заједница“ дати са- 
свим један неодређен смисао и на тај начин оптеретити м:ало- 
летника да својом имовином дооринсси за издржавање и сасвим 
даљих сродшгка па чак и лица који са њим нису ни у каквом 
сродству.

ПсстаЕЛ>а се питање да ли у случају да Je дете усвојено сна 
права по чл. 10 ст. 1. припадају усвојиоцу или родител.у. Могу 
ли се прихсди са дечије имовине упстребл)авати за потребе у- 
својител.еве порслице или пак ово право задржава породица ро- 
дителаа. По чл. 17 Заксна о усвојењу усвојењем се стварају из- 
међу усвсјеника и усвојиоца права и дужности која постоје из- 
међу рс-дител>а и деце. Мишљења сам стога да само усвојилац a 
не и његова породица мсгу користити благодети чл. 10 ст. 1 јер 
усвојешгк не стоји ни у каквом сдносу са осталим члановима 
усвојиочеве порадице. Родитељи усвојеникови су међутим ово



право изгубиЈш, a у слувају да западну у оскудошу те да немају 
средстава за жив10т могу по општим правилима о издржавању 
сродника тражити да дете из шоје Ј-шугозиие по чл. 32 ст. 3 до- 
приноси за њихсво издр'жаван>е. На obid указује и чл. 17 ст. 4 
Закана о усвојењу ноји нормира да усвсјење не утиче на дзгжно- 
сти усвојеника према својим родитеЈвима пошто усвојењем ро- 
дитеЈвска права нису од родитеља рдузета већ она само мирују.

Оптерећење и отуђење дечије имовине.

По чл. 10 ст. 2 родитељи могу оа одобрењем органа старатељ- 
ства отуђити и оптеретити имовину свога детета, само да би се 
прибавиЈга средства за његово издржавање, васпитање и обра- 
зовање, или ако то захтева који друти његов интерес. Овај инте- 
рес треба да буде такав да би се отуђешем имовине постигао та- 
кав економски ефекат који би значио увећање или бар спрена- 
ваше умањењ.а његове имовине. Под овај појам могла би се под- 
вести и нека неекономска иатегорија, но у сваком случају овај 
интерес детета који изискује продају шегове тговине м»ра бити 
изузетно важан, несвакидашњи и такав да би у противном кад 
се штовина не би отуђила и гиме створигла потребна средства, 
малолетник довео у тешку економску, психичзсу, моралну и 
здравствену ситуациЈу. Законодавац је намерно пропустио да 
лимитативно наброји све случајеве у  којима би могло доћи до 
отзфења дечије имовине и на тај начин тачно одреди садржину 
појма „интерес детета“ . Ово је препустио органу старателуства 
да овај од случаја до случаја оцени конкретну ситуацију у којој 
се дете налази те да донесе одлуку о томе дали се ради о важ- 
ном интересу малолетншш и дали је пстребно да се да дозвола 
ради отуђеша његове имговкгне. Орган старатељства не може рд- 
бити издавање одобрења кад установи да постоје услови из чл. 
10 ст. 2 те он нема слободу одлучивањ.а према Јггврђеном чиње- 
ничном стању (Одлука СВС, збирка одлутса П/3 бр. 771). Ово 
одобрење неће бити потребно ради (Угзфења тгрихода дечије имо- 
вине у охвиру редовне угграве, јер се само главница, калитал, 
основна ср>едстЕа дечије имоЕине не могу отуђити без одобрења. 
Шта је судбина правног посла којим је родитељ отуђио имовину 
без одобреша органа старатељства. Судска пракса је заузела став 
да ови правни послови и т к  нису ништавни и они везују и мало- 
летног саугвворача све дотле док орган старател>ства не буде 
ускратио одсбрење. Ово одобрење орган старател>ства може да- 
ти на предлог било које странке из уговора. Према томе све док 
се овај не изјасни дали утовор одобрава или не, странке не могу 
тражити поништај закл>ученог уговора. Ово одобрење орган ста- 
рател»ства може дати само до пунолетства детета јер накнадно 
дато одрбрење у време пунолетства нема правне важиости („Прав- 
ни живот“ 6р. 10/57 стр. 37). Међутим ово стуђење је пуноважно 
ако дете одмах по пунолетству против уговора о отуђењу њего- 
ве имовине није предузело мер>е да се уговор стави ван снаге a 
било је упознато са садржином утовора, па се узима да је дете



ua овај начин прећутно одобрило отуђеше његове имовине (Врх. 
суд HP БиХ, збирка одлука 1/3-693).

Имамо један случај у којем отуђење дечије имовине не под- 
леже одобрењу органа старатељства. По чл. 136 Закона о насле- 
"ђивању наследник се м̂ оже одр>ећи наслеђа изјавом суду на ра- 
справи заоставштине. Ово одрицање важи и за потомке онога 
који се одрекао ако није изричито изјавио да се одриче само у 
своје име. Лице позвато ва наслеђе постаје наследник без икакве 
изјаве али ово лице иоуга права да се одрекне наслеђа те на ње- 
тово место по праву претстављања ступају његови потомци, у 
зашем случају малолетиа деца. Својом изјавом да се одриче на- 
вледства родитељ уствари искључује децу из наследства те фак- 
тички ди-спонира на овај начин дечијскм имовином.

Није спорно да у случају да приходи дечи-је имовине не motj’' 
да покрију трошкове издржаваша, васпитавања и образоваша 
детета у том случају са одобр^ењем органа старателуства родите- 
-љи могу отуђити и основна средства дечије идФовине. Чл. 10 ст. 2 
4ie говсри ништа о томе да ли ово отуђење може уследити и у 
слзгчају да су родител>и детета добро имовински ситуирани, те 
да се из њихове имовзже могу лркрити трошкови одгоја детета. 
Чл. 6 и чл. 32 те 36 нормирају да је првенствена дужност родите- 
љиа да доприносе издржавашу детета па су према томе првенст- 
вено они и позвани да из своје имовине издржавају децу a тек 
у  случају да је ова недовољна тада би дошла на ред имовина 
детета ради отуђета.

HoiaiM отућења и оптерећења треба на1шире тумачити увек 
тгри тодте имати у  виду интерес детета. У  једном случају су ро- 
дитељи дали у закуп дечији виноград закупцу „док лоза траје" 
па ie 'Суд нашао да се овде шди у с^тптини о дaвaњv винограда 
■у закллп на неодређени број година те ттоема томе фактички о 
отуђењу некретнина, и да је за овај правни nocao потребно одоб- 
рење органа старатељ1ства. Мислим да је овакав став исправан 
имају!«! у виду да је у просеку цена некретнине једнака петого- 
дишњем чистом приносу који некретнина даје.

Постављеа се гоггање дали је потребно одобрење органа ста- 
рател.ства и у  случају деобе сувласничких делова имовине ма- 
молетгогка. Правилан одговор на ово питање зависи од тога дали 
деоба сувласничке имовине има деклаторну или транслаторну 
тгравну природу. Наш правни скстем је прихватио становиште да 
деоба имовине на сувласнике претставл>а транслаторан правни 
акт, што значи да се деобом у ствари преноси својина са сувла- 
сника на другог сувласнпка што се закључује из чл. 147— 149 
Закона о наслеђивању. Произлази дакле да се деобом делом оту- 
ђз^е a делом стиче својина па је према томе потребно одобрење 
старател>ства јер приликом деобе малолетник може бити оште- 
icH.



Имовина малолетника стечена радом.

По чл. 11 дете које је вакршило 14 година може закључити: 
уговор о раду и раополагати CBojoiM зарадом, и то без икаквог одо- 
бревва својих родитеља. Законодавац је овим хтео да се деца. 
потстакну на самосталан рад и на зарађивање те да се још од 
малена код њих развије смисао да располажу својом зарадом и 
на тај начин постпено привикну на управу својсж имовином и 
тако оспособе за самостални живот. Међутим у овом располаггању' 
својом зарадом малолетник није неограничен, јер је  дужан да 
доприноси за своје васпитање и образовање као и за издржава- 
ње породичне заједнице у којој живи. Закон није прецизан, јер 
је пропустио да се изјасни дали је дете дужно да доприиоси за. 
издржавање породичне заједнице ухолико је иста материјално 
обезбеђена. Аналогијом у вези чл. 10 ст. 1 може се извести за- 
кључак да су они дужни да својам зарадом погпомажу шзродич- 
ну заједницу само у том случају згколико је иста у такв.сш сла- 
бом материјалном стању да неможе из својих средстава да се из- 
држава. У овом члану такође је пропуштево да се вормира дали 
је дете дужно да доприноси за своје издржавање из своје зараде, 
пошто га овај члан с^авезује да чз своје зараде треба да дштри- 
носи caiMo за своје васгштање и образовање. Сматрам да се из 
овога не би могао извести закључак да је малолетник сх;ло'5ођен 
да допринози од iCBoje зараде за своје (Издржавање и да је ово 
прост технички пропуст законодавца. Најзад појам „васпитање 
и образсвање" схваћено у ширем скислу садржи у себи и појам 
издржавања, јер да би се дете васпитало и образовало мора се и 
издржавати. Према томе дете мо{>а од своје зараде доприносити 
и за своје издржавање.

Уколико би дете своју зараду трошило на^нецелисходан на- 
чин или не би дотгриносило издржавању породичне заједнице 
ако је ово неопходно, орган старател>ства би могао ово да спречи 
и малолетнику постави стараоца применом члана 49 и 51 Основ- 
ног закона о старатељству макар и у особи родитеља a применом 
члана 21 ст. 3. Поставља се међут^им гштање какав трвтман ће 
имати имовина коју ie малолетник стекао cboJpim радом до 14 го- 
дина (залраво сада 15 год. по чл. 128 Закона о радним односил1а). 
Дали ова имовина спада под управу родител>а или њом распола- 
же дете. Јасно је да ако дете нема 14 година да својом зарадом 
не може располагати јер ово иекључује чл. 11 али поставља се 
питање уколико је дете навршило 14 година a зарада потиче из 
времена када дете није имало 14 година. Наиме мислим да се 
израз „зарада“ не може уско тумачити и исто третирати само 
као приход из радчог односа. Зарада може шутцати из утовора о 
делу. Под зарадом треба раззгмети сваки онај приход који мало- 
летник озтварује својим радом без сбзира дали он потиче из рад- 
ног односа или не. На npmviep дете до 14 година приређује кон- 
церат и оствари приход већих размера па би овом зарадом по 14 
10ДИНИ лгогло располагати, јер чл. 11 не нормира императивно 
да дете може располагати само својом зарадом до које је дошао
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л з  радног односа који је засновао по 14 години. Чл. 11 истиче са- 
т«о да дете може да располаже зарадом до 14 година, те према 
томе без обзира када је ова зарада остварена.

Уколико малолетник ракгполажућз! icbojcm зарадом стекне 
кмовину (рецимо од своје зараде купи лш који извуче тгремију) 
која прелази неку већу вредност над овако стеченом имовином 
имају право управе родитељи на основу чл. 10 ст. 1. a не мало- 
летнгас. Овај изузетни приход није р>езултат и плод његовог 
рада.

Чл. 23 Закона о наслеђивању није у потпуности изједначио 
вавбрачну са брачном децом у односу на срмаднике очеве. У 
погледу сродника са очеве стране заксшЈско наслеђиваше ван- 
брачне деце условлзено је изричитим или прећутним признањем 
оца да је одређено дете његово. Поставља се питање иама ли ова 
разлика неког утицаја на право таквог оца да управља и распо- 
лаже имовином детета те да користи остале бенефиције које му 
дају члаиови 10 и 11, 'азш отац дете није признао за своје a по- 
стоји пресуда кој'Рш је његово очјшство утврђено, и поред члана 
3 ноји одређује да родителЈИ и презија ванбрачној деци имају иста 
права и дужности као и према брачној a опет ванбрачна деца 
према родител>има иста права и дужности као брачна деца. Наи- 
ме може настати ситуација када отац не признаје ванбрачно де- 
те за своје, a дете по одлуци органа старатељства на основу чл.
7 ст. 2 живи у породичној заједници оца. Мора ли дете из своје 
имовине да доприноси издржавашу породичне заједнице очеве 
уколико огац и његови сродогици који живе у зајвдници са дек 
тетом немају довољно солствених средстава. И ако малодобно 
ванбрачно дете може да наследи само оца, a овај њега, то би је- 
дино отац могао да ужива за своје личне потребе бенефртије 
члана 10 и 11 a никако и остали чланови очеве породице према 
којима дете нема ншсакав наследоправнл положај. Ово тим пре 
што обавеза издржавања не терети дете и сроднике ни по од- 
редбама чл. 32 и 33.

На основу свега rope изнетог можемо закл>учити да се наш 
ваконодавац определио за један умерени систем у вези односа 
родаггеља према имовини своје малолетне деце. Наиме као што 
смо видели постоје системи који родитељима признају сва права 
на имовину детета која имају и власиици и у управи дечијсш 
rmyroBimoM нису ограничени, те овом имовином могу слободно ра- 
сполагати (фр>анцускк, швајцаЈХЖи, немачки, аг^арски, италијан- 
ски и др.). С друге стране аустријски грађансжи законик и сов- 
јетски отишли су у  другу крајност и изједначили рсдитеље са 
стараоцем тако да су родител>и дужни да о управи дечијом ремо-  
вином сваке године полажу р>ачуна, те су према томе родитељи 
у овој управи под директном контролом туторске власти одно- 
сно органа старатељства. Наш ОЗОРД је у овом погледу еластич- 
нији јер изказује да се родитељи морају приликом управл>ања 
дечијом имовином руководити једино интер>есом деце, a изЈгзет- 
iro у оправданим случајевима да ову имовину могу користити за



потребе породичне заједнице у  којој се налази малолетник a за 
издржаваше исте, пошто је породаца основна ћелија нашег дру- 
штва. Родитељи вршећи ову своју дужност и право не стоје под 
директтгм надзором opraiia старатељсжва asjm овај на сваки сиг- 
нал да се имовином детета не управља у  интересу деце овлашћен' 
је да интервенише и да родитеље примора да ггоштује осноозну 
зами'сао законодавчеву.

Иван Joeuh

КАКО ТРЕБА ТУМАЧИТИ ПРОПИС ЧЛАНА 184 
ЗАКОНА О СТАНБЕНИМ ОДНОСИМА?

Ступањем ка снагу Закова о станбеним однссима појавила 
су се у опоровима о отказивашу уговора о потетанарском односу, 
који се воде пред нашим судовима, двојака мрШ1ље(Њ1а, у тумаче- 
њу прогогса члаиа 184 Закона о станбеним односима.

Прво мишљење сматра, да се у овом члану ради о посебној 
заштити затечених пофстанара који ислуњавају одређене услове 
и да се ова заштита огледа у том, што се таквим лицима може- 
отказати пстстанаретш однос само са разлога и под условижа 
проиисаним за отказ уговора о кгоришћењу стана носиоцу ста- 
нарсвог прата. Надаље, да би се затечен потстанар могао кори- 
сти-ги овом беиефицијом, треба да испуњава један од следећих 
услова:

1. да станбену просторију у заједничком стану користи са 
једним или више чланова породице и са совојим намештајем, или

2. да је станбену !прсегорију користио са својим намештајем 
и да је станарину плаћао кућном савету односно оопственику 
зграде. Потом, да је битно у  оба случаја да је  потстанарски однос 
одређен решењем станбеног сргана, те да се npem томе авом 
бенефицијом не може користити вотстанар, воји је у такав однос 
ступио по споразуму са носиоцем станарског права иаско је испу- 
њен један од гореозначених услова. '

Ово мишљење поатање да постоји и дрзч'о супроттно мишље- 
ње, да потстакари који су користили празну ссбу са својим на- 
мештајем и плаћају ставарину непосредно кућиом савету или 
сопственику зграде, уживају псменуту заштиту, иако потстанар- 
ски однос није заснован на решењу санабеног органа, те да се 
оно брани тиме, што су такви потстаиари у  непосредном односу 
са кућним оаветом или сопствеником зграде a не са носиоцем 
станарског права.

Оповргавајући друто мишљење, претставници npBior миш- 
љења сматрају, да и такав потстанараш: однос мора бити засно- 
ван на решењу станбеног органа кз следећих р>азлога:

1. Законодавоц не би могао имати никаквих посебних рав- 
лота да у  бољи положај . стави лице које нема решење о потста- 
нарск<ж односу од лица за каје се поред решења траже и много
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строжији услови (ст. 1 ал 1 чл. 184) тј. да псред решења има и 
пародицу и да ксристи свој намештај (ст. 2 чл. 184), a потстанар 
који нема ни породЈ-гцу ви решење, уживао би заштиту само 
зато, што не плаћа станарину нС'Си:оцу станарског права, већ кућ- 
ном савету односно сопственику зграде (стана) као органу управ- 
л>ања;

2. He може се залиислити ситуајција да је у ранијем систему 
пстстанарсгси однос могао да буде засноЕ-ан без решења станбексг 
органа или без везе са носвоцем станарског права непосредно са 
кућним саветом сдносно сопствешжом зграде, јер у таквој ситуа- 
цији не 6и било потстанарског однсх̂ а, па према томе зажон за 
такву категарију не бл употребио израз „потстанар", и

3. Што се овде свакако ради no пстстанароким односима за- 
снаваккм на решењу станбеног органа приликсм додел.ивања 
празног стана на основу ст. 5 чл. 83 Уредбе о упразљ ању станбе- 
Hicvr зградама којсм је прилшсом за нскгиоца станарсксг права 
CTB'opeHa обавеза да приЈми потстанара. -

Из свих натгред изложених разлога, прзо мишљење држи да 
је решење станбеног органа о заснивању потстанарског односа 
нужан елеменат без кога ни прва ни друга категорија пстстанара 
не могу уживати заштиту коју по!менути члан Закона о станбе- 
ним односима пружа.^

Друго мишљење у̂  тумачењу овог пр>описа истиче, да, је још 
у току провођен>а Уредбе о управљању станбеним зградама било 
утврђено, која се лица сматрају потстаиархша a која сустанари- 
ма, те да поменути пропис полази од тога, да тако утврђено ста- 
ње чреба прихватити али даје заштпту двема грзшама потстана- 
ра. Затим наводи, да у прву групу спадају потстанари, који кори- 
сте станбену прсегорргју на сснову решења станбеиов органа, a 
уз то је корисге заједно бар са једним чланом своје породице, па 
да се то неће примењивати ira оне, који користе прсеторије Pia 
основу утовора са носиоцем станарског гграва a немају решење 
•стагабеног органа. Исто тако, да се ово неће примешивати ни на 
оне потстанаре, који користе станбену просторију заједно са на- 
мештајем носиоца станарског прзва, макар они имали решење 
станбеног органа и користили ту просторију са једшш или више 
чланова своје породице.

Надал>е, да у другу групу спадају ови потстанари, који кори- 
сте станбену просторију са својим намештајем, и плаћају стана- 
рину непосредно ку4шом савету или сопственику зграде. Затим, 
да овде из самих околноети случаја следи, да су ови потстанари 
у непосреднсм односу са ошш ко управл>а зградом, a не са носио- 
цем станарског права, па да се ШЈома даје заштита и онда, ако 
не користе прсхггорије на основу решења станбеног органа, a и 
без обзира да ли их користе сами или са члановима своје по- 
родице.^

‘ Светомир Цене Петковић: „Закон о стан5еним односима са ко- 
ментаром", Савремена адмшп1страција, Београд 1960 год. стр. 273—275.

- „Коментар закона о стамбеним односима“, Прописи, комегатари, 
пракса, у  редакцији Др Федора Базале, Загреб бр. 1 год. I, ст^. 141—142.
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Навешћу један случај из праксе наших судова: По тужби 
тужиље Р. С. из Н. против С. М. из Н. за отказ потстанарског 
односа, један срески суд је усвојио отказ обавезавши тзгжену 
странку, да се у року од два месеца исели из једне празне собе 
коју користи као потстанар и преда је тужиљи, као и да јој 
накнади ларничне трошкове, из озих разлога: Суд је установио, 
да је тужена закључила са тужиљом потстанарски однос на не- 
одређено време уз месечну закупнину од 4.000 динара, те да ту- 
жена користи спорну собу са својим намепггајем као и да нема 
решење станбеног оргака на ту просторију. На основу тога суд 
је нашао, да је отказ основан, јер према члану 163 Закона о стан- 
беним односима уговор о 'потстанарском односу, закључен на не- 
одређено време, престаје на осиову отказа и исти може свака 
уговорна стракка отказати не наводећи разлог отказа. Суд је 
заузео становиште, да тужена не ужива заштиту из чл. 184 цит. 
Закона, пошто ње-н потстанарски однос није заснован на решењу 
станбеиог органа, a што је нужан елеменат за стицање заштите 
у омиЈслу наведеног простора.

Против ове пресуде тужена је поднела жалбу тгредлажући, 
да се шта преиначи, тужба одбије, a тужил>а обавеже на снаша- 
ње парничних трошкова. У жалби између осталог истиче, да је 
погрешно становиште суда у интерпретирању чл. 184 цит. Зако- 
на на тај начин, да потстанари у сваком случају морају измати и 
решење надлежног станбеног органа, ако желе уживати запгриту 
из наведеног законског проииса. Сматра, да се на њен случај 
има применити тај пропис, који пр>едвЈфа да се лицу које је ко- 
ристило станбену просторију са својим намештајем и гшаћао ста- 
нарр1ну непосредно сапственику зграде, може дати отказ само у 
случајевима и условима из чл. 136— 139 поменутог Закона.

Окружни као друтостепени суд је нашао, да је жалба тужене 
делимично основана, па је нападнуту одлуку укинуо и предмет 
вратио првостпеном суду на поновно расправл»ање са овим образ- 
ложешем: „Погрешно је правно становиште првостпеног суда, да 
потстанар мора имати поред осталих услова из чл. 184 Закона 
о станбеним односима и решење станбеног органа, да би уживао 
заштиту из наведеног прописа.

Да би лице које се на дан стзшања на снагу цит. Закона за- 
текло као потстакар, уживало заштиту из поменутог члана истог 
Закона, потребно је да испуњава ове услове: 1.) да је користило 
станбену гфосторију у заједничком стану на осиову р>ешен>а стан- 
беног органа, са једшлл или вгапе чланова породице, или 2.) да је 
користило станбену просторију са својим намештајем и да је 
станарину плаћало непосредно кућном савету односно сопстве- 
гогку зграде. У  овом спору ради се о случају наведеном под бр. 2.

Полазећи од прогрешног правног становишта, првостпени 
суд није утврдио, да ли је тужена плаћала станарину непосредно 
тужиљи као сопственици зграде. Услед недостатка чињеничног 
стања у предњем равцу, овај суд није у могућности да ствар у
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меритуму реши, па је стога морао нападнуту одлуку укинути и 
донети решен>е као у диспозитиву“.

Изложио сам оба мишл.ења у  тумачењу наведеног законског 
прописа, па анализирајући шихове аргументације, изгледа ми да је 
друго мишљеше правилније и логичније. У  првом реду, неубед- 
љиво је и натегиуто објашњење првог мишл>ења, да затечени 
потстанар за коришћење поменуте бенефиције, треба да испу- 
ња1ва ове услове: 1.) да станбену просторију у заједничком стану 
користи са једним или више чланова породице и са својим на- 
мештајем, или 2.) да станбену просторију користи са својим на- 
мештаЈем и плаћа станарину кућновд савету, однссно сопствени- 
ку зграде. Ако се пажљиво прочита текст чл. 184 цит. Закона, 
одљтах упада у очи да законски текст не предвиђа у оба наведена 
случаја: коришћење станбене просторије са сопственим наме- 
штајем, a прво шшхљење у обе ове алтернативе тражи да такав 
потстанар испушава овај исти услов.

Ако покушалао да и граматички протумачимо текст наведе- 
ног законског пргатаса, усчићемо, да закон за таквог потстакара 
тражи да станбену простарију кор'ИСти на сснову решења ста- 
беног органа са једним или више чланова породице, после чега 
је стављена запета и свеза „или“ , a потом да „је користио стан- 
бену простарију са својим намештаје1м и плаћао станарину не- 
посредно кућном савету односно сопственику зграде“, па је из 
сатле стилизације счигледно, да се текст испред свезе „или“, од- 
носи на први случај наведених потстанара, a потоши текст на 
други такав случај.

На основу напред изложеног, сматрам, да је друго мишљење 
засновано на логичкој и гра^штичкој интерпретацији цитираног 
законског прописа, те оно схваћа интенцију закона и правилно 
тзшачи пропис члана 184 Закона о станбеним односима.

Никола Константиновић

ИНФОРМАТИВНО САСЛУШАЊЕ СТРАНАКА (чл. 82 ЗПП)

I). Питање која права припадају адвсжату као ггуномсћнику 
странке за време трајања парнице решено је доста исцрпно про- 
писима Закона о парш-гч. поступку. Тумачеше тих претшса не 
би требало да задаје тешкоће у пракси. Међутим судећи по не- 
ким одредба\га тсга закона чини се, да је законодаЕац ишао Ha
ro, да унеколико сграничи права адвохата као пуномоћника 
странке у кориет суда, тахо да би суд имао нешто шира овлаш- 
ћења, него што их је илтао према раније важећем јутословенском 
Законику о судском поступку у грађанским парницама. Овде се 
ради углавном о пропису чл. 82 Закоага о парничном поступку 
према коме „странке могу предузимати радње у поступку лично 
или ггреко ггуиолтоћника, али суд може позвати странку која има 
пунО'Моћниха, да се пред судовд лично изјасни о чињеннцама,
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које је потребно утврдити у парници“. Овако право суд није миао 
према прописима јут. ГПП-а, што би значило, да је приЈгиком 
доношењ.а новог закона о паршгчаом п(хггушсу заиста постојала 
тенденција о којој је напред било речм. Ако усвојимо станови- 
ште да је тако, a сматрам да јесте, онда треба брижљивом анали- 
зом цитираног прогогса поставити извесна теоретска пркавила, ко- 
ia би ближе регулисала примену наведене одредбе, јер ако би се 
она примењивала онахо, како то неки судови чине у пракси, 
онда би шен домашај био знатно већх и важнији, него што би то 
произилазило из цит. прописа и што је законодавац, по змоме 
мишљењу, хтео. Да би се то боље сагледало изнећу један пример 
из судске праксе.

За време расправе код једног првс-степеног суда, пуномоћнЈГк 
туженог je одговсрио на наврде тужиоца псричући исте у потпу- 
ности. Претседнику већа се изгледа чинкло, да пуномоћник није 
верно приказао сташе ствари, па верујући да ће туженик лично 
ствар претставити друкчије тј. тач!није обратио се ка овога и за- 
тражио од њега да одгозори ка нека питања, иоја су се тицала 
околноети, о којима се пуномоћник већ био изјаснио. Пуномоћ- 
ник је одмах интервенкгеао и изјавио, да је  он у  име туженог дао 
реч по ТЈШ питањима и затражио да претседник већа, ако треба 
нека дал>а обавештења о ствари упути о томе питање на њега. 
Међутим претседник већа је изјавио да он тражи да на његова 
пита1ва туженик лично одговори, попгго сматра да му припада 
право по прогшсима Закона о парничном' поступку, да тражи од 
саме странке изјашњење о чињеницама које треба утврдити у 
поступку. На ово је пуномоћник поново изјавиб, да он има пар- 
ничну луномоћ од своје странке и да је према томе овлашћен, 
да даје све изјаве и објаигњењ.а која се тичу гтарнице и да према 
томе туженик није дужан да на гтатавве претседника већа тј. 
суда одговори и ксшачно је напоменуо да ће он, aiao лретседник 
већа буде и даље иксистирао на одговору, послати своју стршпсу 
кући. Даљи ток овог правичног дуела није интересантан за шг- 
тање које је предмет овог расправљања, те се због тога исти и 
ire игзнгоси.

П.) По пропистта Закона о парничном иоступку адвакату се 
ради заступаша у парници издаје пунамоћје, које ако није огра- 
ничено тј. ако 'странка која је издала пуисамоћје није ближе од- 
редила овлашћења пуномоћника, овлагаћује овог, да врши све 
радње у поступку, које су потребне за вођен>е и окончање пар- 
нице што значи, да поднесе тужбу, да исту повуче, и да се од- 
рече тужбеног захтева, да склапа поравнаван>е, да призна ту- 
жбени захтев, да тодноси правне лекове итд. По себи се разуме, 
a то и из предњег прсизилази, да је пунс1Моћн!их овлашћен и на 
давање свих изјава, које се тичу предмета парнице и то како 
оних које се односе на чињенично стање и правно схватање спор- 
них правних Ш1тан>а, тако и оне које садрже акта располагања 
паризвдом, о којима је напред већ било речи. Другим речима све 
сне радње, које би у поступку сама парнична странка могла лич-
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ко да вриш, овлашћен је на основу парничног пуномоћја да врши 
адвокат у истам обиму и оа истим правним дејством (чл. 85). Je- 
дино ако је странка присзггна, када њеи пуномоћник предузима 
неку париичну радњу и даје неку изјаву (одгавара на изјаве 
противне странке, пориче или признаје наводе противника итд.) 
она може јисту !изјаву одмах опозвати, у коме ће случају б/ити 
меродавна изјава странке, a не пунокгоћника, a само за случај да 
је  пунооугоћник признао неку чињеницу на. рочишту на коме 
стразЕгка кије била присугаа или у  писменом поднеску па стран- 
ка ту изјаву опозове (измени и др.) суд је овлашћен да цени, да 
Јш ће уважити изјаву пунгсшоћшгка или страке, већ према томе, 
која љгу се изјава обзир>см на све околности чини вероватршјом 
(чл. 86).

Даља овлашћеша пуномоћника, која иначе не би имала не- 
позредне везе са спорним питањем била би: да тражи извршење 
пресуде донете у парници у  којој је он био пуномоћник једне од 
страагака и да суделује у извршном поступку. За ово му према 
ваведеном није потребна н т а  пуиомоћ, јер се овлашћења дата 
вунамоћнику адвокату у парничном пуиомоћју протежу и на по- 
ступак извршен>а. По себи се разуме, a то произлази и из самог 
текста закова, да је пуномоћник овлашћен да тражи и извршење 
ради обезбеђења као и привремене наредбе, те му ни за овај по- 
ступак није потребно посебно пуномоћје. Пуномоћник је коначно 
овлашћен да прими дссзфене парничне трошкове од противне 
странке, a издату му пуномоћ може да пренесе на другог адво- 
ката или да га овласги на предузрЕиање појединих радњи у по- 
втупку. Вал>а утсазати и на чињеницу да је пунооаоћтагк овлашћен, 
за случај да од дана правоснажности пресуде, донете у парници 
у  којој је он био пуномоћник једне странке, није протекло више 
-од шест месеци, да поднесе предлог за понавлзање постуггка.

Као што се из наиред наведених овлашћења види, адвокат 
Fao пуномоћник овлашћен је да предузима све радње, како у 
тхарничном поступку, тако и у поступку обезбеђен>а и извршења, 
што значи да су његова овлашћења врло велика. С друге стране 
•странка, која је адвакату издала парнично пуномоћје није дужна 
да се више лично стара о вођењу парнице, па је овлашћена да се 
у будзгће дрлш само упутстава свога пунсшоћиика. У  вези стим 
’Странка није дужна ни да долази на рочишта, која суд заказује 
по н>еној ствари, сем у случајевима, о којима ће напред бити 
речи.

Ш.) Већ је речено, да странка која је издала адвокату пар- 
нично пзгнамоћје, не мора ићи пред суд на рочишта, пошто пар- 
ницу за њу води пзгномоћник, предузимајући све радње потреб- 
не за услешно окончање парнице. Међутим, речено je и то, да 
од тога постоје изузеци. Један од изузетака био би случај, ако 
је одређено саслушање странаша, који ће доказ суд одредигги кад 
нема друтих доказа или кад и поред изведених доказа суд нађе, 
да је ради утврђивања важних чзш>еница потребио саслзчпати 
■странке (чл. 253). Доказ саслушањем странаха суд мора претход- 
дао одредити, a затим позвати странке на идуће рочиште и у no-
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зиву им назначити да ће се извести доказ саслушањем странака 
и упозориће-%’'гх, да ће суд ако једна од странака ле дође to  Ipor- 
ЧЈшгге саслушати дрз^у странку (чл. 257). Из предњег произи- 
лази, да суд не би могао на рочитшу на коме је одређено саслу- 
шање странака, ггоступити одмах и изЕођењу тог доказа, кори- 
стећи то, пгго су странке на позив својих пуномоћшгка дошле ва 
рочиште и што су прксутне, већ би морао одложити рачиште и 
присутним странка-ма саогаптити решеше о одређивању доказа 
саслуша!њем странака и упутити их да на идуће 'рочиште при- 
ступе под претшом загконских последагца о којргма је напред било 
речи. Разуме се, ако би странке биле сагласне, a поготово ако то 
предлажу оне би се могле одмах саслзапати иако нису биле поз- 
ване ради саслушања. Према томе, да би се оалушање странака. 
могло извршити, као што је вић речено, оно мора бити претходно 
одЈ>еђено и странке позване на рочиште ради саслушања. На тај 
начин странкама ће се омогућити да се за саслушање припреме, 
евентуално да понесу са <Х)бом ксправе, белешке и др. да би се 
могле изјаснити о свитм чињенпцама важним за пресзфење.

IV). Предње у погледу позивања странака на рочшпте ради 
саслушанза и др. није излагано због тога, што би и та питања би- 
ла спорна, било у теорији или пражси, већ што одредба о којој је  
реч (чл. 257) има сличности са протагсом који нас овде интересује 
(чл. 82). У  вези стим поставља се гогчан>е, да ли се у случају чл. 
82 ЗПП-у, који је напред цитирен Ј>ади о саслзчпању странака и 
у оваком слзгчају, да ли се приликом ггримене овог прописа иаиа 
поступити на начин како се поступа п'риликсм извођења доказа 
саслушања странака из чл. 257 ЗПП-а о чe '̂[y је напред бил» 
речи?

Сматрам пре свега да се у случају из чл. 82 ЗПП-а не ради a 
доказу саслушаша странака и псред тога iirro се и изјашњење iio 
чл. 82 и саслзчпање по чл. 257 односи на чињенлце које се имају 
утврдити у поступку. Код саслупгања странака ради се о извође- 
њу даказа, што.поред осталог ггроизилази не само из самог тек- 
ста прописа, него и из распореда гр!адива, јер се чл. 257 ЗПП-а 
налази у глави седалгнаестој, која садржи одредбе о доказима и 
извођењу доказа, док се одредба чл. 82 ЗПП-а калази у  глави 
neTtioj која садржи одредбе о пуномоћ1ници!м'а и по самој стилиза- 
цији (да се странке лично изјасне о чињеницама које је потребно 
утврдити у парници) упућује на заакључак, да се овде не ради о 
изЕођењу доказа, већ страначким изјавама. Сматрам да ово не 
би тр>ебало ни да буде спорно. Но и пор>ед тога ово изјашњење 
странка итиа много заједничког са саслушањем странака. Оно 
одговар>а оном, у ггракси још од раније пре дснсшења Закона о 
парничном поступку, практиконаном информативнам саслушашу 
странака, код кога се од једне или обе странке тражи да се изја- 
сне о СБим или само неким чин.еницама важним за пресуђење, 
те да би утЂрдило шта међу странкама није спорно, па да би се 
одредило извођење само оних доказа који се •односе на спорне 
чињенице, и на тај начин убрзао поступак .Међутим, треба ука- 
зати на то, да је ово и 0'вакво саслушаше странака врло често
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саслухиање странака као доказно средство, јер ано су странке са- 
слушане инфорвуштивно, оне нису ни инсистирале на поиовном 
формалн-ом саслушању странака, a сем тога и сам суд је често 
пркбегавао оваквом кратком саслушању да би избегао опширно 
и најчешће дуготрајно шслушање стренака, разуме се, ако је 
био уверења да ће га странке предложити, a да се исто не ука- 
зује потребним. Најзад, овако се поступило и у случају, када би 
суд У току расправе због нејасности у ранијим Р1зјавама странака 
или шихових пуномоћника, позвао пзчЈомоћника да се изјасни о 
некој ’чин.еници, a овај услед непс-тцуне информације не би м'о- 
гао или због потешкоћа које има са својом странком не би желео 
да се лично изја<жи, па би предложио да се о томе изјасни сама 
странка. У  свим овим случајевима, у записник се изјавњење стра- 
нака или једне странке није узимало у форми страиачког саслу- 
ша'н>а, већ је само констатовано да је странка на питање суда о 
таме и тсме изјавила то и то.

Ако анализирамо напред наведено о информативном саслу- 
шању странака видићемо да оно, као што је речено, има доста за- 
једничког са формалним саслушашем странака, као доказним 
средством, нарочито у погледу гфавних; последица, јер ако је 
једна странка на изјашњењу признала извесне спорне чињенице. 
то има исти значај као и да их је 'признала на своме саслзтпашу, 
па пгга више има и већи значај, јер се саслушање странака це- 
ни у вези са осталим изведешхм доказима, док је изјава странке 
ноја садржи било каква признања на њену штету пуноважан до- 
каз о чшвеницама у н>ој садржаним. По себи се разуме да између 
изјашњенха странака по чл. 82 ЗПП-о и саслушања странака по- 
стоје и неке разлике нарочито формалне природе, но н>има се 
овде нећемо бавити пошто немају утицаја на питање које нас 
овде интересује.

V). Напред је истакнуто какав значај на ток и резултат 
парнице имају изјаве странака дате било на своме саслушању 
било приликом изјашњења по чл. 82 ЗПП-а. Ради тога су у чл. 
257 ЗПП-а предвиђене гаранције за странке да ће се шихсшо са- 
слушање С|5авити на начин који he им омогућити да се изјасне о 
чињеницама за пресуђење, да евентуално о својим наводима при- 
кажу исправе, белешке и друге доказе, које пре тога у току пар- 
нице нису поднеле, да се изјасне о наводима свога парничног про- 
тивника итд. У  ту сврху је предвиђено, као што је напред већ на- 
ведено, да се позив за рочиште на коме се има извести салуша- 
ше странака, има доставити странкама лргчно, да се у позиву мо- 
ра назначити да he се на рочишту извести доказ саслушањем 
странака и да he се за случај да једна странка на рочшите t'a 
дође, MohM саслушати друга дошавша странка. По себи се разу- 
ме да странка, која не жели да буде саслушаиа не мора доки на 
рочиште, a суд није овлапЉен да против ње због тога примени 
.макакве приснудне мере, Beh he само сбзирсш на све околности 
оценити, од каквог је значаја, што странка није дошла на рочи- 
ште или је ускратила свој исказ (чл. 258).
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Поставља се сада шггање, каква је у том погледу ситуација 
код случаја изјашњења једне или обе странке по чл. 82 ЗПП-а. 
Видели смо да је изјашњење у  питању везано за озбиљне после- 
дице каб и саслушшБе странака, да шта вшле код страике која се 
изјашшава последице могу бити озбил>није него код саслушања. 
На'име, да ли о1бзРгром на све то постоји norpeiSa, да се, взад суд 
нађе да je,zfKa или обе странке треба да дају изјашњеше по чл. 
82 ЗПП^; постугЕи у иогледу позивања и др. ва начин како се 
према предшем мора постугогги код извођења доказа саслушањем 
стракака. Члан 82 ЗПП-а не оадржи о томе потпуно наређење. 
У  њему је, као што смо видели, предврхђено само то, да суд може 
позвати странку која има пунсодоћника да се пред судом лично 
изјасни о чињеницама које је потребно утврдити у парниоди. Мо- 
же бити спорно и то, како треба разумети предње наређење да 
ће суд позвати странку. Значи лм то, да ће суд затражити од при- 
сутне странке да се изјасни о важним чињеницама што би зна- 
■чило овлашћење суда да на присутну страшсу управи одређено 
питање или то значи, да ће суд доставити странци позив да дође 
на рочгапте ради изјашњења тј. информативног саслутиаава. По 
моме мишљењу цит. одредба предвиђа овлашћење a и обавезу за 
суд, да ако оматра потребним да од странке узме изјашшење по 
чл. 82 ЗПП-а, да истој упути позив да дође на рочиште да се из- 
јасни о чињеш г̂цама које је потребно зггврдити у парници.

Пре свега странка, која има пуномоћника, не позива се на 
рочиигте изузев ако се има извести њено саслушање. Према to
m b , ако једну или обе стране треба информативно саслушати, тј. 
узети од њих изјашњење по чл. 82 ЗПП-а, оне се морају позвати, 
iep се без тога не могу ггрибавити на рочиште. Затим ако се 
странка већ позива; онда јој се мора у  позиву саошптити зашто 
се позива, тј. да се позива ради изјашњења о чињеницама које 
је потребно утврдЈ-гги у парници. На овај начин позваној странци 
Ће се омогз^ити да се прштреми за изјашњење, јер би се често 
могло десити да се не би могла ни изјаснити о чињеницама на 
које се односи изјашњење. Ако би се од странке могло тражити 
изјапгњење и ако исто није одређено, те иако странка није ради 
тога позвана, већ је сама дошла евентуално је пуномоћник поз- 
вао и налази се у расправној дворани, онда би се странци онемо- 
тућило да се припреми за изјапгњење a коме је напред говорено.

Сед! тога, позивајући странку да дође на рочиште ради стра- 
начког изјашњен.а суд јој олтогућава, да ако не жели да да из- 
јаппБење, не дође на рочиште. To је право странке и не треба је 
ометати да га користи. Истина присутна странка би у сваком 
случају могла да одбије, да одговори на питање суда. Међутим 
овим би за себе свакако створила тежу ситуацију што се тиче 
самог уверења суда (чл. 258 ст. 2) него када неби дошла на ро- 
чиште.

За становиште које се овде заступа говоре и практични раз- 
лози. Замислимо само овакву ситуацију, a њу често ићшмо у 
пракси. Адвокат је добио пуномоћје од туженика у парници због
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дуга. Према добијеној информацији, туженик је од тужиоца при- 
мио ноЕац али је исти вратио, али тужилац пориче повраћај ду- 
ва. Међутим тзгжевик о повраћају нема доказа, a ни тужи- 
лац нема доказа о зајму, јер је и зајам учињен и повра- 
ћај извршен без писмених или других детсаза. Разуме се 
да ће у оваквој ситуацији пуномоћник туженика порицати 
и да је постојао дуг, евентуално уз изјаву да ће, ажо 
тужилац изнесе тачно чишенично стање, надопувити своју од- 
брану. Ако би суд мотао да тражи изјашшење од самсг тужени- 
ка, који је обЈ-гчно присутан рочишту, онда би претседник већа 
могао на њега управити гоггање да ли је узео новац од тужиоца. 
Ово би мотао да учини и по предлогу тужиоца, који би познава- 
јући туженика могао бити уверења, да ће он ту члњеницу при- 
зпати. Раззпме се да би туженик к:ао човек неук праву, најверо- 
ватттаје одговорио да је ковац узео али да је исти вратио тужзго- 
цу. Таквим 'поступком пуномоћник би био онемсгућен. Међутим 
тиме што пунамоћник није тачно изнео стање ствари т1. што ни- 
је признао да је туженик приш^о новац од тужиоца, он није по- 
вредио своју дужност из чл. 8 ЗПП-а, према коме су „странке 
дужне да пред судом говоре испвЈу и да савесно користе права 
која су им призната (овим) законом“, јер би пуномоћник тужени- 
ка због нетачног приказивања стања ствари од стране тужиоца, 
ако би признао да је дут учињен довео своју странку у непово- 
BbaH подож1ај, a сем тога нетачно приказивање стања ствари од 
стране пувомоћиика туженог састоји се у повицању тужбених 
навода, a правило је да туженик није дужан да пррхзна тужбене 
наводе.

Сем тога могло би се десити да у случајевима кад за време 
извођеша доказа дође до засштравања односа између пр>етсед- 
ника већа одн. суда и пуномсћника странака, што се такође де- 
шава, претседкик већа чешће користи ово своје право, па шта 
више да га користи увек после дава«>а било каквих изјава од 
отране ттЈОмоћшжа. Није потребно истицати колико би овакво 
тгоступање неповољно утицало на углед пуномоћника, како код 
странака тако и код осталих присутних лица. Интересантно је 
овде напсмензгги, да се код судоза где се од раккје практиковало 
информатиЕно саслушање стракака, исто вршило углавном по 
предлогу странакас a ако је суд одн. претседник већа хтео без 
предлога странака да од странке лично узме неку изјаву тражио 
је зато дозволу од пуномсћника, a шчје је тражио само у случају 
ако је могао претпоставити да овај томе није протаван. У  про- 
тивном суд је одређивао саслзгшање странака и на тај начин до- 
лазио до изјашњења странака лично, ако је исто било потребно. 
Сматрам да је ова гтракса добар путоказ како треба схватити, 
наведено спорно гоггање и у коме правцу треба усмерити судску 
прахсу по истом.

Све у свему сматрам да суд, ако је странка у парници изда- 
ла адвокату парнично пуномоћје не може обилазећи пуномоћника,
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разговарати са сранком лично и од ње трхажити обавештења h 
изјаве о околностима, ноје се тичу 1федмета парнице. Изузетак 
од тога чини саслушање странака и изјаи£н>ење по чл. 82 ЗПП-а, 
но које се мора извести на начин како је то напред изложено. 
Нииада суд не може да тражи изјашшење од присутне странке, 
која није правилмо шзвана на рочиште, ради даваша изјашње- 
ња по чл. 82 ЗПП-а.

Филип Ћосић

ЗАКОН О АДВОКАТУРИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ НЕМАЧКЕ

Савезна Република Немачка после дужих припрема и три 
законска пројекта донела је нови Закон о адвокатури 1. УШ. 1959 
године који је ступио на снагу 1. 10. 1959 године. Промене које 
су се извршиле у  привредном животу Немачке, условиле су да 
одредбе старог ^кона о адвокатури од 1. VII. 1878 нису више 
одговарале потребама живота и снакодневне гграксе и наметале 
су императивно шегову измену. У чл. 1 Закона о адвокатури, на 
самом почетку, одмах је истакнуто да је „адвокатзфа независни 
орган правосуђа“, a не нЈгкзаква приватна служба, тако да у за- 
кону нвје само регулисано профеоионално право адвоката већ 
су у њему садржане и о^федбе које допуњују организацију су- 
дова у Савезној Републици уклапајући се у једну целину са 
прописима који се односе на организацију судова и поступак 
пред њима. Закон полази од начела економске незаниснссти ад- 
воката. Адвокатура не треба да служи као извор за стицање 
прихода; сна је схваћена од стране законодавца као служба чц- 
јим се вршешем исуњава једна јавна функција постављена од 
стране правног поретка. У  чл. 43 Закона о адвокатури садржано 
је начело, по каме, адвокат свој позив треба да врши савесно, 
да буде достојан и ужива поверење како у  струци тако и ван: 
ње које се о обзиром на фунгкцију коју врши од њега захтева.

У  чл. 45 Закона одређено је, да је адвокат дужан да одбије 
пружање празне помоћи, ако странка од њега захтева да учини 
нешто чиме би повредио своју професионалну дужност; затпм, 
ако је он у истој ствари до правни савет или заступао ггротивнз' 
странку; ако је он у истој ствари већ радио као судија, арбитар, 
јавни тзгжилац или као лице које се налази у јавној служби.

Интересантна је одредба чл. 46 која забрањује адвокату да 
придш заступање неког правног лица или странке, ако би такав 
мандат од њега захтевао апсолутно и искључиво ангажовање, 
тако да би ва основу таквог мандата између адвоката и тог прав- 
ног лица или странке настао стални службени или СЈГичан по- 
словни однсс. Такав се адвокат више не може појављивати пред 
судсм. Т(о|!!значи да адвокат не -само да не сме бити у сталмс1мГ 
службеном однссу, већ се не сме бавити искључиво заступањем 
једног правног лица или странке (cyiipoTHO no натттем Закону о
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адвокатури, који предвиђа могјЉност да се адвокат у вршењу 
адвокатуре може батгш искључиво заступањем једне или више 
привредних организација. — чл. 47 ст. 1).

За адвомата је предвиђена могућност да о;^ије понуду стран- 
ке на заступање, али је у  таквом случају адвокат обавезан да 
странку без одлагања обавести о неприхватању мандата. У  про- 
тивном, дужан је да странци надокнади штету која је ггроузро- 
кована његовим неблаговременим обавештењем о неприхвата- 
њу понуде да је заступа (чл. 44). Одступање од начела слободе 
ушваршва, која се манифестује на страни адвоката у могућно- 
сти да изабере свог уговорног партнера, садржано је у одредба- 
ма чл. 48 и чл. 49. Адвокат мора да предузме заступање стражке 
пред 'Судом ако се ради о странци којој је признато сиромашко 
прав'0 прем!а рописима Грађанско судског поступка (чл. XI5, ст. 1, 
тач 3, чл. 116 ст. 1 и чл. 116a) или тгрема другим законским про- 
писима, k s j O  и  заетупање у кривичним стварима кад је адвокат 
по прописима Кривичног поступка одређен за браниоца по слу- 
жбеној дужности.

Нов1Ину у овом закону претставља свакако одредба чл. 55, 
претча којој за случај смрти адвоката или у  случају престанка 
адвокатуре, земаљска правосудна управа може поставити неког 
другог адвоката или лице које испуњава услове за судиску слу- 
жбу да оконча послове адвокатске канцеларије. Пре постављења 
другог адвоката који ће окончати послове канцеларије премину- 
лог адвоката или адвоката коме је престала адвокатура, земал.- 
ска првосудна управа саслушава мишљења адвокатске коморе о 
потреби такБог наименоваша. Ово гтостављање може гласити нај- 
Еише на једну водину.

Законом је инаугурисано начело слободне адвокатуре. Адвокат 
обавла слободну професију, a не занат (чл. 2.). Он је стручни 
независни саветник и заступник странака у  овим правним ства- 
ршаа пред судовима, арбитражама или друтим органима власти. 
Ово шегово право може бити ограничено caiMO савезним законом. 
Избор адвоката од стране странке је слободаи (чл. 3 ст. 3). Адвокат 
може понуђени мандат да одбије (осим већ наведених случајева 
сиромашног права и функцрце браниоца по службеној дужности). 
Услов за добијање дозволе за вршење адвокатуре је способност 
за вршење судиске службе. Законам о организацији судова од 
27 јануара 1878 одређено је у чл. 2 ко !може бити судија. По новом 
Закону о адвокатури нема више приправничке службе.

Дозвола за вршење адвокатуре може се дати сваком лицу 
које испушава' услове за судијску службу и на чијој страни не 
постоје следећи разлози за дисквалификацију:

1. ако кандидат изгуби грађансиа права на основу пресуде 
Уставног суда;

2. ако кандидат услед осуде за кривично дело изг}^и спо- 
еобност за вршење јавне службе;

3. ако лицу које испуњава услове да буде адвокат на основу 
правосважне пресуде буде забрањено вршење адвокатуре;
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4. ако је кандидат у дисциплинсксм поступку правсснаж- 
ном пресудом осуђен на казну отстрањења из правссудне 
службе;

5. ако нандидат naia тако недостојно ттонашање које га чини 
неподобним за бављење адвоиатурзм;

6. ако се вандидат на недозвољен начин бори ггротав сло- 
бодног демократског поретка;

7. ако је кандидат услед телеснрг или душевног обољења 
трајно неспособан за редовно вршење адвокатуре;

8. ако се кандидат бави делатношћу која је несагласна са 
адЕокатским позивом и угледом адвокатуре;

9. ако је кандидат услед судске наредбе ограничен у распо- 
лагању својом имовином;

10. ако је кандидат судија илм службеник, изузев, ако пове- 
рене дужности врши гхочасно (чл. 7).

Врло је проблематична полрггичка клаузула из тачке 6 чл. 
7 по којој кандидат не може добити дозволу за вршеше адвока- 
туре „ако се на недозвољени начин бори против слободног де- 
мокЈжтског поретка". Овај разлог, по својој неодређености је до- 
вољно еластичан, да се сваки гголитички противник дисквали- 
фикује за вршење адвокатуре, поготову ако је присталица ко- 
мгунистичких идеја. Ако се још узме у обзрф да дозволу за врше- 
ње адвокатурв даје државни орган, a не комора, онда је  јасно да 
ћб сваки политички противник режима бити оквалификован као 
лице које се „ка недозвољен начин бори против с.лободног демо- 
кратског пО'р€тка“.

О издању дозволе за вршење адвокатуре не одлучује, као 
например у Француској шги код нас, адвокатска кшгора, већ др- 
жавни органи ■—• земал»ска правосудна управа, пошто претход- 
но саслуша мишл>ење управе адвокатске коморе. У  мишљењу 
које даје. утграва адвокатске коморе морају бити наведени сви 
разлози за дисквалификацију који постоје на страни адвоката. 
Ово мишл>ење управа адвокатске коморе дужна је да достави 
државном органу без одлагања, односно мора га дати најкасније 
у року од два месеца од када је оно тражено. У  n p oriiB H O M , зе- 
маљска правосудна управа сматраће да на страли кандидата не 
постоје разлози који би онемогућавали издавање дозволе за вр- 
шење адвокатуре (чл. 8). Ако управа адвокатске коморе да не- 
гативно мишљење о кандидату, одлаже се издавање дозволе и 
кандидату се доставља овер>ени препис мишљења управе коморе. 
Лице које је незадовољно мишљењем зшраве адвокатске коморе, 
по добијању преписа овог мишљења има право жалбе суду ча- 
сти за адБокате у ркжу од месец дана. За овакве спорове надле- 
жан је суд части при Врховном земаласком суду, ка чијем под- 
ручју је кандидат поднео молбу за издавагње дозволе. Ако се 
кандидат не жали против мишл>ења зшраве адвокатске коморе 
којим је он дисквалификован за вршење адвокатзфе, сматра се 
да је кандидат повукао предлог за издавање дозволе за вршење
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•адвокатуре. Уколико суд нађе да не постоје разлози за дисква- 
лифшшцију кандидата које је навела угграва адвокатске коморе, 
дсисси своју одлуку, на основу које земаљсна правосудна утгра- 

■ ва може издати дозволу за вршење адвокатуре. Против одлуке 
земаљске правссудне управе, којом се кандидату одбија изда- 
вање дозволе, кандидат има такође право жалбе суду части у 
року од ме-сец дана; то право му припада и за случај ако земаљ- 
ска правосудна управа у року од три месеца по ставл>ању пред- 
лога за издавање дозволе не донесе нинакву одлуку. Издавање 
дозволе за вршење адвокатуре може се одложити, ако је против 
кандидата поведен кривични или судски лоступак (чл. 10). Про- 
тав одлука суда части допуштена је жалба Савезноа! врховном 
суду (чл. 42).

- У члановима 14 и 15 Закона регулисани су случајеви одузи- 
м.а«>а већ издате дозволе за вршеше адвокатзгре. Они се углав- 
ном поклапају са одредба^ма чл. 7. Дозвола се може одузети, уко- 
лико по њеном ргздаван>у наступе или постану познати разлози 
који прететављају основе за дисквалификацију за вршење ад- 
вокатуре. Даљи важан разлог за престакак права на адвокатуру 
је ако се сам адвокат одрекне вршења адвокатуре.

За СБој рад; адвокави подлежу дисциплинској одговорности. 
Управа адвокатске коморе има право кажњав.ања (чл. 57.) и опо- 
мињања (чл. 74) својих чланова, a посебно кажњавање за rrpe- 
ступе спада у надлежност суда части (чл. 92). Казне које изри- 
че суд части за згчињене npeciyne су; опомена ,укор, новчана 
казна до десет хиљада марака и губитак права на адвокатуру. 
Губитак права на адвокатуру за разлику од нашег закона, је 
трајна a не временска казна.

Нови Закон о адвокзатури поставља начело слободног одре- 
ђивања, од стране адвоката, места у коме ће се налазити седи- 
ште његове канцеларије. Тиме је укинуто до сада важеће начело 
no коме је адвокат могао да отвори канцеларију или у месту у 
коме је положио судиски испит и стекао права да буде судија 
или у месту рођења. Али ова слобода избора није потпуна. Она је 
ограничена одредбом која захтева тражење дозволе за рад и од ме- 
сног суда, локализацијом, обавезним домгашлом и забраном траже- 
ња симулталних дозвола. Кандидат који је тражио дозволу за 
вршење адвокатур>е, мора истовременО са овим својим предло- 
roiM да захтева дозволу за рад од тачно одређеног суда. Један 
немачки адвокат не може пред свим земаљским и Врховним 
земал.с1шм судовшма Савезне Републике да заступа ст{>анке. 
Важи тзв. начело локзлизације. Адвокат може слободно да Ma
lta месне судове (чл, 33). Издавање месне дбзволе за рад код 
тачно одређеног суда може бити ускраћено, уколико постоје 
разлози који по свом карактеру моту да изазову сукобе у одре- 
ђеном месту (например, ако је адвокат за последњих 5 година 
био судија на подручју земал>ског суда од кога тражи месну 
дозволу за рад; ако је  брачни друг адвоката који тражи месну
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дозволу за рад запослен у суду од кога се тражи дозБОла; ако 
се адвакат налази у крвном сродству у првој линији са неким 
од судија суда од кога се тражи дозвола). Месна дозвола за рад 
код првостепеног суда протеже се и на другостепени земаљски 
суд (чл. 23). Адвокз1.т који је добио дозволу за рад од стране Вр- 
ховног земаљског суда не може више ни код једног другог суда 
да тражи сличну дозволу. Адвокат мора отворити канцеларију у 
седишту 'Суда од кога је тражио месну дозволу, a његов домицил 
треба да се налази на подручју Врховног земалзскот суда (обаве- 
зан домргцил — чл. 27).

Једно од најважнијих питања у  сваком закону о адвокатурш 
је унутрашзва организација адвокатуре. Овом прк)блему у  не- 
мачком Закону о адвокатури посвећено је посебта> поглавље. За- 
кон је пошао од начела самоутграве, али га је толико ограничио 
пр>авима државних органа (земаљске правосудне управе) у  по- 
гледу најбитнијих питања адвокатуре, давање дозволе за рад, 
одузимање дозволе, именовање судија суда части итд. да је врло 
мало остало од овог начела. Адвокатске комаре и Савезна адво- 
катска комора су корпорације јавног права. Оне у свам раду 
подлежу надзору државних органа, који врше Оавезно мини- 
старство 'правосуђа, односно земал»ска министарства правосуђа. 
Комора се начелно оснива на подручју сваког Врховиог земаљ- 
ског суда. Ако на подручју Врховног зебжаљског суда има више 
од 500 адвоката, може се основати више комора (чл. 61).

Организација комора је следећа: Управу KOMope бира скуп- 
штина коморе на време од четири годене. Управа са своје стране 
бира претседништво коморе, које се састоји из претседника, пот- 
ггретседника, записничара и благајника (чл. 78). Чланови управе 
врше своју дужност почасно. Они добијају одговарајућу накнадЈ  ̂
за све трошкове који су у вези са њиховом делатношћу, као и 
накнаду пзггних трошкова. Чланство у адвокатским коморама је 
обавезно за све адвокате. Оно је законска пр>етпоставка за доби- 
јан>е месне дозволе за рад код одређеног суда. Финансиско по- 
слован»е испитује се према посебним проггисима о финиансиској 
контроли корпорације јавног права.

Управа коморе има прово изрицанл. дисцигиганских казни, 
право опомињаша и право надзора чланова коморе. Задаци уп- 
раве су следећи:

1. да обавештава и саветује се са чланством о свим важним 
професионалним питашима;

2. да на предлог посредује у  свим споровима између члано- 
ва коморе;

3. да на предлог посредује у  споровима између чланова ко- 
море и шихових налогодаваца;

4. да врши надзор над испуњењем постојећих обавеза чла- 
нова комор>е и да врши право опомињања;

5. да предлаже адвокате који ће бити именовани за чланове 
суда части и Врховног суда части;
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6. да скушитини коморе сваке године поднесе извештај о 
финансиском пословању;

7. да даје мишљека, која од ње захтевају земаљска право- 
судна управа, суд и други управни органи земље;

8. да суделује у стручном образовашу судског особља;
9. да предлаже сжоје чланове за одборе пред којима се по- 

лажу стручни испити.
Осим тога управа комора врши све друге послове које јој 

се законом или други.м прописима етаве у надлежнаст.
Суд части прве ршстанце састоји се од судија које поставл>а 

земаљска првосудна управа са листе адвоката које је преложила 
адвокатска комора (чл. 42). Чланови суда ча'Сти не могу бити чла- 
нови управе адвокатске коморе. Суд части друге инстанце за ад- 
вокате налази се при Врховном земаљском суду (може чак евен- 
туално за више земал>а да буде образован само један суд части). 
Веће другостепеког суда части састоји се од пет чланова; прет- 
седник већа и два члана већа морају бити адвокати, остала два 
члана су судт ј̂е (чл. 104). Чланови другостепеног суда части које 
предлаже адвокатска комора, a поставља земаљска правосудна 
управа, имају мандат који траје четири године.

Као трећа инстанца суда части, образовано је у оквиру Са- 
везног врховног суда веће које се бавч искључиво адвокатским 
стварима. Ово веће сачињавају: претседник Савезног врховног 
суда, три судије Савезног врховног суда и три адвоката. Адво- 
кате, чланове већа суда части у  трећем степену, псставља савез- 
ни министар за правосзгђе са мандатом од четири године, са кан- 
дидатске листе предложене од стране Савезне адвокатске ко- 
моЈ>е. У  последшој инстанци суДа части за адвокате, у већу пре- 
тежу судије Савезног врхсшног суда, у односу на чланове из ре- 
да адвоката.

Из изложеног јасно произилази да су у погледу организа- 
ције адЕСкатских комора и сувише велике прерогативе дате др- 
жавним органима. Начело сзмоуправе, прокламовано у закану, 
толико је сграничавано да је готово укинуто. Сва важнија про- 
(Ј)есионална гштања адвскатуре спадају у надлежност државних 
органа. Функције комсре сведене су углавном на давање ми- 
шљења разним државним сртанима, које све у Доношењу ко- 
начне сдлуке не обавезује. У том погледу, ако упоредимо како 
су одговарајућа питања адвокатуре решена по нашем Закону о 
адвокатури, долазиздо до закључка, да је наш Закон у то.ч по- 
гледу много демократскији, пошто је  сва најважнија питања, као 
niTO су пријем у адвс-катуру и брисање из ње и све у вези са тим, 
ставио потп}гно у надлежност cbmpix комора. Управни одбори и 
савети у коморама који по нашем Закону о адвокатури у свим 
OBifM пословима одлучују јединствено али равноправно, решава- 
ју о овим питан.има коначно и њихови акти подлежу једино 
судској оцени.

Драгољуд Стојановић
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ПЛЕНУМ САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

12 и 13 јуна 1960 годрше одржан је у Охриду пленум Савеза 
адаокатских комора Југославије. Ово је први пленум у 1960 го- 
дини, па му је и дневни ред био врло обммш!.

Пленуму су ггрисуствовали др. Јосип Хрнчевић, члан Са- 
везног изврпшог већа и секретар Секретаријата за послсве про- 
Босуђа CJlB-a, Илија Дошен, претседшгк Савезног врховног су- 
да, Брана Јевремовмћ, савезни јавни тужилац, Благоје Левков, 
државни секретар за правссудну управу НРМ, Асен Групче, 
претседник Врховког суда НРМ, Панта Илијев, републички јав- 
ни тужилац НРМ, као и сви претставвици месних правосудних 
органа.

На Пленуму су биле присутне све Коморе, чланице Савеза, 
које су заступали чланови згправних одбора и савета Кссмора, и 
то: Адвокатску ксмору у Београду Мр1Лован Јовавовић, претсед- 
ник, Милан Жикић, потпретседвик савета, и секретар Савеза, 
ДрагосЈга.‘в Трнинић., сехретар KoMOpe и Мољгчило Митровић, члан 
управног одбора Козиоре; Адвскатску комору у Загребу др. Аурел 
КрстулоЕић, претседник, Славко Шиматовић, секретар; Адво- 
катску комору у Љубл>ани: др. Владимир Шукље, претседник, 
др. Мирко Хочевар, претседник савета и Марјан Шифрер, зам. 
претседника; Адвокатску комору у Сарајеву Здравко Радовић, 
зам. претседника и: др. Боривоје Кнежић, члан; Адвокатску ко- 
мору у  Скопљу Панта Поленак, претседпик, Перо Коробар, прет- 
седник савета, Трајко Јовевски, секретар, и чланови управног 
одбора Елеонора Димитријевић и Сајко Савковски, те А двој^ т- 
ску комору у  Новом Саду Милорад Ботић, пЈ>етселш1к и прет- 
седник Савеза, др. Иван Мел!вингер, претседник савета и Коста 
Хаџи, секретар Коморе. Осим тога, пленуму је био присутан и 
др. Богдан Видовић, рачунопрегледач Савеза.

Пленуму је претседавао претседн'ик Савеза Милорад Ботић.
Милорад Ботић, претседник Савеза, поднео је извештај о 

стању у нашој адаокатури a на основу извештаја о раду окуп- 
штшш свих Комора. Милан Жикић, секретар Савеза поднео је 
извештај о раду претседништва Савеза, a др. Богдан Видовић о 
прегледу материјалног пословања Савеза. У  дискусији о изве- 
штајима суделовали су: Здравко Радовић, Коста Хаџи, др. А. 
Крустуловић, др. Вл. Шукље, др. И. Мелвингер, Т. Јовевски, и 
ка крају је Милан Жикић, секретар Савеза одговорио дискутан- 
тима, па су сви извештаји узети на знање и дата је  разрешница 
претседнршхтву Савеза на раду.

На пленуму су псднесени реферати: „Предлог за спровође- 
ње у живот чл. 3 тач. 4 и 5 Закона о адвокатури“ (референт др. 
В. Шукље); „Заступање привредних и друштвених организација 
путем адв(жата“ (референт Сл. Шиматовић), „Неиш материјални 
проблеми адвоЈсатуре-стзлбено гоггаше, питаЈве соц. осигурања'‘ 
(референт М. Митровић), „Служба правне помс-ћи и адвокатура“ 
(референт драг. Триииић, кореферат М. Шифрер). После подне- 
сених реферата развила се жива дискусија у којој су суделова-
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ли: Коста Хаџи, Мил. Јовановић, др. А. Крстуловић, Здравко 
Радовић, др, Бсра Кнежић, Момчило Митровић, Трајко Јовевски, 
др. Владимир Шукље и др. Јосип Хрнчевић.

На крају је пленум извршио избср претседништва, па је за 
тгретседника изабран др. Аурел Крстулсвић, за заменике прет- 
седника Милован Јовановић и Милорад Ботић, за секретара Ми- 
лан Жшсић, који је одређен и за saerynHiHKa Савеза у Међуна- 
родној унији адвоката, за заменика секретара Панта Полекак, 
за прегледаче материјалног послованва Савеза др. Владимир Шу- 
лље и др. Анте Меркадагћ.

Ов.ај пленум по проблемјсма који су на њему били претре- 
сани, по начину шеговог 1срганизовања и спровођења, по диску- 
сији био је на великој висини, a претставници Адвокатске комо- 
ре из Скопл>а, као дамаћиии, заслужују сваку шхвалу, за срга- 
низовање истога. Рад пленума пратили су као посматрачз'! многи 
адвокати из Охрида, Стуге, Билол>а, Тетова и других места HP 
Македоније.

Коста Хаци

др. АЛЕКСАНДАР ЖИЖА

У Нсвом Саду је, 21 јуна 1960, после дуже и тешке балести, 
лреминуо др. Александар ЖиЖа, адвокат.

Већ као омладивац на Универзитету истицао се као побор- 
ник напредних, револуционарних идеја. Задахнут тим идејама 
у  I. светском рату активан је борац-добровољац. После aatepi- 
шетка рата долази у Вршац, где обавл>а разне важне дужности 
у управи. 1932 године полаже докторат права, a од 1934 године 
је адвокат све до смрти.

Као активан барац против фашизма истицао се и пре П. 
светског рата и у слободарском покрету народа Војводине оди- 
грао је виду улогу.

За време П. свет-ског рата у заробл>ешшггву заједно је са 
најнапреднијим елементима, често у кажњеничим логорима.

После Ослобођен>а поетаје народни посланик АВНОЈ^, a 
затим и Уставотворне скушптине и делегат Мршистарства правде 
У  Адвокатској комори за АПВ. Скутпптина Ксморе изабрала га 
је за члака управног одбора.

Е^о чозек и као адвокат пок. др. Александар Жижа био је 
омиљена личност. Са колегама био је врло срдачан, колегијалан 
до крајности, a ггрема клијентшча увек најсавеснији у вршешу 
CĐoje ду'жнс'сти. Као правнгас био је врло цешен.

Његовом смрћу губи адвокатура Војводине једног врлог, 
вал>аног, заслужног адвоката.

С л  a в a м у !
К. X.
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Обзиром на пропис члана 11. ст. 
3 ЗПП грађански суд је везан кри- 
вичном пресудом у погледу посто- 
јања кривичног дела и кривичне 
одговорности туженика a не и у по- 
гледу постојања саме штете као и 
висине исте. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
410/1950).

I. ст. суд је својом пресудом у- 
важио тужбени захтев и о^везао 
туженика на исплату главнице од 
924.000 динара, са припатцима. Ту- 
жени је уложио жалбу, која је ос- 
нсшана, I. ст. пресуда Јгкинута, a 
из разлога:

Према чл. 11 ст. 3 ЗПП у парнич- 
ном поступку суд је у погледу по- 
стојањ-а кривичног дела и кривичне 
одговор«ости учмниоца везан за 
правоснажну пресуду кривичног 
суда којом се оптужени проглаша- 
ва кривим.

Пошто је у конкр. случају Окру- 
жни суд Јшутио. оштећено цреду- 
зеће са својим оштетним захтевом 
на редовну парницу то је I. ст. суд 
у коикр. слзгчају с обзиром на про- 
гшс чл. 11 ст. 3 ЗПП био везан кри- 
вичном пресудом једино у погледу 
постајања кривичнот дела и кри- 
вичне одговорности туженика у о- 
вој парници a не и у погледу посто- 
јања саме штете као и висине исте. 
Напротив, I. ст. суд је у смислу 
предлога парничних странака наро- 
(чито ту|жено11 био дужан да ра- 
справљ>а не само о висини штете 
веп и о постоЈању исте без обзира 
на то што се у опису кривичног 
дела з5ог којег је тужени прогла- 
шен кривим и пресуђен на времен- 
ску казну, наводи да је туждлачко 
предузеће ггретрпело штету у изно- 
су од 924.000 динара, обзкром да 
кривични ,суд у  кривичном поступ- 
ку уошвте није расправл>ао о ште- 
ти, јер је тужилачко предузеће у- 
путио у погледу остваривања oiirre- 
тног захтева на грађанску парницу.

Због тога је очигледно погреишо 
оно становиште I. ст. суда, да је у 
псменутом крив. предмету решено 
и шгган>е штете које је туженик 
наводно починио тужилачком пре- 
дузећу па да је I. ст. суд и у погле- 
ду постојања и висине штете ве-

зан поменутом кривичном опресудом, 
rta је зато ваљало жалбу уважити, 
I. ст. пресуду укинзгти и исти упу- 
тити да у новом поступку расгграв- 
л>а о предлозима туженога који се 
с једне стране односе на еамо по- 
стојањ-е штете као тавове a у дру- 
гом реду и на саму висину почиње- 
ие штете.

Предлагач привремене наредбе 
дужан је накнадити свом против- 
нику сву имовинску пгтету која му 
је проузрокована привременом ва- 
редбом, ако се правоснажно утврди 
да та наредба више правно не по- 
стоји.

За утврђење штете надлежан је  
суд који је издао привремену на- 
редбу. (Врховни привредни суд Сл- 
631/60)

Поводом захтева предлагача суд 
је издао приремену наредбу којам 
је противнику ггредлагача поред о -  
сталог, забранио свахо отуђење илтч 
сптрећење робе из заЈавучнмце a 
предлагача је обавезао да положл 
у судски депозит 500.000.—  дин. Ка- 
ко је парница правомоћно окончана 
на штету предлагача, то је и при- 
времена наредба укинута.

ГГрвостепени суд је одбацио пред- 
лог противника предлачага стављен 
ради накнаде штете, причињене из- 
дејствовањем привремене наредбе и  
заузео становиште, да се отштетна 
одговорност предлагача односно ви- 
сина штете, може утврдити само у  
редовном парничном поступку.

Врховни привредни суд је ува- 
жио жалбу и укинуо предње ре- 
шење.

Ако се Т1равоснажно утврди да 
захтев за чије је обезбеђење била 
дозвол>ена привремеиа наредба, 
правно не постоји, противник пред- 
лагача је овлашћен да тражи од су- 
да, који је издао привремену на- 
редбу, да висину шегове штете у -  
тврди и да предлагача обавеже да  
му исту накнади. Тај суд треба ме- 
риторно да решава о. том предлогу, 
и да утврди постојање евентуал- 
не штете и висину исте. Уколико 
псстоји судски депозит ради обез- 
беђења ове штете, —  суд he донети 
одлуку да се иста подмири из тог 
депозита.
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Новчана средства фонда основ- 
иих средстава привредне организа- 
ције нису изузета од извршења.
(Врховни привредни суд бр. Сл— 
1139/59).

Црвостепени је суд дозволио из- 
вршење пленидбом извршеников.их 
новчаних средстава са његовог жи- 
ро рачуна, a одбио је захтев тражи- 
сца извртеша да му се дозволи 
тгренос издвојених средстава извр- 
шеника, која припадају инвестици- 
оном фонду и амортизационом фон- 
ду извршеника са образложењ.ем, 
да се са ових рачуиа може дозво- 
лити заплена и пренсс само за ра- 
чун испоручиоца опреме или изво- 
ђача радова на основним средстви- 
ма пр'ивредне организације и за ра- 
дове извршене око одржавања и за- 
мене ЂсноЕиих средстава као и за 
плаћање авуитета.

Врховни привредни суд је ува- 
жио жалбу тражиоца извршења, те 
је побијано решење преиначио и 
дозволио извршење пленидбом из- 
вршеникових издвоЈених средстава, 
јер је нашао да новчана средства 
фонда основних средстава изврше- 
ника ни једним прописом нису way- 
sera од извршења, доследно томе 
странка која располаже извршним 
насловом, има права да тражи из- 
вршење и из тих средстава.

Према одредбама чл. 46 ст. 1 Зпп 
Вишег привредног суда у Загребу. 
за суђење у споровима за накнаду 
штете, вадлежан је, осим суда ме- 
сне надлежности, и суд на чијем 
је подручју штета учињена. Тужи- 
лац је дакле, био овлашћен да ту- 
Ж1бу којом тражи накнаду цгтете 
због ггсвреде жига, по свом избору, 
поднвсе и Вишем привредном суду 
у Загребу, јер тврди да је штета 
учишена на подручју овог суда.

Пошто су остали захтеви, које је 
тужилац истакао у тужби, повеза- 
ни истим чињеиичним и правним 
основама, a виши привредни суд је 
стварно надлежан за сваки од тих 
захтева и за све је те захтеве од- 
ређена иста врста постуггка — то 
је тужилад у истој тужби, којом 
остварује захтев за накнаду штете, 
могао против иетог туженог иста- 
ћи и остале захтеве из тужбе.

Одр-едбе чл. 176 ст. 1 ЗПП о допу- 
стивости објективне кумулације ту- 
жбевшх захтева не праве разлику 
између примарних и секундарних 
захтева, већ месна надлежност за 
суђеже по једном захтеву атрахира 
месну надлежност за суђење по о- 
сталим захтевима. (Врховни прив- 
редни суд бр. Сл—329/60).

Тужбени захтев ради утврђивања 
права на заштиту жига, забране 
п&вреде жига и накнаде штете про- 
тив В. И. у Земуну поднет је Ви- 
шем привредном суду у Загребу 
сходно чл. 46 ст. 1 ЗПП. Овај суд је 
одбио Mecaiy надлежност и предмет 
упутио суду опште надлежности ме- 
сне, јер је  нашао да захтев тужбе 
иде првенствено на заштиту жига и 
сузбијање нелојалие утакмице, a 
тед секундарно ва накнаду штете.

Врховни привредни суд је  ува- 
жио жалбу и утврдз10 надлежност

Награда за прековремени рад у 
паушалном износу за извесна рад- 
на места мора исто бити предвиђе- 
на у Тарифном правилнику. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 501/1958).

I. ст. с,уд је одбио тужбу тужиоца 
у којој је тражио накнаду за пре- 
ковремени рад.

Тужилац је уложио жалбу, која 
је основана, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Према пропису чл. 65 ст. 1 Урел- 
бе о изменама и допунама Уредбе 
о платама радника и службеника 
привредних организација за часове 
прековременог рада, тарифни ста- 
вови утврђени тарифним правил- 
ником повећавају се за 50*''ц. Међу- 
тим, пре.ма ставу 2 истога члана 
привредна организација може за 
радна места, која одреди у тариф- 
цом прави.лнику, зтврдити плате за 
прековре.мени рад у паушалном из- 
носу. Потоњи износ плате за пре- 
ковремени рад припада раднику са- 
мо када испуни број прековременрлх 
часова, од онога који је одређен у 
тарифном правилнику. Ако радник 
испуни мањи број прековремених 
часова, од онога ко ји  је одређен, 
припада сраз.черан део паутиалног 
износа. Како I. ст. пресуда није у- 
зимала у обзир ове прописе и наче- 
ла, ваљало је исту укршути.
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Привпемеве ситуације у грађеви- 
иарству не претстављају Коначно 
обрачушшање извршених радова 
већ аванс односно аконтације, те 
потраживања из истих не застаре- 
вају везависно од саме вакнаде за 
грађевински посао. (Врховни прив- 
редни суд 5р. Сл—759/58).

Тзгжени је као инвеститор исха- 
као гфигоЕор застарелости у парни- 
ци, коју је извођач покренуо ради 
наплате потраживања из привре- 
мених сбрачзпнских ситуација. lip- 
востепени суд је применом одргда- 
ба чл. 21 ег. т. 2 Закона о застаре- 
лссти потраживања одоио тужбени 
захтев.

Врховни привредни суд је укинуо 
првостепеиу пресуду и предмет вр>а- 
тио првом суду на поновно суђење.

ПоЈедине своте, Koje инв&ститор 
исплаћуЈе ва pcBOisy привремених 
с»1туациЈа, нису самостална погра- 
живања изво^ча, веп део накнаде 
за извршеле грађев^шске радове ко- 
ји се исплаћују у  току грађен>а, 
a дуговински односи измеру инве- 
ститора и изворача ypeoyjy се т-ак 
окоичаном ситуациЈОм, када кола- 
удациона ко-мисиЈа изврши <л>ра- 
чун, коЈи претсггавл>а накнаду за 
извршене радове уз одоитак изн<ј- 
са, Јисплаћених на оонову привр«- 
мених ситуација.

Да &и се могла оценити основа- 
ност истакнутог приговора застаре- 
лости спорног износа, погреоно je 
претходно утврдити када je отпочео 
односно да лЈа je отлочео геаи рол 
застарелосги потарживања a on je 
почео кад je доспело право напла !«  
тужиоца (.изворачаЈ за извршене 
граоевинске радове т ј . тек после 
извршене колаудације и коначног 
обрачуна међу стр>анкама.

Редовви судови су аадлежви да у 
вавпарвичвом востувку одлучуЈУ о 
захтевима за деконфискациЈу имо- 
виае конфисковаве во чл. 30 заЕова 
о конфискацији (Врх. суд АПВ бр.

Имовина М. Е. je конфискована 
Гзз. 4/1959).
по чл. 30 Закона о конфискацији 
1945 године. М. Е. је поднела за- 
хтев за деконфискацију Среском 
суду, који се огласио надлежним и 
упутио предлагачицу да се обр.зти

Јавни тужилац АПВ ставио је  
предлог за заштиту законитостч, ко- 
ји је уважен, a из разлога: 
оном органу који је 1945 донео ре- 
шење о конфискацији.

Предметиа некретнина конфиско- 
вана је на основу чл. 30 Закоиа о 
конфискацији имовине и извршења 
конфискадије из 1945 године. Пре- 
ма чл. 32 Закона о изменама и до- 
пунама овог Закона из 1946 године, 
све несвршене предмете конфиска- 
ције среске и окружне комисије за 
конфискацију имале су предати 
надлежним судовима да те пред.мо- 
те доврше по ванпарнргчном по- 
ступку

Према томе, престала је надле- 
жноет управних органа да у редов- 
ном поступку одлучују о коафи- 
скацији имовине из чл. 30 Закона 
о конфискацији имовине и изврше- 
њу конфискације из 1945 године, a 
тиме и њихова надлажност да од- 
лучују о деконфискацији.

Из ових разлога је за решавање 
по предлогу за понављање поступ- 
ка у овим стварима данас стзарно 
надлежан орески еуд, под условима 
који важе за понављање поступка, 
na је стога захтев за зашт. закони- 
тости морао бити усвојен.

Ако је 
уговором 
одустане 
у року ве 
може да 
ако то 
(Врхор-ни 
од 8. XII.

продавац купопродаЈвим 
обезбедио себи враво да 
од уговора у случају да 
исвлати куповау цеву, не 
тражи и вакваду в1тете 
није восебно уговорио. 
привредни суд Сл—653/59 
1959).

Првскггепени је суд одбио тужбе- 
ни захтев да је тужени дужан пла- 
тити тужиоцу накнаду штете — из- 
губљену добит, јер је тзгжени као 
купац пао у доцњу са исплатом ку- 
првие цеие. Како је продавац у 
закључници задржао право да стор- 
нира утовор и обустави испоруку 
уколико купац не исплати куповну 
цену у  року од осам дана, тужилац 
се користио тим својим правом и 
одустао рд уговора, a штету је  тра- 
жио за преосталу, неиспоручену ко- 
личину робе из уговора.

Врховни привредни суд је одбио 
жалбу и потврдио првостепену пре- 
суду.

По Општим узансама за иромет 
робом, кад је купац робу примио a 
у доцнији је са исплатом куповне
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цене, продавац не може одустати од 
уговора, већ може само тражити 
исплату кутасвне цене и камате због 
задоцњења (бр. 213/1), али кад је 
купац у доцњи са ишлатом купов- 
не цене због узрока за које је одго- 
воран, продавац може тражити, по- 
ред исплате куповне цене и камате 
због задоцњења, и накнаду штете 
коју је претрпео због задоцњења 
(213/II).

У  кбнкрепаом случају купац је 
робу примио a дсхцнио је  са ишла- 
том куповне цене, али су странке 
питање последица такве кутгчеве 
доцње уговором регуласале другчи- 
је. Продавац је наиме, за такав 
случаЈ уговорио за себе право да 
може одустати од уговора и обуст- 
вихи испоруку. Тим својим правом 
се тужилац и послужио, одустао је 
од уговора, што иначе није био у 
праву да учини по узанси бр. 213. 
^говоривши за себе једно право, 
које по Олштим узансама за про- 

. мет робе није имао и послуживши

се тим правом, тужилац ]е исцрпеа 
своја права из уговорног односа 
према туженом, те му не припада 
право на накнаду било какве штете, 
јер се тсга права одрекао, кад је 
уговором искључио примену узансе 
бр. 213.

Прекид поступка не може се од- 
редпти због основане сумње да су 
сведоци лажио исказивали пред су- 
дом, ако се спор може решити ва 
основу других доказа. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 221/1959)

I. ст. суд је решењем прекинуо 
поступак, па је тужилац уложио 
жалбу, која је основана, a из ршзло- 
га:

Неправилно је I. ст. суд прекииув 
поступак у овој бракоразводној пар- 
ници зато што налази да постоји 
оправдана сумња да су два сведока 
починили кривично дело из чл. 283 
КЗ, јер одлука о тужбеном захтеву 
не зависи само од тога да ли су ова 
два сведока дали лажне исказе ако 
се чињенице о којима су они сведо- 
чили могу утврдити и другим не- 
сумњивим доказима.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Обавештавају се сви чланови да су преминули 4 јуна 
1960 год. Ђонин Бранислав, пенз. адв. из Вршца, a 21 јуна 1960 г. 
Жижа Александар, адвокат из Новог Сада, па се позивају чла- 
нови Ковдоре да уплате доопринос за Фонд посмртнине два пута 
по 400 динара.

2. Трећи квартал чланарине у  износу од 2.000 дошара до- 
спео је  за уллату у јула 1960 годаше. Позивају се чланови да 
уплате Ш. квартал, као и разлику чланарине за I и П квартал у 
износу од 700 динара, уколико су стару чланарину већ уплати- 
ли. Они чланови који имају дуг код Коморе дужни су све дугсиве 
одмах да уплате, као и сви чланови да поднесу извештај о 1“'“ 
промету за 1959 годЈшу, и за полутодиште 1960 године, те изврше 
уплату.

3. Уплате се врше на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ 
број 151-73-3-10002.

Књиговодство Коморе

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ 
КОМОРЕ У  АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана 22 јуна 1960 године донесена су следећа решења:

1) Узет је на знаше извештај претседника, секретара, благај- 
ника и референта о раду Коморе.

2) Узет је на знање извештај са седнице -пленума Савеза
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-адвокатских комор>а који је одржан у Охриду 12 и 13 Јзгна 1960 
године.

3) Решењем број: 219/960 бршсан је из именика адв. при- 
правнка са даном 24 децембар 1959 године Поповић Вукадан из 
Новог Сада, обзиром да је заснавао радни однос.

4) Решењем број 197/960 узето је на знаше да је адв. при- 
правник Петровић Милан на вежби код Брајков Јосипа, адво- 
ката у  Суботици прекршуо вежбу 20 априла 1960, те се ктсзива 
ПетравЈЉ Милан, да пријави новог принципала.

5) Решењем бр. 227/60 брисан је из именика адв. приправни- 
ха Дамјан Ђорђе из ЗрењанЈша са 14 апрмлом 1960 године, по- 
што је  засновао радни однос.

6) Решењем бр. 207/960 брисан је изиженика адвоката АК у 
АПВ др Данило Стојсављевић адвокат из Шида са 30 јуном 
1960 године због пензионисања. За преузимател>а његове адво- 
катске канцеларије одређен је адвокат Милутиновић Милан из 
Шида. Узима се на знање да др Стојсављевић Данило задржава
ч.ланство у фонду посмртнине.

7) Решешем бр. 234/60 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ др Прерад Прерадовић адвокат из Нсвов Сада са дансм 28 
јуни 1960 године, због пензионисања. За преузиматеља његове 
адвокатске канцеларије сдређује се др Милован Секулић, адво- 
кат из Новог Сада. Узима се на знаше да др Прерад Пр>ерадовић 
задржава чланство у фонду посмртнине.

8) Решавано је о молба.ма за упис у именик адвоката.
9) Решењем бр. 232/960 брисан је из именика Адвоката АК 

у АПВ са даном 21 јун 1960 године, услед смрти, др Жижа Алех- 
сандар, адЕохат из Новог Сада, a за преузиматеља се одређује 
др Новић Јефта, адвокат из Новог Сада.

10) Решавано је о текућим пословима.
11) На основу чл. 93. т. 8 и чл. 56 ЗОА, те чл. 31 т. 3 и 56 

Статута Адв. Коморе у АПВ обуставла се вршење адвокатуре ад- 
вокату Максимовић Радивоју из Панчева, a за привр. заменика се 
одређује адвокат Чубрило Станко из Панчева. Обустава је изре- 
чена у вези оптужнице Окр. јавнсг тужиоца из Београда бр. 
КТО 415/1960. године.

12) На сснову чл. 93. т. 8 и чл. 56 ЗОА, те чл. 31. т. 3 и 56 
Статута Адв. ксморе у  АПВ обуставља се вршење адвокатуре 
адвокату Милутиновић Ђури из Панчева, a за пр>ивр. заменика 
се одређује адвокат Ђурчин Слободан из Панчева. Обустава је 
изречена у вези дисц. притаве Покр. секретаријата за прав. уп- 
раву АПВ бр. 04-784/1-1960.

Управни одбор АК у АПВ

«Г Л  A С Н И К« нзлази сваког месеца Издавач и власнкк: Адвскатска комор 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредвик: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6/Текући рачун код Комун. 
банке број 151-73-3 10002 , Штамл. „Будућност" погон: кшига и брошура Н. дС
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