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ПРЕБИВАЛИШТЕ И БОРАВИШТЕ 

Опште наполене
Пребивалшпте и бораЕИШте, као одређене правне категорије 

(институти), имају свој посебан 31тчај у  нашелт праву. Тако они 
су елементи за одређивање опште и посебне месне кадлежности 
судова у грађанскопрацееном праву. Помоћу њих одређујемо 
месну надлежност судова у споров^ша за законско издржавање 
(чл. 45. ЗПП) затим у споровима за наккаду штете (чл. 46 ст. 2 
ЗПП), у брачним спороЕима (чл. 47 ЗПП) и расправама за утвр- 
^ивање или оспоравање очинства (чл. 49 ЗПП). Пребивалиште и 
боравиште одређују и месну надлежност суда у кривичнопро- 
цесном праву — forum domicili (чл. 28 ЗКП), као и месну над- 
vieHCKocT управних органа по Занону о општем управном поступ- 
-ку (чл. 21 тач. 4 ЗУП). Они су исто тако елементи за одређива- 
ње месне надлежности: суда за расправл>ање заоставштине (чл. 
191 ЗН) и за одр>еђивање надлежности органа старатељства за 
лица која треба ставити под старател>ство (чл. 5 ЗОС). За скла- 
пање брака надлежан је народни одбор на коме имају хфебрсва- 
лиште сба вереника или један од н.их, односно народни одбор 
где оба вереника имају своје боравиште (чл. 26 ст. 2 ОЗБ). Они 
cry од значаја и за материјално грађанско право као месгго за 
одређивање извршеша уговора. Њихова примена нашла је своје 
место у општим узансама за ггромет робом. Тадсо по чл. 27 Оп- 
штагх узанса сматра се да је уговор закључен у .месту у коме 
понудилац има своје седизпте или пребивалиште.

Дакле, као пгго се из ових узетих примера може видети ова 
два правна инсгтитута налазе своју примену у више правних об- 
л а с т  где је њрсхов значај не татсо мали као што би то можда 
могло да изгледа. Напротив, кзвесгна неусклађеоност концепција 
0 појму, правној прир>оди и елементрсиа за одређивање ових 
правних зетсггитута у  правноЈ теорији и интерпретацији наттте 
праксе, као да указују да овој проблематици треба посветити 
већу ггажњу него што је до сад био случај. Наше процесно и ма- 
теријално законодавсггво примило је  ове инсгштуте обично као 
теоретски дате иако у теорији основни прргацигш ових инегиту- 
та нису довшБно разрађени a ни закл>учци довољно одређегеи.
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Осим тога осећа се и извесна терминолошка неуједноаченост и 
непрецизност. Због' тога сматрам да је  актуелно ову проблема- 
тику детаљкије обрадити. Овај чЈинак нека зато послужи само 
као повод.

Појам

Елементи за одређивање појма пребивалипгга и боравишта 
у законодавствипиа и доктрини су разлмчити. Та разлргчитост' мо- 
же ее зч-лавном свести на четири схватања.

По једној, чисто објектив.иој концепцији, пребивалптгге јед- 
иог Јшца одређује се према месту где се то лице сталио настани. 
Није потребно утврђивати, hdhtoi је то од значаја да ли то лице 
има и намеру да се ту стално настани. Даволкно је за одређивање 
пребивалишта тог лица да постоји један одређен физички, ма- 
теријалии факт живл>ења и ставовања на једном месту и да то 
становање има један трајнији карактер. Тфајност у овом слу- 
чају' има фактично значење чиј е еу комтоеенте одређене нашом 
уобичајеном ггретставом о размаку времена које оматрамо ду- 
жим. У ео л и к о  to  није случај, односио уколико се не ради о 
месту где се то лице стално настанило, ради се о боравишту. Ова 
концепција била Je уевојена у немачком гграву. Она ипуга својих 
присталица и у совјетској гграшној доктринм.  ̂ У  наик)] док- 
тргши ово схватање је застуто проф. Ниино Перић.®

По другој концепцији за одређивање пребиваЈшшта једног 
лица кије довољно само зггврдити место сталног становања јед- 
ног лица већ треба утв.рдити да ли постоји и нарочита веза из- 
међу тог места и правних односа тог лица. Друтим речаима треба 
установити да јти to  лице то одређено место сматра средиштем 
својих правних односа и интереса. Из овог произлази да за оц- 
ређивање ггребивалишта једног лица није довол>аи материјални 
факт ггросториог односа тог лица према одређеном месту, одно- 
сно стану, већ је потребан и један апстрактни моменат изражен 
у  подударању тог места са р^лектованим центром правних од- 
носа тог ллца. Уколико те подударности нема онда је пребива- 
лиште тог лица у месту где се налази његово стално место ста- 
нован>а. Ова концепција усвојена је у францускрм гграву. У  на- 
шој доктрини ово схваташе sacryaao је Др. Л. Марковић.®

По трећој концепцији пребивалиште се одређује искључиво 
према федишту правних односа извесвог лица. Стално место 
становања једног лица није уопште од зтгцаја за одређивање 
његовог пребивалишта. Стално место становања је једино еле- 
мент за одређивање боравишта. Могуће је да СЈЖдиште правних 
односа извесног лица буде у месту сталног всастана тог лица. У  
том случају долази до поклапаша (подударана) пребивалишта и 
боравишта. Ово схватање застутЕа проф. Милан Бартош.^ Изгле- 
да да ову концепцију прихвата и тгроф. В. Спајић („Пребивали- 
ште ггретпоставл>а да извеено лице, као субјект права и обавеза, 
стално послује у  једном одређеном месту, иако фактички може



стално да живи и ван њега. HainpiiMep из Висаког долази сваког 
дана ка Tioca'o у Сарајево“ .)°

По четвртој концегашји ггребивалиште једетог лица сдређу- 
је се конбиновањем, спајашем објективиог фактора и с^/бјек- 
тивне колшоненте у један нови квалитет одређене садржине. 
ПребиЕалиште једног лица одрећу1е се према месту где се то 
лице настани и намери да се на тсм месту стално и задргки. У- 
колико прва претпоставка не упућује иа CMrypiaH закљзгчак о 
сталЕЈом месту становаша тог лида, онда В1сља (намера) тог лица 
одлучује о томе да ли се ради о месту његовог сталног настана. 
Уколико се одређено лице валази (стаиује) н.а једнсм месту без 
намере да се на том месту стално задржи (сталЕО станује), онда 
је то место боравишта тот лица. Ова концепција била је прихва- 
ћена у нашем предратноол гграву као и у Прелоснови граћансжог 
закоРЕИка. У  нашој доктрЈвти ово схватање заступа проф. Ан- 
дрија Гамс,* проф. Михаило Вуковић  ̂ и проф.. ЈБубсмир Ва- 
јаловић.®

II

Правна природа

По старијој доктрини пребивалиште се схватало као физич- 
ки одмсс између субјекта лрава и одређене територије као гео- 
графског појма. Физичка и правна лица везава су за земљу — 
одређени материјални прсстор и та веза је изражена у зави- 
свости тих лица од одређене територије. Људи нису ништа дру- 
го до акцесорија земље, њен припадак, њен узгредни део.® Ка- 
сније теорије, које су се донекле још увек ослањале на ову кон- 
цепцију, схватале су пребивалшите као елемент објективног 
права, као нужни постулат за афирмирање државне суверено- 
сти, као правнотехничко средство коЈе омогућава управл>ање гра- 
ђанима. На овај начин преко физичхе повезаности за одређену 
територију постоји и правиа веза између грађана и администра- 
тивних органа, односно судова. За разлику од држављанства, 
које ггретставл>а унутрашњи одвсс, пребивалипгге и бсравшпте 
претставл>ају одређени спољни однсс физичзшх и правних лица 
према држави као целини.'“

Под модернијим (нови1им) концепцијама пребивалише и бо- 
равиште су један од атрмбута субјежата права. По ггроф Гаоису 
атрибут је хоадплексан појам и служи за индентификацију, озна- 
чаЕање, правно одређивање субјеката права.̂  ̂ Његова комплет- 
ност или садржајна сложеност (можда и дивергентна) псгтрима 
не само облике субјективких права као дате константе, већ и 
елементе потенцијалних преттгоставки за настанак одређених 
правнЈтх односа. Тако по проф. Гамсу пребивалиште (домрхцил) 
је правно стање.*  ̂ Као одређена категсрија она је, сама по себи, 
равнодушка за право све док не наступи одређена релеванта 
чињенрцда која ће заједно са њом дсвести до активирања одређс- 
ног правног односа. Отуда је пребивалиште једна потенцијална



правна чињеница ноја доводи до настанка, измене или престанка 
одређеког вравнаг односа.

По другој ианцепцији, која је нашла своје место и у нашој 
правној теорији, пребивалиште и боравиште су елементи за ин- 
дивидуализирање субјеката гграва. Тако по проф. Вуковићу n{>e- 
бивалиште није правно сташе као један од садржаја атрибута 
субјехата права, већ једно од средстава правког одређивања фи- 
зичких и правних лица. По шему пребивалиште и боравиште 
имају подједнаку важност у правном шначавању једне личности 
са именом, државл»анством, местсж рођења, местом смрти и вре- 
меном.'® Отуда, као и у англосакеонској доктрини, пребивалшпте 
и боравиште имају статуони карактер.
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Уредба о пријављивању боравка

У нашем позитивмом праву појам пребивалишта и борав1Иш- 
та одређен је Уредбом о ггријавл»мвању боравка од 3 јула 1948 
године, односно пречишћеним текстом ове уре^^е од 7 јуна 1950 
године. По чл. 3 те Уредбе као синоним пребивалишта узима се 
стално место становања. Иначе Уредба одређује да се пребива- 
лиштем СЈматра место у коме се одређено лице настани у намери 
да тамо пребива. Под боравиштем сматр>а се место у коме одре- 
ђево лице борави изван свог пребивалишта.

Као што се може видети Уредба о пријавл>ивању боравка 
прихватила је четврту концепцију о одређивању појма преби- 
валишта и боравишта.

Према томе, за одређиваше пребивалишта по нашем пр«ву 
потребна су два елемента: један у фактичном становању на од- 
ређеном месту, дакле у физичком моменту, у додиру са одређе- 
ном тероторијом (corpus) и други у субјективном моменту, у 
психолошком (интелектуалном вол>ном) односу према одређеном 
месту становања, у намери да се на том месту заснује сталки 
настан (animus). Сви остали моменти нису од значаја за 1од|р1е- 
ђивање појма пребивалишта.

Што се тиче боравишта оно постоји онда када једно лице 
нема камеру да се на одређеном месту стално настани, кад је 
физички контакт тог лица са одређеним простором (местом ‘или 
станом) само узгредан, привремен или пролазан.

За тачно одређивање пребивалипгга једног лица пооребно је, 
дакле, утврдити постојање и психичког кшггакта тог лица са од- 
ређеном територијом. Уредба о пртгјављртању боравка није од- 
редила и критеријум за зггврђивање ове субјективне компонен- 
те. У пракси ова коаитонента се обично објективизрфа уношењем 
извесних спољних момеиата који су у стању да одреде њену 
стварну садржину. Некада је то пословна активност тог лица 
везана за његово место становаива a некада caiMO понашање тог 
лица у тој одређеној средшги (заснивање породице, кутговина и 
усељење у етаж, зидање сопствене куће и т. сл.).



Ho биће случајева када се намера неће моћи тако једностав- 
но угврдити путем објективног критерија нарочито кад се рада 
о промени пребивалишта и кад намере за одређивање пребива- 
лишта или нема или је неопредељена.

IV

Број пребивалишта

У  теорији и закоиодавстима подел>ено је схватање о тснме 
да ли фкзичка) лица iviory имати само једно пребивалиште 
их могу имати два или више.

1. Постоје различзгга тумачерва о томе због чега физичка 
лица могу имати caiMO једно пребивалиште.

Тако по схватању да се пребивалшпте једног лица одређује 
према центру његових имовинских интереса, то лице може иматти 
само једно пребивалиште јер је и његова имовина једна. Како 
имовину, као cxyrt права и обавеза, лрожима начело јединстве- 
ности, то се овај монизам рефлектује и на једну одређену тери- 
торију као пребивалиште тот’ лица. Ово схватање било је нарочза- 
то застЈ-^пљено у француоком праву.

По другом тумачењу овог схватаава физичко лице може има- 
тисамо једно пребивалшите јер је ионо, каб биол:оп1ки феномен, 
једна појава, (Проф. Опајић)'*

И најзад постоји тут г̂ачење да једно лице може имати само 
једно пребивалиште јер може имати само једно место сталног 
становања. (Проф .Гамс)'®

2. По друтом схватању једно лице може имати више преби- 
налишта. Ово схватање било је заступл>ено у немачком праву и 
аустриској правној доктрини. To схватање било је застушБено 
и у  нашем предратнО|М процесном и у  праву које је важило у 
Војводини.'® По неким ауторима ово схватање има примену и у 
нашем праву” , a наилази и на подршку наше судске праксе.̂ ® 
Аргументи за ово схватање нал'азе се обично у  томе да -ce преби- 
валмште једног лица одр>еђује тгрема објективном критерију стал- 
ног настана, a једно лице може стално ставовати у врппе разли- 
читих места истовремено. (Др. Ф. ГорпиЉ)**

По другом тумачешу, ради утврђивања пребивалишта једног 
лица, једвоставније је поћи и од тога да то лмце има више пре- 
бивалишта, ако станује истовремено у два различита места, нето 
тшжити где се валази средиште свих гтравких односа тог лица. 
(ТТроф. Н. Перић)-® Према томе прахтични разлози диктирају 
потребу да се пребивалршгге 01дрећује по једвом објективном кри- 
терију па макар оно било и полел>е1То него по једном апстрактном 
мерилу уср>едсређених интереса које је тешко утврдити.

Hpeaia трећем тумачењу, које пребивалиште једног лица од- 
ређује не само према његовом сталном настану већ и према месту 
где одвија своју привредну активност, физичко лице може имати 
више пребивалгапта уколико се његово стално место становања 
не поклала са местом у коме одвија своју сталну привредну м 
правну активвост. (Др. Познић и др.) ‘̂ Тако уколико један занат-



лија држи своју радњу у једном месту a у  слободном времену 
одлази код своје ггородице која живи у другом месту, овај занат- 
лија има два пребивалишта.

3. Aro једно лице има врипе пребивалршгта онда постоје разт 
Јшчити методи за одређиваше, рецизмо, меоне надлежности суда 
у грађазЈским споровима.

Тако по једном методу месну на.цлежност суда у овом слу- 
чају одређује сам тужилац упућивањем тужбе суду на чијој 
територији туженик има једко од овојих пребивалишта. Ованва 
концеиција била је усвојена у  нашем предра'гао1м процесном 
праву. To је схватање изражено и у Коментару Др. Познића и 
лругих.-^

По другом методу меону надлежиост суда у овом случају 
одређује туженик с тим игто евентуално неприхваташе месне 
надлежносги једног од судсша својих пребивалмшта мора очрав- 
даати позивањем на интерес који му се по закону у овом случају 
може признати.

По трећем методу месна надлежност суда одређује се обје- 
ктивно према пребивалишту у коме се туженик затекао у врвме 
подизања тужбе с тим што се месна надлежност суда задржава 
према општиж пришднтама процесног права и у случају касни- 
јег преласка тз^женика ва једно од својих других пребисалишта. 
(Н. пр. Отац пензионер, удовац, сваке године живк и станује 
код једие од својих три удатих кћери које живе и станују у 
различитим MecTiBvra, с тим што се-тај круг кретања стално по- 
навља).

4. Уредба о пријављивању боравка није у погледз  ̂ одређи- 
ваша пребевилишта једног лица заузела одређен став. По качинз  ̂
како је у Уредби одређен појам пребивалишта могли би се у овом 
погледу извести различити закључци. Други прописи који гово- 
ре о томе да једно лице може имати један стан нису довољио 
инструктиввји за даваше одгозора на oso питање. Они несуапвиво 
Р1ДУ у прилог схватања да једно лице може имати само једно пре- 
бивалиште ако се његово гфебивалкште одређује према месту 
сталног становања, однссно прем;а месту где је то лице стекло 
право на стан, али сви npoinMcii мало нам могу бити од користи 
ако једно лице има више места становања која нису вез.ана са 
правом на стан и кад има намеру да се у  трш : местима у одре- 
ђеним интервалима задржава гго годину или две дана. Због тога 
на нашој пракси лежи задатак да се гледишта у овом погледу 
изједначе.

V

Врсте пребивалишта

Пребивалгапте једаог лица може бити вољно или законско.
1. Вољно пребивалиште одређује се слободним избором фи- 

зичког лица. Слободно изражену вољу могу имати само пословно 
способна лица, те је ова способвгост основна претпогтавка за од- 
ређивање вољног пребивалотпта.



Према таме своје пребиваЈшште могу одредити и малолетна 
лица која су стекла пословну способност еманципацијо1м (ступа- 
њем у  брак).

Изјава В'ОЛ>е нојом се врши избор пребивалишта није правни 
посао јер се у овом случају не заснивају, не мењају, нити пре- 
стају грађанскоправии односи тог лица. Али, иано избор преби- 
валишта није правни посао, за овај избор везују се одређене 
последице које могу бити од утицаја за засниван>е и дал>у суд- 
бину правних послова тог лица. Због тога је за избор овог преби- 
валишта гготребна пословна слтособност тог лица.

Према томе, без обзЈхра на прав.ну природу изјавл>ене воље у 
одређивању пребивалишта (или је то једна фактична радша) по- 
словна споообност је објективна гфетпоставка за довол>ну про- 
мишљеност учињеног избора.

2. Законско пребивалиште постоји онда кад је законским 
прописима одређено пребргвалиште једног лица. Тако се пребива- 
лиште државних службеника обично одређује ггрема прогогсима 
0 државним службеницима или праписима процесног права. Исто 
тако 'посебшш прописима одређује се гсребивалиште војних лица.

• Малолетна лица имају пребивалиште својих родитељ>а. Они 
то ггребивалиште задржавају и онда ако се налазе на школо- 
вању изван места 'Пребивалишта својих родитела.®®

VI

Боравиште и месна надлежност парничног суда

1. По Закону о парничном поступку ошпта месџа надлежност 
судова одређује се прелга пребивалгапту туженика. To изричито 
произлази из чл. 41 тог закока. Боравиште туженика је једино 
елеменат за одређивање месне надлежности суда ако туженик 
нема пребР1валиште у нашој земл>и, нити у којој другој држави 
(чл. 41 ЗПП). To је тзв. супсидијарна месна надлежност парнич- 
ног суда. Значи боравиште је елеменат за одређивање месне над- 
лежности суда само ако туженик нема пребивалиште.

Али, од овог правила у нашем процесном праву предвиђен 
је један иззгветек. Тако по чл. 41 ст. 3 Закона о парничном пос- 
тупку боравиште једног лица може бити елеменат за одређивање 
месне надлежности суда.и онда кад туженик има с®оје пребива- 
лиште. Само да би бораврппте у овом случају било од значаја за 
одређивање месне надлежности потребно је да туженик дуже 
време борави на одређеном месту у намери да се на том месту 
дуже задржи или да се према околностима случаја може прет- 
поставити да ће на том месту дуже боравити. Према томе, овде 
се ради о боравишту доје иоиа један квалитет више од обичног 
тренутног, узгредног или случајног боравипгга.

За разлику од пребивалишта овај случај боравишта нема 
трајан карактер, нити одређено физичко лице има намеру да то 
место сматра својим сталним настаном. Истовремено за одређи- 
вање овог боравишта није потребна и намера туженика да на 
одређеном месту дуже борави ако према околностима случаја про-



излази да ће туженик ту дуже боравити. Шта више, може посто- 
јати и неподударност између еубјективног става тужешска и об- 
јективне чин>еи!ице његовог дужег борављења на једном одре- 
ђеном месту. У овом слзгчају одлучна ће бити чињеЕшица о н»его- 
вом дужем борављењу a не психичзси однос тзокеника npeovra тој 
чињеници.

Осим .тога за одређивање баравЈшгге у  обом  слуаају одлучно 
је време које ће протећи од лодизања тужбе a не време које је 
до подизања тужбе прогекло. Према томе за одређиваше дужег 
борављења релевантан је однсс туженика npeivra одређеном мес- 
ту у  времену које треба да наступи.

Овако гграв.ило није било предвифено у  нашем предЈттном 
процесном праву.

2. При одређивању меоне надлежности суда према боравипггу 
тзгжениЕа у нашој пракси гаојавила су се различита тзпиачења о 
томе који је парнични суд месато надлежан за туженика који се 
налази на издржавању казне у казненопоправиом дому.

По схватању Врховног суда HP Србије за расправљање ciro- 
рава у овим случајевима месно је надлежан суд !лребивалишта 
туженика, тј. места где је туженик становао, живео и радио пре 
него пгро је дошао на издржавање казне, a не суд ка чијој се 
територији налази казненопоправни дом. Тако Врховни суд HP 
Србије, у једној својој одлуц11 каже:

„За суђење је опште мечзно надлежан суд ка чијем подручју 
тужени има пребивалиште. Пребивалиште се сматра место где 
тужени послује — живи и има намеру да се ту стално задржи. 
Стста раније пребивалиште туженог траје и дал.е и поред тога 
што туженик‘сада издржава казну у другом месту“ .̂ ^

OiBO схватанве застугаа и Врховни суд HP Босне и Херцего- 
вине. У  својој одлЈгци Гр. 46̂ 57 од 23 јула 1957 год. Врхавни суд 
истиче:

„За сзфење је опште месно надлежан суд на чијем падручју 
тужени има пребивалиште (члан 41 Закона о парничном постзгп- 
ку). Првбивалиштем сматра се место где тужени послује и живи 
и има намеру да се ту стално задржи. Стога раније пребивалиште 
Tpaje и да.ље и поред затварања у хазненопоправном дому, јер 
туженик сигурно нема намеру да се у  затвору трајно задржава, 
будуЋи да је то његово ггринудно боравиште“ .̂®

Супротво схватање, међутим, заступа Врховни суд HP Хрват- 
ске. По том суду у овим споровима може се засновати месна над- 
лежност суда и по терЈтгорији на којој се налази казненопогграв- 
ни дом. Такјо Врховни суд HP Хрватске у  својој одлуци Р 62/58 
од 23 Vll 1958 год. напомиње;

„П{>ема пропису чл. 41 ст. 3 ЗПП, амо туженик осим преби- 
валишта има и боравиште у неком дрзггом месту, a према окол- 
носггима може се претпоставити, да ће ту дуже времеиа боравити, 
опће мјесно надлежан је суд и боравшпта туженог. И у  прет- 
поставци дакле, да туженик има пребивалиште, али се ohq није 
утврдило, могла се засновати месна надлежност и код опћег фо- 
рума по месту дужег боравка. За оправдање овог форума не
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треба даказивати намеру тужешиш, уколико чињеница његовог 
предвидиво дужег задржавања у том мјесту СЈШједи већ из об- 
јективних окоЈШости. И чињеница задржаваша у казненопоп- 
равном дому, ако се претпоставља дуже трајање може, према 
томе, засновати активну месну надлежност из чл. 41 ст. 3 ЗПП-а. 
Како rtaiK no обавијести, коју је тужитељско предузеће добило од 
казненопоправног довда у Р. туженом казна истиче свибша 1959 
год., заснована је надлежност когарског суда у

Ово 'СХ!ватан.е застушвено је и у Коментеру Др. Б. Познића 
и друтих.-’

Мислим да је схватање изражеио у 'поменутој одлуци Врхов- 
ног суда HP Хрватске и у наведеном коментару прихватл>ивије. 
Овакав закључак произлази из саме формулације чл. 41 ст. 3 
Захона о. парничном поступку. Осим тога и извесни практични 
разлози налажу овакво тумачење. Лица која се налазе на издр- 
жава.-њу ка.зне у казненопоправшш домовима нису лако покрет- 
љива лица. За њих a и за управу казненопоправног дома једно- 
ставније је и скопчано са мање материјалних издатака и утрош- 
ка ВЈ>рмена да туженика приведу суду који је месно надлежан 
за подрзгчје на коме се налази казненопоправни дом. Наравно, 
приликом одлучиваша о месној надлежности у  овом случају тре- 
ба имати у виду колико је туженику остало времена до коначно 
издржане казне и да ли. се то пеостало време, рачунајући од мо- 
мента подизања тужбе, може сматрати као вр>еме дужег трајања.

VII

Седиште правиих липд

Правна лица, за разлику од физичхих, немају пребивалиште 
и боравиште. За правна лиза, с обзиром на шихову природу, ка- 
рактер или функцију, конструисан је појам који је назван се- 
диштем тог лица. По седишту тог правног лица одређује се месна 
надлежност судова било редовних 6р1ЛО привредних.

Седиште ггравтгх лица одр>еђује се на начин који је зависан 
од карактера ггравних лица. Тако Федерација, реп^лика, ауто- 
номне јединица, срез, општина, дакле политичкотериторијалне 
јединице имају своје седиште у месту где се налазе њихови 
претстазнички органи. Пр>ема томе, по овом месту одређује се ii 
месна надлежност судова за спорове у којима се политичкотери- 
торијалне јединице јавл>ају као туженици.

За привредне организације и њихова удружења, за задруге, 
друштвене организације и установе које имају својство правног 
лица, седиште се одређује из ахта о h.pixobom оснивању, из пра- 
вила оргадизације (статЈгга) тих правних лица или регистра прив- 
редних организација. Уколико постоји сумња о томе где се нала- 
зи седршгге правних лица, као место њиховог седшпта узима се 
место где се налазе њихови органи управл>ан>а (чл. 42 ст. 2 ЗПП).

Mvjcamio MuTuh
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Др. Б. Познић и други. Коментар, стр. 44 

^  Др. Б. Познић и ДРЗЧЛ1. Коментар, стр. 44
Др. С. Цул>а. Грађански парнични поступак ФНРЈ. Загреб 1957 

год. стр. 167
* У  нашем праву нема посебних прописа о законском пребивалшиту 

службеника у Закону о јавним службеницима нити о Закону о пар- 
ничном поступку као што је то случај у  другим правима или као што је 
то био случај у  нашем предратном праву. О законском пребивалишту нема 
прописа ни у Основном закону о односима родитеља и деце. Међутим, 
у  нашој науци грађанског права преовлађује схватање о постојању за- 
конског дребивалишта у овим случајевима.

Политика од 5 X  1958 год.
“  Збирка судских одлука. Књига друга, свеска друта из 1957 год. 

Београд стр. 133
Наша Законитсх;т, бр. 1— 2 из 1959 год. стр. 69 

”  Коментар, стр. 44
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O ДЕОБИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ БРАЧНИХ ДРУГОВА

Према чл. 1 Основног закона о браку, „Брак је закС'НЗ|31 уре- 
ђена заједш1ца живота мупгкарца и жене“, из чега произилази: 
да је брах посебна праЕЕа институција која, иако се не мсже да 
карактерише као правно лиц0; ипек садржи у себи извесне срод- 
не елементе и то у однссу iia Шкговину брачних другова стечену 
токсм брачне заједнице.

У  чл. 10 истог Закона нормиран је имовинско-правки режиЋ! 
супруга који почише од момента закључења и траје за све време 
постојања брака.

По нашем схватању веолта је правилно становиште Врхов- 
ног суда НРХ, које гласи: „Заједничком се имовином има сма- 
трхати она, која је настала из радне активгости једног или дру- 
гог брачног друга за трајања брака.“ Ово је становиште дспуње- 
но конкретним примером у којем се ивтиче — да „ЛСена која је 
дала мужу за градњу.хотела новац који није стечен за време 
брака радом, тај новац му ie даровала, псзајмила или слично, па 
хстел Ш4:је пвстао и њена (заједничка) имoвинa.“^

Јасно је отуда, да се под заједничком имовином брачних дву- 
гова подразумева само она која је стечена њихсвом радном ак- 
тивношћу у току брака, с тим да њихови дспрЕнози не морају 
бити еквивалентни. To значи, да материјални прихоаи које брач- 
на заједница црпе из привредне делатности једнсг брачнсг друга, 
например мужа, иде у корист и другог баш исто онако као да је 
и он, тј. жеиа, у тој делатности паралелно учествовала, мада је 
она у  ствари водила само заједничко домаћинство, односно обав- 
љала само домаће послове. Сав вишак, који се постигне од тахве 
прршредне делатности једно-г брачног друга, тј. што преостане по 
намирењу основних потреба домаћинстава, сматра се заједнич- 
ком тековгагом односно улази у заједничку имовину брачних 
друго1ва на којој они постају равноправни сувла1сници.

Стога сматрамо да се правни карактер ове заједничке имови- 
не нимало не мен>а тиме што би се на rope изложени начлн сте- 
чене ствари водиле на име једног од брачнмх другова, као напри- 
мер: кад би рачуни о купљеним покретигла стварима гласили са- 
мо на име мужа или кад би кушвена непокретнсст била згкњи- 
жена само као власништв-о жене, a кад се има у виду дЈај при- 
сност и интимност брачних друрова понајчешће не дозвољавају 
,да се брачна хармонија вемети имовршско-правним питањима. 
НесзгмњиЕо је, да је наш Законодавац ово имао у  виду и зато је 
имовинске односе подредио и својим изрЈгчитим одредбама их 
регулисао посве независно од тих фор!малности.

На тај начин, заједничка имовин1а брачних другова чини за- 
себну целину којом поједшги cynnvsn самостално не би могли 
да раопол’ажу. О Т  карактеристиха брачне идтовине разликује се 
од грађанско-правног сувласништва у којем је сваки сувласник

‘ Одлука Врховног суда НРХ Гж. бр. 189/47 од 28. II. 1947 год.
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носилац одређеног самосталног права са којим у евако доба сло- 
бодно раополаже.

Међутим, да би брачни другоки могли да располажу зајед- 
шгчком имовином, 'потребна је њих!ова сагла1оност у том погледу.

Али, ипак је могуће да сваки брачни друг самостално отуђи 
свој део заједнилке имовине путем задужења, a кад се ради о 
непокретности која је уписана као власништво само једног брач- 
ног друга, могуће је и оптерећење на штету друтог, у којем слу- 
чају брачни друг који није уписан као сувласник не би могао да 
излучи свој део, па чак ни кад би то оптерећен>е настало токам 
бракоразводне парнице, с обзиром на правна правила земљиишо 
књижног права. односно с обзиром на прописе из Закона о сво- 
јини на посебним деловима зграда (тзв. етажна својина). Зато 
је препоручљиво да се у такв10м случаЈу бракоразводни спор за- 
бележи у земљишшш односно у књ.игама етажне својине.

Што се, пак, тиче заједничких покретних ствари, у случају 
пленидбе за дуг једног брачног друга, постоји могућност да дру- 
ги излучном тужбом изузме CBioj део на основу чл. 10 Основног 
закона о браку.

Деоба заједвичке брачне имовине најчешће настаје у часу 
престанка брака (развод, смрт, проглашење брачног друга неста- 
лим или умрлим). Али, то не значи да брачни другови не могу 
да изврше деобу заједгогчке имовине и у  току брака, што несзш- 
њиво произилази из чл. 12 Основног закона о браку. У  овом про- 
пису изричито је предвиђено: да супрузи могу међу собом скла- 
лати уговоре који нису противни закону, и њима засашвати пра- 
ва и обавезе, одакле произилази да они могу склапати све уто- 
воре по општим: начелима грађанеких права, као наЈпример уго- 
вор о даровању или поклону, купо-продајин утовор, уговор о зај- 
му, о закупу или најму итд., a самим тим, логично је, да могђ̂  
заклзучити и уговор о деоби заједничке им, тј. у браку стечене 
имоБИне.

Но, и поред тога, ова диспозитивна овлашћења имају свака- 
ко и своје ограничеше. Тако, вапример: неважећи би био уговор 
брачних другова о десби заједничке ^зиовине која још није сте- 
чена, јер би такав уговор био у  бчитој супротвости са одредбом 
из чл. 10 ОЗБ, као што би био неважећи и уговор којим се уна- 
пред одређује партиципираше појединих брачних другова о по- 
себном учешћу у  заједнички стеченој имовини, a без обзира на 
стварни допринос. Такође не би био допуштен ни утовор супруж- 
ника којим би се један од брачзшх партнера унапред одрекао од 
свог удела на заједнички стеченој имовини, тј. на имовини коЈу 
стекну током брака.

Сем у напред наведеним случајевима, до деобе заједшгчке 
имовине може доћи и у случају извршења, о чему је већ напред 
било речи, као и у  случају осуде на конфискацију једног брачнот 
друга.

У  прилог томе истичемо становиште Врховног суда АПВ, у 
којем je речено: „Брачни друг је овлашћен да из конфисковане 
имовине другог бр>ачног друта излучује као своје власништво о
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нај део који му припада по правном основу шеговог удела у за- 
једнкчкој имовини.^

Што се тигче национализације најалошх зграда и грађевин- 
ског земљишта, мшлљења смо: да би у том случају брачни дру- 
гови имали своја посебна права у оквиру законског максимума 
из чл. 2, 12, 17 и 18 Закона о национализацији, тојест мишљења 
смо да би сваки брачни друт имао право на захтев да му се из 
нациоиализоване имовине издвоји и остави у власншптво по- 
себни део националпзоване најамне зграде иако није угогсан као 
земљокњижни власник, a под условом да је национализована 
зграда стечена у браку заједничком тековином брачних другова.

У  овом смислу постоји упзггство Комисије за национаЈшза- 
цију при Савезном изврпшом вeћ■̂  ̂ a према којем ће Комиеије за 
на!Ционализацију признати својство сопственика брачно1м друту 
по основу брачне тековине без обзира на то пгго брачни друт ни1е 
уписан као влаеник односно сувласних непок1>етности на коју 
треба Закон да се примени, већ је утгисан само један брачни 
друг, a ово у складу са позитивнјгм  законодавствам и тековина- 
ма Народне револуције, нарочито што се тиче равноправности 
жене.

Ово, међутим, не значи да се свахом брачном другу ауто- 
матски признаје право на изузимање његовог дела од национа- 
лизације, већ је потребно да Комт-геије за нахгионализацију у сва- 
хам конкретном случају утвтаде да се рали о имовита која ie 
стечена заједничким доприносом сба брачва друта, при чему у- 
дели брачних партнера не Mopaiv бити евкивалентни.

К а о  ш то је  пш нато , у  већини случа1ева за јелн и ч к а  имовина 
брачних другова с е  са сто ји  из в и ш е  ствари, н а јч еш ћ е покретних, 
ко ја  ј е  скоро ув ек  помеш ана и  са њ и ховом  посебном  идговинотт, 
па је  стога потребно да се  m aerxoirao и зврш и  кздва1ањ е и  тахр 
утвр ди  за једничка  имовина. Затизд се vcraHOBa>aBa врста и  ко- 
лргчина ствари, v д e o  свахог брачн ог apvra  и  т о  сразм ерно њ его - 
вом  доприносу. T o  је  у  ствари прва бзаза л еобе  к о јам  се претвара 
за једн и чк о  власниш тво  v  сувласниш тво. П о с л е  тога  наста,1е д р у - 
га ф аза  деобе, т о је с т  деоба ик ватлгра. и  т о  б и л о  да се  ствари  ф и- 
зи чк и  поделе, ако  је  т о  могуће. и л и  та  се споразум но деоба и з- 
врш и по  вредности ствари  кад c v  о н е  р азлк чи те . Ш т о  се т и ч е  не- 
лакретности , м ож е се изврпгити fbif3ir4Ka деоба  у  п о глед у  права 
иорш ићеиа, затим  укн>ижба сувласттачзсих и д ела н и х  д елова  и ли  
сагласном  продајом  сћизички н ед ељ и в и х  ствари т е  деобом  лоби - 
вене цене, a м ож е и  тако  ш то  б и  течан од сутгруга и сп лати о  вред- 
ност д е ла  друтсм е гго проттеки к.ли р о  н>иховом сп оразум у. Ш т о  се  
тиче станарског права. ов о  ie  v  сл\гча1у р азвола  брака р егули са - 
но п осебнлм  одредбама из З а к о «а  о  станбеним  о.зшосима.

Н ај'1трактичн11ј е  ie  да суп р уж н ш ш  и зв р ш е д еобу  сп ср азум - 
FO, a у  с л у ч а ју  да споразум а ке^га. ш то ва1чеш ће бива. о д л у к у  о 
деоби  доноси  суд  б и ло  у  caiMOM бракоразводном  спору, б и л о  у  по-

- Извештај Врховног суда АПВ 1950/П.

13



себном стгору, до којег чешће долази кад се деоба врши између 
преосталог супруга и наследника раније умрлог.

Сем тога, треба имати у виду, да се заједничзсом имовином 
брачних другова с?матра и ггредмети личне употребе свазшг од 
њих и такви му се оставл>ају у колико нису несразмерно веће 
вредности (ако например: накит, аутомобил, писаћа маигина, те- 
левизор итд.). У део једног брачног друга рачуна се и износ ко- 
јим је током брачне заједнице подЈОфена какава шегова лична 
обазева на рачун заједничке имовине. После деобе, свакл бвачни 
лруг постаје искључиви власник на стварима које су му припале 
по овој деоби, a постаје сувласштк ако је установлЈбн сааш његов 
удео (што најчешће бива кад се врши деоба нешжретности).

Ниједан брачш! друг нема право да тражи накнаду за свој 
рад у кори-ст брачне заједнице на рачун заједничке имовине, јер 
сама природа институције брака такав захтев искључује.

Тек после извршене деобе заједничке имовине, долазе до 
примене пре̂ ва из ошдтих правх-шх правила ипмовикских права 
која сваком деоничару омотућују самрстално располатање са 
стварима која су му на део припале.

Стога и према свељху што смо излшкили сматрамо: да ова 
празна материја претстављ.а данас, с обзирооч на читав низ нових 
законских одредаба, BeoMia актуелан правни ггроблем оа којим 
треба да се позабаве правници практичари који се, несумњиво, 
са таквим проблемом веома често сусрећу.

Коста. М. Месаровић

О ПРАВУ НА ТРОШКОВЕ ПО ЧЛ. 146 ЗПП

Закон о парничном поступку у чл. 146 прописује; „Ако ту- 
жени није дао повод за тужбу и ако је у одгзвору на тужбу од- 
носно припремном рочитшу, a ако се не одрЈтава припрелшо ро- 
чипгге онда на главној расправи пре него што се упустио у ра- 
справл>ање о главној ствари, признао тужбени захтев, тужилац 
he накнадити туженоме парничне трошкове".

Иако изгледа да је овај законски пропис јасан, спорно је у 
судској пракси када исти треба и може да се примени Спорно је 
најпре када, у којим случајевима тужени није дао повод за туж- 
бу a затпм се поставља питање какав значај има признање туж- 
беног захтева од стране туженика у одговору на тужу односно 
на првом рочишту, ако тужени не изврши тужбено тражење, не 
удовол>и тужбеном захтеву.

Неки мисле да кад год тужени на првом рочишту у потпу- 
ности ггризна тужбени захтев, он кије дужан да плаћа тужиоцу 
ларничне трошкове, јер је требало да га тужилац пр>е подизања 
тужбе опомеке на испуњење обавезе, али да ни тужени нема пра- 
во да тражи трзшкове од тужиоца, јер је требало и да тужеш!
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обавести тужиоца да ће и када иопунити 'сзвоју обавезу преаиа 
тужиацу, те да парничне трошкове треба да сноои свака странка 
своје.

Други сматрају да ако тужени никада није оспоравао туж- 
бени захтев и био ваљан да у свако доба иоггуни тужбени захтев 
па то изјави и у одговору на тужбу односно на ттрвом рочишту, 
он није дао повод за тзгжбу и не само да није дужан да накнади 
тужиоцу парничие трошкове него иоиа права по чл. 146 ЗПП да 
тражи да оиу тужилац наквади парничне трошкове.

Трећи умесно наводе да није битно то што је тужени: при- 
знао 'односно није осоторио тужбени захтев и што је то учинио у 
одговору на тужбу, 0'Дносно на првом ЈК>чЈШ1ту, него је једино 
битно да ли је тужени дао повод за тужбу. Али је спорно када 
је тужени дао повод за тужбу a када није дао ловода.

Спорно је на пример да ли је тужени дао павод за тужбу у 
следећизм случајевима: ТЈокени је исплатио дуг тужиоцу истога 
дана када је тужилац противу њега падигао тужбу. Тужени је 
преко поште или преко банке уиутио новац на име дуга тужиоцу 
rrpe подизања тужбе али је тужшгац подигао тужбу пре пријема 
новца од поште односно обавештења од банке да је тужени упла- 
тио новац на његов текући рачун. Да ли he у овим случајевшла 
парничне трошкове да сноси тужени по чл. 143 став 1. или ту- 
жилац по чл. 146 или ће по чл. 143 став 2 свака странка да сно- 
си своје парничне трошкове.

Да би се на постављено спорно питање могло правилно од- 
говоритм потребио је најпре утврдити да ли је тужени дао по- 
вода за тужбу односно да ли је тужилац, када је тужилац у  ком 
моменту стекао право на подизање тужбе.

Тужени је дао повод за тужбу односно тужилац је стекао 
право на подизање тужбе па пр>ем;а томе и тграво на парничне 
тропгкове, под претпоставком да је тужбени захтев оправдан, 
тек пошто је његова тражбрша доспела, пошто је пр>отекао рок 
чинидби, 'Обавези туженог и туженик, који се налази у доцњи 
није испунио своју обавезу према тужиоцу. Ако је тужилац по- 
дигао тужбу пре доспелости тражбоше и ако тужени о року испу- 
ни своју обавезу, онда долазп до ттримене чл. 146 ЗПП и тужилац 
је дужан да нахвади трошкове туженоме лошто тужени није 
дао повод за тужбу.

Али, ако међу странкама није био уговорен рок испуњења 
обавезе, на ripicvrep једно лице позајми другоме извесну сушу 
нсваца без рока враћања, па шверилац подигне тужбу a туже- 
Јш призна дуг у одговору на тужбу односно на ггрвом рочишту, 
спорно је да ли има места примени чл. 146 ЗПП.

Затим је спорно да ли је тужилад дужан пре подизања туж- 
бе да опомене дужника на исггзгњење обавезе и да ће подоДш 
тужбу, односно да ли је  тзгжени дао повод за тужбу ако није 
опоменут да he бити тужен, па испг у одговору на тужбу одно- 
сно на првом рочишту призна дут или другу чинидбу.

Тужилац, мислим да није обавезан да опомише туженог на 
испуњеше датих обавеза, јер је сваки грађанин дужан да води
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рачуиа о својим обавезама и чим дужник дрђе у доцњу пове- 
рилац може, сем у слзгчајевлма где то закзон изричито тражи, на 
пример код протестираша менице, да подигне тужбу и да тражи 
иепуњење обавезе од дужника и има npaiBa на накнаду inapHH4- 
них трошкова.

Али, када између странака није уговорен рок испуњења чи- 
нидбе, нужно је да поверилац пре подизања тужбе опомене дуж- 
ника, иа пример на враћање дуга и да с н>им угавори рок за 
испуњење обавезе, a ако то није могуће да >му остави, одреди 
примеран рок за ислуњења обавезе, иа тек потом може да по- 
дитне тужбу када овај рок протекне.

Што се тиче призвања дуга односио иопуњеша друте оба- 
везе, није јасно зашто је ушло у законски пропис ово признање, 
јер ако је тужба поднета пре него пгго је протекао рак обавези, 
тужба ће се одбацити или одбити тужбени захтев због преура- 
њ-егаости, a ако се тужени налази у дрдњи он је дао повод за туж- 
бу и не може се ггрименити чл. 146 ЗПП без обзира што је ту- 
жени у одговору на тужбу односно на првом рочгишту признао 
тЈгжбени захтев. За тужиоца није Е̂ ажно што. је тужени 1признао 
тужбени захтев ано ТЈ̂ жени није испуиио своју обавезу или оду- 
говлачи са испушењем исте. У том случају тужиоцу је потребан 
извршни наслов и самим тим подизање тужбе је оправдано одно- 
сно туженик је дао повод за тужбу.

Стога татрам да није добра стилизација чл. 146 ЗПП који: 
каже: „Ако је тзгжени признао тужбени захтев“ и да је  довољно 
речено: „Ако тужеии није дао повод за тужбу“, a могло се до- 
дати: „И ано је тужени о року испунио обавезе, односно удово- 
љио тужбеном захтеву“ .

Тужени није дао повод за тужбу ако ни.1е био у доцши, већ 
је своју обавезу о року испунио, и ако је био у доцњи али је 
своју обавезу исггунио пре подизања тужбе, одосно тужилац је 
био обавештен да је тужени испушго обавезу rrpe подизан>а туж- 
бе и само у том случају туж:е1ш може да тражи трошкове по чл- 
146 ЗПП. Док, ако је тужени био v доцњи и ако тужилац у вре- 
ме подагза:н>а тужбе није знао да је тужени удоволл10 тзгжбеном 
захтеву тужвлад кма право на парничне трошкове по чл. 143 
став 1 ЗПП.

Ово је што се тиче комдеиаториих — осуђујућих пресуда. 
Али, ход декла'раторгаих пресуда и код тужби за утврђивање, у 
колико се код истих може донети пресуда на основу признања 
треба цегогги да ли је тужени пасивно лештимисан и да ли је 
био духсан да призна неко право, правни однос ијш истинитост 
испрхаве и да ли је то осггорио. Овде је  гготребно rrpe подизања 
тужбе огтсшеиути туженика и тражити да се изјасни да ли 
односно право, гтравни однос или исповггост исправе признаје 
или не, па тек у случају ако је тужечик стварно иасивно леги- 
тимисан и ако је  оспорио тврђење тужиоца, тек тада тужилад 
има право на подизање тужбе и ако у парници усле имаће тфаво 
да тражи накнаду парничних тркушкова. Међутим, може се де- 
сити да је тужиоцу потребна таква тгресуда као извршни наслов
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па иако зна да му тужени не оспорава односне чињенице, ггодиг- 
не тужбу и тужени у одговору на тужбу односно на првом ро- 
чкшту призна тужбени захтев, само у том случају би било места 
примени чл. 146 ЗПП и тужеки би имао право да тражи наишаду 
парничних трошкова од тужиоца.

BojuCMie Вулићевић

NOUS LES AVOCATS*

Рим основан, како се каже, 754 године старе ере, био је у 
почетку скромно трговиште у коме су се нашли Етрурци, Саби- 
љани и Латини . . .

У  Лацијуму патрицији су, приграбив-ши плодна земиљшта, 
дошли до великих иметака и они су себи пстчинили становништ- 
во, које је постало „клијент“ њиховјо: „патрона".

Правне везе између клијената и патрона су строге. Обавезан 
ратник, клијент прати у  рат свога патрона, који је уједно и ње- 
гов верски шеф; када се ћерка патрона удаје клијент дс1при11оси 
њеном миразу; ако, случајно патро1н или његови синови буду у 
борби заробл.ени, он доггриноси помоћу својих скр>омних прихода 
њином (уркупу; ако патрон изгуби један спср, у  коме је клијенти- 
ма забрањено да сведоче, они плаћају казну или сносе трошкове; 
везан за комад земл>е, од оца на сина, који му уступа ггатрои 
али увек са условом опозиваон>а уступа, клијент задржава само 
један део жетее, једв-а довоља.н да исхрани своју псродицу.

У  замену, татрон пружа помоћ клијенту који му указује 
спол.не знаке поштовањз (salutatium). Он је уједно његов судија 
и има над њјтм и  право ос5фивањ.а на смрт; заиггита патрона 
се манифестује у  давасњу савета у свим прилшсазда a нпрочито 
судсзшм стварима, пошто клпјент не може да 'претстане суду 
сам; уасталом овај не познаје поступак подвргнут свечашш фор- 
мулама, чији га смисао и зтгачај збуњују, исто као што га и бо- 
гови подчињују, који врше невидљив утицај.

Правда се врши од странке свештеника који компликују 
мистериозност. Само под уславом ништавости може се позвати 
пред суд противник у узвесне дане који се називају ,,fastes“, a 
који су познати само неким привилегасаним особама; према томе. 
када клијент треба да се суди он позива .у ламоћ патрона и овај

* У  „Гласнику" за април 1960 године објавили смо кратак приказ 
књиге Албера Бриноа (Albert Brunois) адвоката из Париза. под насловом 
„Nous les Avocats”  (Ми адвокати), са напоменом да ћемо публиковати неке 
делове те врло занимљиве књиге из историје адвокатуре, ако нам писац 
то дозволи. Пошто смо од Албера Бриноа примили тражено одобрење, 
ми публикујемо први део у  преводу, и то део који обухвата историју ад- 
вокатуре у Риму.
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ra np.aiTn пред суд и говори у његово име. Патрон је адвокат 
клијента, али то j oin није прави ад вокат.

Кроа мнова столећа је дршло до овог претставЈвања пред 
судовима a сви се слшку да ту треба тражити извор римске ад- 
Еокатуре. Чрггав низ ооцијалних и вероких прагшса су гараито- 
вали материјалне привилегије, које је једна класа за себе обез- 
бедила.

Корисници ове организа1]31Је знали су, не без проницљивости, 
да би своје потчињене држали ггод својом влашћу, да постану и 
њихови адвокати. Ово стање ствари могло је трајати само доиде 
док је религија била довол.на сважна до одржава збијене редо- 
ве неједнакости, и донде док изолација и слабост једних није 
могла да прими борбз  ̂против јале свезе другорс.

510 псдвЈне |Монархистички систем замешен је Републиком; 
борба између патриција и плебејаца почиње.

Један Конзул по имену Спуриус Касиус чија је амбиција 
велика, даје идеју, коју често прихватају сви они који спремају 
револуцију, да би је користили: пописавање земл>е и једнака 
подела исте међу грађаиима.Свађе почињу. Подела землЈв није 
извршена, али патрицији губе своје привилецрхје.

Установљен је Децемврграт, a један трубин примећује да Ре- 
публика нема још своје цивилно законодавство; потребно је да 
закони у сврху једнаке примене прописа од страие матистрата 
буду донесени уз згчепЖе целог народа и обнародовани како би 
сва’ки знао границе овога права. . . .  Предлажем да се из Сената и 
и народа одаберу грађани који he имати за задатак да редигују 
законе Републике.

Ова храбра иницијатива мора да чека до 452 године ст. ере 
да би била у дело епроведена: Закон дванајест таблица је об- 
народован.

Од тога часа приниипи гграва приступачни су за све. Про- 
цедура губи своје тајне сжог дана када је један писар no имену 
Флавиус у форуму >објавио таблице Закона. Од тога времена није 
више потребна, да се претстане суду, помоћ патрона; гшебејци 
имају једнако призната права са патрицијима.

И тако улога адвоката није вшие облигаторно вршена од 
стране онога коме је човек потчињен; он може бити 1гри:јател>, 
рођак, ноји поседује елоквенцију.

Али, парничар не познаје узек компетентног човека; у том 
случају се он обраћа или ранијем патрону који је задржао поз- 
наваше судске вештине, или пак једном плебејцу чијп таленат 
му даје добар глас.

Ако ћемо веровати Титу Ливију први адЕОкат плебејац звао 
се Нумиториус: једна жена по имену Врфгинија, која је захтева- 
на као роб, појављује се пред децемвиром; она је попраћена не 
од свог патрона, него од евог ујатш, плебејца Нумиториуса, који 
ггсзна'вајући прописе Закона дванајест таблица, излаже место 
ње; си предлаже да се прекине поступак за два дана да би се 
пронатао отац Виргииије да би могао да врши своја природна 
права, и успева да се његова нећака шему привремено поверава.
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Улога адвоката, резервисана у почетку неколицини по праву 
рођења, сада је вршена 'од свих, без ограничења; у трећем ста- 
диуму ова функција биће вршена само од професиоиалаца.

Ова је еволуција била спора и она се продужавала све до 
часа када је Октавије Аугуст успоставио царство.

Али тгрви адвокати Рима не би подигли њихов позив до вели- 
чине једне угледне професије, да нису били потпом:Огнјп’и л.уба- 
Еи народа према елоквенцији. Грци су имали л>убав ггрема Ј>ечи. 
Римљани који имају њен култ, инкарнирају је у богу; Ајус Ло- 
ггенусу.

Ова елоквенција омогућује говарницима, кроз vox populi, 
да достигну завидне положаје; у овом стадијуму профееија ад- 
воката задржава мало свој првобитаи карактер, адвокат је окру- 
жен „клијентима". Рипи је центар света и остали градови Итали- 
је, далеке колоније, побеђени народи, корпорације онамо шал>у 
своје говорнике патриције или скрутаторе да их репрезентују 
и да их бране, да у њихова имена говоре и посматрају. Бесплат- 
но 'пружање помоћи пред судом обавезује клијентелу, задобија 
шихове гласове; Демостен се већ био послужио бвиом средством. 
Шта је тражено од адвоката: талент који гомила признаје. Реч је 
слободка, она је и смела; народ више одобрава нападу него сми- 
шљеном излагању; остали су легендарни жестина и насилност 
римских адвоката за време Републике.

Профеоија још није добЈ-гла ввоје прописе; једини пропис 
који важи је Закон Цинтиа; али, већ се назире почетак органи- 
зације; једно стварно братство се установл>ује постепено између 
адвоката од којих неки заузимају највише функције у држави; 
обавезе позива, поделБене амбиције ових специјалиста ствара 
међу њима заједницу интереса и дају им на знање потребу да 
се донесу заштитни прописи.

Плиније старији пишући Триариусу поверава му своју на- 
меру да заштити појаву младих говорника и да их препоручује 
јавности, али још никакав услов није захтеван да се пригрли 
професија, чак ни познавање права које се стиче од случаја до 
случаја за време каријере.

Уосталом, већ се појавл>ују разне личности у судском свету. 
Када су функције асистенције клијената и пледирања вршене од 
исте личности коју називају „causidicus” касашје „advocatus”, са 
установљењем цивилне процедЈфе наступа један помоћник: прет- 
ставник, мандатор, парничара; овај опуномоћеник се назива 
,.cocnitor“ (to је avoue модерног француског права); писмена 
процедзфа обављена је од стране прокуратора који је одговоран 
за овај мавдат (actio mandati). A ггрокуратора асистира да узима 
реч паронус; оратор, адвокатус тј. адвокат.

Пр*актично при крају Републике адвокат који пледира и 
мандатор свога клијента је означен речју ,,advocatus“. Он је че- 
сто асистиран од стране помоћника, од стране „moratores“ , адво- 
ката другог степена, који говори или да омо1ући патрону одмор 
или пак да продужава дебате; патрон има у својој служби 
,,custodes“, лица која носе шегову торбу и списе парнвце.

19



Постоје још неке личности чија је улога врло значајна: Ју- 
рисконзулти од којих Држава, суд, странке траже 'мшшвења; 
ово су научењаци гграва који не пледирају пред судом; они брзо 
заузимају јавне функције; Царство им иоверава скоро законо- 
дакне футнкције. Да- ли j© Цицерон био ју1рисканзулт? ilBnTajie 
је спорно.

У  овом стању професија је  епособна да се уоквири прсписи- 
ма. Римски цареви, иајчешће 1адобравајући 1правила установљена 
oi6M4ajiffita и од стране Eopnoimpije слободншх адвоката, преобра- 
жавају адвокатуру у једну дисдршлЈШивану институг(ију. Латин- 
ски геније се макифестује у  овој организацији Еоја је током ве- 
кова служила као ггример цветању францускаг Бароа.

Али, вла̂ сти ноје желе да буду јаке, зазиру од адвоката и 
шихскве самосгалиости; римски цареви нису никада дозволили 
потпуну слободу адвокатури; царк;ки Магистрат је онај који име- 
иује адвокате и који кажњава за професионалне погрешке. Рим- 
ска адЕОкатура није никада била један ред. A  француска адво- 
катура је Јлмела да избори и задржи своју слободу, то вом већ 
доказали.

НЕКЕ ОДЛИКЕ ЕНГЛЕСКЕ АДВОКАТУРЕ

У  Ревији Међународне Уш^је лравника* изишла је студија 
Виљема Бултона (William Boulton) о лравосудном систему егле- 
CKcavr. Поглавл>е о .адвокатури нарочмто је  интер>есантно и због 
свог историјског развитка, a и због извесних одлика, ноје енгле- 
ску адвокатуру разликују од осталих европских адвокатура. Ми 
ћемо овде за читаоце ,,Гласн!ика“ изнети неке од тих одлика, 
иоје дају јасну слику адвокатуре у Енглеској. Најважније пргга- 
ње јесте; сталешка етика. Све дрзгго је ваој гоодређено. Из дал>- 
њег излагања ће се видети:, колитсо Енглези полажу на шггање 
етике адвоката.

Но ,пре него пређемо да набрајамо те нарочите одлике енгле- 
ске адвокатуре, да наведемо једну из органпзационог система 
саме адБокатзфе, по чему се енглеска адвокатура нарочито од- 
ликује од осталих адвокатура европсЕИХ. Ради се о учешћу ад- 
воката у  законодавству. Према тачци 6. Статута Адвокатског 
реда енглеоког, Адвокатски ред има право рошцијативе и учеш- 
ha у реформи права. Штета је, што нам писац није ншита рекао 
о начину, на взоји Адвокатски ред схггварује то своје право. Зна- 
мо, да Je Енглеска парламентарна моиархија. Законодавна власт 
прштада парламенту. Предлоге за законе даје влада или парла- 
менат. Логично и према поменутом члану статзгга Реда, Адво- 
катски р>ед mvrao би право на подношење предлога владл или 
параламенту, и на право, да му се законски ггредлози доставл>ају 
на давање мшпљења.

* L ’union Internationale de Juristes, Geneve
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1. Етика Адвокатског реда. Као што је rope напоменуто, у 
ЈЕнглесној се поклања највећа пажња етици адвокатског реда. 
Адвокату је забрашено да прави Ага какву рекламу било за себе 
ЈПГ1НО биЈГо за сам адвокатски ред. Ни под касквим изговором он 
не сме давати интервјуе, дати се фотографирати приликош как- 
вог чувеног процеса, не сме говорити преко радиа, еем ако му 
то изричито дозволи Председник Адвокатског реда (Коморе.) 
Ако адвокат пише у дневним листовима или ревијаама, a нису 
стручне, правне, не сме уз свој потпис ставл>ати сврју професију. 
Наролито му је забрањено писати о процесу, где је он лично ан- 
гажаван, сем ако је процес правомоћно довршен, и то само у 
стручним часаписима, a никахо у нестручним листовима.

2. Стављање фирме на папирима и ковертила. У категорију 
е тк е  реда долази, свакако, и једта одредба Статута Адвокат- 
СБОг реда енглеског, која се односји' на гтатање истициња фирме 
адвоката на својим папирима и ковертама. Адвокат у Енглеској 
не сме имати папире са штампаном својом фирмом, a ни ковер- 
те. За нас је ова одредба прилично чудновата, но Енглези је 
сматрају као један од услова чзгвања достојанства адвокатског 
реда. При поднесцима суду и при ггисању клијентима и другим 
(лранкама, адвокат ће уз свој потпис ставити и свој штамбил>, 
али на ггалиру фирму истаћи не сме.

3. Уговарање хонорара. У Енглеској не ггостоји тарифа за 
награде адвоката. Постоји слободно уговарање хонорара. Међу- 
тим етика сталежа не дозвол.ава, да caiM адвокат лично са стран- 
ком угов-ара хонорар. Сматра се, да то приморава адвоката, да се 
спусти са висине, која му је означена пр1офесионалном делат- 
ношћу, na је уговарагве хонорара остављено секретару или дру- 
гом помоћнику, за то овлашћенрм од самог принципала. На кра- 
ју  адвокат је faj, који даје свој коначни закл>учак. Но тај ни- 
када не сме бити на штету клијента. Принципал може само 
смањЈтг по секретару или помоћнчку одређени хонорар, али 
никада гговисити.

4. Енглески адвокати не слеју одбити заступање. Једна од 
најважнијргх одлика адвокатуре у Енглеској јесте та, да енгле- 
ски адвокат нема права да одбије заступање странке макар 
лично бж) убеђен у  неправедност ствари његовог клијента, или 
неморалност или непопулар!н!ост у  кривичним стваркма. Ова од- 
редба статута Адвокатског реда има своју инте1>есантну исто- 
рију. Она датира из године 1792. Те године енглески писац Том 
Пен написао је књигу: „Права човека“ , у  којој се неповол>но 
изразио о бившим владарима Вил>ему Ш и Ђорђу I. Био је за- 
творен и стављен под суд. Томас Ерскин, члан лондонског Ад- 
вокатског реда, преузео је његову одбрану. На Ерскина су чи- 
њепе са свих страна пресије, да напусти одбрану, јер ће неми- 
новно са својом одбраном доћи у сукоб са круном, a то је, за он- 
дашње прилике, било готово извршити самоубиство. Ипак Ер- 
скин је Јшорно остао нод своје одлуке да брани оптуженог Пе- 
на. Није устукнуо чак ни пред претшом, која је после процеса 
остварена, да ће бити: брисан пз Реда адвоката.
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. Кад је суђење почело и Ерскин дсбио реч, пре него је пре- 
шао на излагања од&ране свога клијента, учинио је ову знаме- 
ииту декларацију: „Ја желим да једном за CB̂ arAa потврдмм до- 
стојаиство, независност и интегр^итет енглеске адв'окатуре, без 
к-оје иашеријалво правссуђе, најважније део енглеске консти- 
туцлје, не може постојати. Од оиог м1омент1а, кад адвокату буде 
оставл>еЕО сло5'0|дно да се одлучи, хоће ли или не преузети за- 
стуиање једног грађанина, чији изЕгтереси дођу у сукоб са ик- 
тересиома круне, од оног момента, слобода у Енглеокој ставље- 
на је на коцку. Онага мс<мента, кад адаохат сдбије једко засту- 
пање, он је дезавуисао саму смисао овога позива и преузео у- 
логу пресуђујућег сргана.“

Због (же одбране Ерскин је био брисаи из именика адво- 
ката, али је јавно мнење било због овога догађаја толико уз- 
буркано, да је сам владар, под птјитиском  равгаог мнења, реха- 
билитовао Ерокина и поставио га за Канцела'ра. (Какво је било 
то SBaifBe сида у  Енглеској, из поменуте студије се не види.) По- 
сле овога следили су стручни написи и мишљења истакнутих 
правника, па је последица тога било узакоњење горњег прави- 
ла: према коме енглеоки адвокат мара да прими csaiKO засту- 
пање.

Десио се врло интересантан слудај 1920. г., када су билт'1 
оптужеии неки Енглези, a за њихс1ве бранител>е се јавили чла- 
нови парламента, адвЈокати, њихови политички противници. На- 
стао је сукоб између дужности, коју има адвокат као члан ад- 
вокатског реда, тј. његове професије, и дужности, које извиру 
из његовог положаја -као члана парламента и политичке парти- 
је. Оптужени су били истаквуте политичке личности и поли- 
тич:ки противници њихових бранител»а. Јавност се ускомешала 
због овог дога^аја, и лондонски „Тајмс“ дао је овој афери нат- 
пшри ny6aifiprreT. Гледишта су била подел>ена. Они, који су 
тврдили да бранител>и изневеравају своју дужност према пар- 
ламенту, a то значи према држави као чланови парламента, јер 
ће да браие оне, чија су политичка мшшвења диаметрално оп- 
речна њиховим, тражили су, да се бранитељи одрекну одбрана. 
Напротив чланови енглеског Баро-а (Адвокатског реда, Комо- 
ре), заступали су мишљење: да је за адвоката првенствено ње- 
гсва пр'офесионаЈша дужност. Један адвокат може се канди- 
довати за пссланика, може бити и изабраи, али његово својство 
и улога кгао посланика не сме ни у  ком случају да иде на штету 
принципијелних дјчжнссти: дзгжности да сваколг грађанину пру- 
жи тражену правну помоћ.

Браниоци су следиЈш ово зу1ишл>ење и вршили своју брани- 
тељску дужност.

И по свршетку другог светсжог рата енглески адвокати 
стављени су били у овом погледу пред деликатно. литање. Су- 
дило се петоколонашима и птијзшима. Јавност је приликом 
сваког суђења огорчено писала о оптуженима, иоји су издавали 
своју отацбину и служили непријатељу. Било је заиста врло 
тепжо примити се од^ране таквих оптужешгх. Међутим, ни је-
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дан члаи Адвокатског реда енглеског није одбио да преузме 
одбрану ових оптужених.

Професор Др. Самуел Џонсон пише тим поводом ов-о: „Ни 
један адвокат нема права да просуђује: да ли је  ствар његовог 
клијента праведна или не, да ли је часна или не. Он има да 
пружи правну помоћ своме клијенту кадгсд овај од њега то 
тражи. Истина, адвокат не треба да се служи извртањем чиње- 
ница, ни да износи нетачне и произвољне тврдње, али он треба 
да своме клијенту пружи сву могз^у правну птагоћ. A према 
стању данашње науке, нарочито психологије и психијатрије, 
нема тога случаја, где вешт и способан праник не може наћи 
пута и начина да брани макар како непопуларно дело свога 
клијента.

Дешава се често, да суд сслободи оптуженог, кога је  јавно 
мнење унаггред анатемисало и лгорално осудило.“

Изнели смо ово неколико извода из поменуте студије Ви- 
љема Бултона CMaTpajyfoi, да ће оне бити 'од интереса за наше 
правнике.

Др. Лазар Рашовић

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Ако се тужени причинилац штете 
осигурао код ДОЗ-а за штету нане- 
сену трећим лицима или стварима 
трећих лица ДОЗ има правиог ин- 
тереса да ее у парницу умеша (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 293/1960)

Тужилац је својом тужбом тра- 
жио да се тужени, шофер и Задру- 
га власник аутомобила, обвежу со- 
лидарно на исплату штете проузро- 
коване аутомобилом.

У  парницу се умешао ДОЗ, али јо 
Окружни суд мешање решењем од- 
био, јер да ДОЗ нема правног ин- 
тереса. Жалба ДОЗ-а уложена про- 
тив решеша је  основана, a из раз- 
лога:

Ж алилац тврди да је  садржина 
уговора о осигурању у томе да сс 
тужена Задруга према полици оси- 
гурала за одговорност власника во- 
зила за проузроковану штету тре- 
ћем лицу или Стварима трећег лица. 
У  конкр. случају тужилац оства- 
рује захтев ради накнаде штете, ко- 
ја му је проузрокована аутомобилом 
тужене. Уколико је тачан навод 
жалитеља у  погледу садржине у- 
говора о осигурању тужене код жа- 
литеља, a то I  ст. суд није рапгчи-

стио, тада жалилац има правног ин- 
тереса да се зтлеша на страни ту- 
жене. Наиме, тај правни интерес је 
у  томе, да тужена Задруга успе у 
том спору у том случају ДОЗ не бп 
морао да исплати туженој осигура- 
нину у вези са утовором о  осигу- 
рању.

Ревизија против решења суда П 
степена којим је укинуто решење о 
наслеђивању није дозвољена. (Врх. 
CV3 ЛПВ бр. Рев. 4Д959)

Решењем I  ст. суда предата је о- 
ставина. На жалбу противника II. 
ст. суд је решење о предаји оста- 
вио VKVTTivo. Иаследници су подне- 
ли ревизију, која је  као недозво- 
љена одбачена, a из разлога:

Р.з. 14 ст. 1. У еодног закона за ЗПП 
прописано је  да ће се на ревизију 
из чл. 185 Зак. о насл. примењивати 
прописи ЗПП о  ревизији против 
пресуде члан. 388—379 ЗПП. Према 
овим прописима ревизија је  дозво- 
љена против П. ст. пресуда којима 
се мериторно одлучује (потврђује 
или преиначује I .  ст. пресуда). Пре- 
ма томе, када је реч о ревизији, из
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чл. 185 ЗН, овај пропис ЗН има се 
тако схватити да је  ревизија против 
решења окружног суда које је  до- 
нето поводом жалбе против решења 
о наслећивању, дозвОјЈБена, ако се 
решењем окружног суда мериторно 
одлучује о наслеђу и ако њиме није 
повређен закон.

У  конкр. случају окружни суд је 
укинуо решење о наслеђивању, да- 
кле није мериторно одлучио о пи- 
тању наслеђа, a према напред наве- 
деним прописима ревизија против 
таквог решења није дозвољена, када 
П, ст. суд у свом решењу није од-. 
лучио да се поступак пред I. ст. 
судом настави тек пошто ово реше- 
њ€ постане правоснажно — чл. 380 
ст. 1. тач 2 у  вези чл. 14 ст. 1 Увод- 
ног Закона за ЗПП).

Чињеница да су се тужени прво 
противили псвлачењу тужбе нема 
никаквог значаја на одлуку суда о 
парничним трошковима који су на- 
стали услед повлачења тужбе. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 133/1960).

Решењем I. ст. суд је узео на зна- 
ње повлачеше тужбе и изрекао да 
се има сматрати као да тужба није 
била поднесена, a обавезао тужи- 
теља да туженом исплати парнич- 
н€ трошкове.

Тужилац је  поднео жалбу, наво- 
дећи да су тужени се прво проти- 
вили повлачењу тужбе, ако се ту- 
жилац не одрекне и тужбеног за- 
хтева, па касније прихватили то 
повлачење, чиме су они причинили 
парн. трошкове.

Жалба је као неоснована одбије- 
на, a из разлога:

Према пропису чл. 147 ЗПП ту- 
жилац ксји повуче тужбу дужан 
је  приватној страни да накнади пар- 
ничне трошкове, осим ако је по- 
влачење тужбе уследило одмах на- 
кон испуњења захтева од стране 
туженог. У  конкр. случају је  утвр- 
ђено да се тужилац није одрекао 
свог тужбеног захтева што значи 
да повлачење тужбе није уследило 
због тога што је  тужба повучена 
одмах након испушења тужбеног 
захтева од стране туженика. Према 
томе, већ на основу поменутог про- 
писа правилно је поступио I. ст. суд 
што је обвезао тужиоца да плати

парничне трошкове ко]е je тужени 
имао.

Та чињеница што су се тужени 
прво послужили својим правом из 
чл. 181 ст. 1 друта реченица ЗПП 
да првобитно не пристану на по- 
влачење тужбе без исговременог 
одрицања од тужбеног захтева да 
доцније ипак пристану да тужилац 
повуче своју тужбу без истовре- 
меног одрицања од тужбеног захте- 
ва не може имати никаквог значаја 
на одлуку суда о парничним тро- 
шковима тужених који су настали 
услед повлаченл тужбе. Ово зато 
што је  чл. 147 ст. 11. ЗПП тачно 
одредио услове за доношење одлу- 
ке о парн. трошковима у вези по- 
влачења тужбе, наиме, сама чиње- 
ница повлачења тужбе a без одри- 
цања од тужбеног захтева је зако- 
нити осшзв да тужилац плати парн. 
трошкове.

По истеку рока од шест месеци 
мироважа суд је дужан да о томе 
изда решење и достави га странка- 
ма. — Од дана доставе тога решења 
тече рок од 13 дана за ставља&е 
предлога о утврђивању трошкова 
поступка. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
105/1960).

Пошто је  протекао рок од 6 ме- 
сеци од мировања прступка тужени 
је ставио суду предлог да му обреди 
трошкове. Суд је тај предлог одбио 
из разлога шго предлог није став- 
љен у року од 15 дана бд дана про- 
тека 6 месеци за мировање, јер се 
са тим даном рачуна да је  тужилац 
тужбу повукао.

Тзгжени је уложио жалбу, која је 
основана, a из разлога:

Суд одлучује о парн. трошковима 
на одређени захтев странака —  чл. 
153. ст. 1. ЗПП.

Захтев за накнаду трошкова ду- 
жна је странка да стави најдоцније 
до завршетка расправе која прет- 
ходи одлучивању о трошковима — 
чл. 153 ЗГШ.

По чл. 147 ЗП тужилац који по- 
вуче тужбу дужан је  по правилу 
да противној странци накнади парн. 
трошкове.

Ако првлачење тужбе није извр- 
шено на расправи, захтев за накна- 
ду трошкова може се ставити у  po
xy од 15 дана по пријему обавеште-
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ња о повлачењу. Према томе, када 
је протекао рок од 6 месеци од да- 
на када су се странке у  овом спору 
спооазумеле да поступак мирује, a 
ниједна парн. странка у том року 
није ставила предлог за наставља- 
ње ггоступка, I. ст. суд је био ду- 
жан да донесе решење о повлачењу 
■пгжбе и окончању парничног по- 
ступка -и да о томе обавести туже- 
нога, да би тужени могао да стави 
захтев за накнаду трошкова у року 
од 15 дана по пријему обавештен-а 
суда о повлачењу тужбе — чл. 153 
ст. 7 ЗПП.

Погрешно је правно становиште 
I. ст. суда да се рок од 15 дана за 
стављање захтева за накнаду тро- 
шкова има да рачуна од дана када 
,ie протекао рок од 6 месеци од став- 
•Ђања поступка у мировање, јер са- 
мим тим туженоме није познато да 
ј€ тужилац повукао своју тужбу,, 
пошто је  тужилац могао унутар ро- 
ка од 6 месеци да предложи наста- 
вак поступка, a да туженоме то не 
буде познато још дуже време, па би 
било сувишно да он подноси нео- 
снован захтев за накнаду трошко- 
ва и да га као таквог суд одбије.

нај тужбени захтев тужитељица ко- 
јим тражи да се изрекне да је  ту- 
жено предузеће „неправилно отка- 
зало“ тужитељици службу.

Судови нису надлежни да испитују 
законитост правомоћног решења о 
изрицању дисциплинске казне от- 
пуштања са посла. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 859/59).

Тужиља је поднела суду тужбу 
са предлогом да се изрекне да је 
тужени неправилно њој »тказао 
службу. I. суд је тужбу одбио. Ту- 
жиља је уложила жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

Из списа је видл>иво да је туже- 
ник путем свог управног одбора од- 
луком одлучио да се тужитељица 
кажњава у смислу чл. 5 тач. 6 Уред- 
бе о дисц. и материјалној одговор- 
ности радника у државним преду- 
зећима итд. казном отпуштања са 
посла.

Раднички савет је одбио жалбу 
тужитељице која је уложена про- 
тив решен»а управног одбора.

Да ли је  решење о дисц. казни 
отпзчптање са посла било законито 
или не то питање судови у оквиру 
парн. поступка нису овлашћени да 
цене, па је очигледно неоснован о-

Битна је повреда прописа ЗПП ако 
се поступак пред измењеиим већем 
не понови — председник већа вијс 
овлашћен да на лицу места спрово- 
ди доказе. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
763/1959).

Тужени је против I. ст. пресуде 
уложио жалбу, која је основана, и 
I. ст. пресуда укинута, a из разлога:

Према чл. 304 ст. 3 ЗПП, ако се 
рочиште држи пред измењеним ве- 
ћем главна расправа мора почети 
изнова, али веће може, пошто се 
странке о томе изјасне, да одлучи 
да се понова не саслушавају све- 
доци и вештаци и да се не врши 
нов увиђај, већ да ее прочитају за- 
писници о извођењу доказа.

Из расправног записника је  вид- 
љиво да суд није пред измењеним 
већем изнова почео главну распра- 
ву чиме је почињена битна повреда 
одредаба ЗПП — чл. 343. ст. 2 тач. 
1. — јер је тај пропуст I. ст. суд 
могао бити од утицаја за доноше- 
ње законите и правилне пресуде.

Према чл. 213 ст. 1 ЗПП веће мо- 
же сдлзгчити да се одређени докази 
изведу пред претседником већа. Ме- 
ђутим, ниједним законским пропи- 
сом није овлашћен претседник већа 
да на лицу места спроведе изви- 
ђаје, како је то неправилно одлу- 
чено и поступљено у овом спору.

Но, када претседник већа изводи 
доказе по одлуци, по чл. 213 ст. 3 
ЗПП о рочишту за извођење доказа 
дужан је да обавести и парничне 
странке, сем у случају ако су оне 
већ изјавиле да неће присуствова- 
ти томе рочишту.

Напомена ван састава П ст. реше- 
ња, којим се укида I. ст. пресуда 
да против Tora решења има места 
ревизији Ш1је од таквог значаја да 
би тиме био испун>ен услов из чл. 
380 ст. 1. тач. 2 ЗПП у погледу до- 
звол.еност11 ревизије. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 39'1960).

Решењем II. ст. суда укинуто је 
решење I. ст. суда, па је тужилац
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уложио ревизију, K<3ja je као не- 
дозвољена одбачена, a из разлога: 

У  чл. 380 ЗПП предвиђени су у- 
слови под којим ј€ дозвољена реви- 
зија против решења II. ст. суда. У  
конкр. случају би ревизија против 
овог II. ст. решења била дозвољена 
само под условима из ст. 1. тач. 2 
чл. 380 ЗПП по коме се ревизија 
против II. ст. решеша суда може 
изјавити ако је II. ст. суд укинуо 
пресуду I. ст. суда, предмет вра- 
тио на поновно суђење и одлучио 
да се поступак пред I. ст. судом на- 
стави тек пошто његово II. ст. ре- 
шење постане правоснажно. Чиње- 
ница да на отправку II. ст. решења, 
ван састава истог, постоји напомена 
у којој је наведена поука: „ггротив 
ове пресуде незадовољна страна мо- 
же изјавити ревизију Врховном су- 
ду АПВ у року од 15 дана по при- 
јему отправка пресуде путем I. ст. 
суда“ не може бити од таквог зна- 
чаја да би тиме био испуњен услов 
из ст. 1. тач. 2 чл. 380 ЗПП за до- 
звољеност ревизије.

се стекли услови за пребијање (ком- 
пензација). У  конкр. случају није 
спорно да су такви услови настали 
(истоврсност потраживања, доспе- 
лост) па је туженик био овлашћен 
на пребијање у овој парници.

Дејство пребијања потраживања на- 
сгупа и према СРЗ у ликвидацији 
кад су се стекли услови за преби- 
јање (Врх. суд АПВ бр. Рев. 3/1959).

Тужитељица СРЗ тражила је да 
се против 'гужене изда платни на- 
лог. Тужена је уложила приговоре 
и ставила урачунбени приговор. I. 
GT. суд је утврдис да је тужбени 
захтев основан и да ie основан и 
урачунбени приговор, па је извршио 
пребијање до висине истога.

На жалбу окружни суд је  I. ст. 
пресуду преиначио тако што је од- 
био урачунбени приговор.

Тужена је  поднела ревизију, која 
је основана, a из разлога:

Погрешно је примењено матери- 
јално право, када је изречено да 
тужени нема право да урачуна сво- 
ју  тражбину у потраживање тужи- 
тељице која се налази у принудној 
ликвидацији, јер да је  тужени био 
дужан да своју тражбину пријави 
ликвидационом већу. II. ст. суд се 
позива на прописе Уредбе о пре- 
станку предузећа и радњи и Закон 
о привредним судовима.

Правно је  правило да дејство пре- 
бијања као основ за престанак тра- 
жбине настугш онога дана када су

He постоје прописи о обавезном оси- 
гурању грађевинских радника код 
ДОЗ-а. (Врх суд АПВ бр. Гж. 1162/ 
1959).

Против I. ст. пресуде којом је од- 
бијен тужбени захтев, уложена је 
жалба, која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Правилно је ово схватање I. ст. 
суда да не постоји такав пропис 
према којем би тужено грађевинско 
пхзедузеће било обавезно да своје 
раднике колективним уговором оси- 
гура код ДОЗ-а. Пошто туженик 
свој захтев ради накнаде штете за- 
снива искључиво на томе што је 
тужено предузеће пропустило да 
тужитеља осигура код ДОЗ-а, то се 
тугжбени захтев по томе основу у- 
казује неоснованим. Због тога није 
релевантно за решење конкр. спора 
та чињеница да је тужено преду- 
зеће наводно после несрећног слу- 
чаја, у  коме је тужитељ настра- 
дао, друге раднике осигурао код 
ДОЗ-а, обзиром да не ггостоји такав 
пропис према коме би тужено гра- 
ђев. предузеће било обавезно да из- 
врши такво осигурање својих рад- 
ника.

„Електровојводина“ одговара само 
за исправност спол>не мреже до при- 
КЈвучка и за сат. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 1273/1959).

Тужено друштво обвезано је на 
исплату 231.955 динара главнице са 
пп за утрошак електричне струје. 
Тужено друштво је поднело жал- 
бу, која је као неоснована одбијена, 
a из разлога:

Неоснован је жалбени разлог ту- 
женог друштва, да је  инсталација 
електричне мреже била неисправ- 
на, да је дошло до укршташа струје, 
па су зато сатови радили без обзи- 
ра да ли је светло горело. Ово сго- 
га, што из овога не произлази гре- 
шка у евидентирању од стране стру- 
јомера, зашто би тужилачко пре-
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дузеће одговарало. Из овога произ- 
лази напротив, да je струјомер пра- 
вилно евидентирао утрошак струје 
за које тужилачко предузеће има 
право да наплати протувредност. To 
што је унутрашња мрежа туженог 
друштва била неисправна и што 

• је  можда због квара на њој дошло 
до одвода струје, не може теретити 
тужилачко предузеће, јер оно одго- 
вара само за исправност спол»не 
мреже до прикључка и за сат. Ту- 
жено друштво је могло и путем 
другог предузећа или занатске рад- 
ње довести своју електричну мре- 
ж у у  исправно стање. Пошго то није 
учинило, штету која је евентуално 
настала, мора сносити само тужено 
друштво.

Основан је приговор против опту- 
жвице када постоји околност која 
искл»учује кривичну одговорност a 
TO је извињујућа заблуда углед 
воје је оптужени држао 'да је истн- 
иито оно што је у чланку изнео. 
(Врх. суд АПВ бр. Кж. 5У0/1960) 
Првостепеним решењем уважен је 

приговор оптужнице, па је  приват- 
ни тужилац уложЈдо жалбу, која је 
одбијена, a из разлога:

Основано истиче приватни тужи- 
лац у својој жалби да се посту- 
пак није могао обуставити на осно- 
ву чл. 258. тач. 1, a наиме,, да дело 
које је предмет оптужбе кије кри- 
вично дело. Исто тако основано и- 
стиче да се кривично дело клевете 
из чл. 169 ст. 2 КЗ може учинити 
и са евентуалним умиш.л>аје,м те да 
није потребна намера да се нанесе 
штета угледу оклеветаног. Међутим, 
I. ст. суд је ипак правплио уважио 
приговор и обуставкз иоступак на 
основу чл. 258 тач. 2 ЗКП који про- 
пис не примењује директно, али на 
који указује образложење I. ст. ре- 
шења. Наиме, постоји околност која 
искљзгчује кривичну одговорност о- 
кривљеног, a то је извињавајућа 
заблуда услед крје ,ie држао да је 
истинито оно што је изиео у инкри- 
минисаном чланку.

лесну повреду од коде >е н.гсгунилд 
смрт a на и оног оптужевог који 
је проглашен кривим као учесник у 
тучи. (Врх. суд АПВ бр. Кж. 459' 
1960).

Против I. ст. пресуде уложио је 
оптужени жалбу, која је основана 
I. ст. пресуда преиначена и оште- 
ћени упућен на редовну парницу, 
са својим имовинско-правним захте- 
вом, a из разлога:

Основана је жалба Н. Ђ . у по- 
гледу имовинскоправног захтева јер
I. ст. суд није могао обвезати опту- 
женог као учесника у тучи да со- 
лидарно са оптуженим J. Т. накна- 
ди оштећеној трошкове погреба пок.
J. Б. Несумњиво је утврђено да је 
тешку телесну повреду од које је на- 
стугшла смрт нанео пок. J. Б. опту- 
жени J. Т. Није стога I. ст. суд мо- 
гао обвезати учеснике у тучи да со- 
лидарно накнаде трошкове погре- 
ба, јер ти трошкови терете искљу- 
чиво оптуженог J. Б. који је нанео 
тешку повреду од које је наступила 
смрт.

Имовинско-правни захте-д се може 
уважити ако постоје и осталн усло- 
ви и обвезати само оног оптужеиог 
који је нанео оштећеном тешку те-

За постојаље привременог радног 
односа нпмје од утицаја да ли је по- 
сао физички или интелектуални. — 
Битна обележја радног односа су 
награда за рад и субординација.
(Врх. привр. суд бр. Сл. 230 60).
Правоснажним платним ваЛогом 

наложено је  предузећу „Јадран- 
филм“ да плати допринос за соци- 
јално осигурање на хонораре филм- 
ски статиста у  1957 и 1958 години.

Предузеће је  повело спор ради 
стављања ван снаге решења којим 
је предњи платни налог потврђен, 
сматрајући да статисти нису били с 
њим у радном односу пошто су они 
физички радници, чија је  запосле- 
ност била краткотрајна.

Првостепени привредни суд је у- 
довољио тужбеном захтеву, преина- 
чио решење другостепеног финан- 
сиског органа и утврдио да тужи- 
лац није дужан да плати допринос 
за социјално осигурање на хонара- 
ре филмских статиста са разлога 
што су статисти физички радници 
и што њихова ангажованост не пре- 
лази рок од три дана.

Врховни привредни суд ниЈе се 
сложио са изнетим становиштем
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првостепеног суда, укинуо је пре- 
сулу и предмет вратио на поновно 
суђење између осталих са следећих 
разлога:

Битно обележје радног односа је 
коришћеше радне снаге за одр>еђе- 
ну плату у  кар>актеристичним рад- 
ним условима: зависност, подређе- 
чост. радна дисциплргаа, a ркзк тра- 
лања је дат цил.ем тог односа, по- 
што се по правилу ради о окол- 
ностима при којима је ввеме траја- 
ња уговора одређено обимом рад- 
ног задатка и потребама, дакле об- 
јективним или пак само у извесни'! 
границама променљивим моменти»Ја.

Карактеристично је дакле за рад- 
ни однос да радник, стављајући на 
расположење своју радну снагу, сту- 
па V однос зависности, који је спе- 
цифичан за те уговоре, он- ради по 
"обивеним упутствима потребт-гм за 
ближе одређивање задатка. који у 
појединостима није унапред описан. 
a трајање зависи од самог посла.

Битни елементи уговова о раду су 
према тпме: рад, плата и суборди- 
нација. Зависност и подрећеност су 
елементи по којима се уговор о  ра- 
ду разликује од осталих сличних 
уговора. првенствено од уговора о 
"елу. Код уговора о дeлv наиме, 
упутства и нарећења напучиоца сз- 
држе општу орилентаци1у и дирек- 
тиве али je извођач сачхвао потпу- 
ну независност у  погледу начрдаа 
извођења посла, док се код уговора 
о раду директиве односе непосред- 
но на посао и условљени су про- 
писаном радном дисциплином.

Првостепени ј€ суд погрешно при- 
менио право кад је  позивом на од- 
редбе Уговора о заснивању и пре- 
станку радних односа, Закона о 
радним односима и Упутстава о 
спровођењу одредаба о привреме- 
ном радном односу, утврдио ocćo- 
ваност тужбеног захтева.

Одредбе чл. 6 Уредбе о засни- 
вању и престанку радних односа 
ГСл. лист ФНРЈ 84/48) предвиђају 
да уговор о раду може бити закљу- 
чен на одређено или неодређено 
в{)еме или док ое не сврши одре- 
ђени посао. Ступањем на снагу За- 
кона о радним односима (Сл. лист 
ФНРЈ 53/57) долазе до примене од- 
редбе по којима привредне органи- 
зације могу за вршење повремених 
послова или за вршење послова на

радним местима на коЈима нема по- 
требе за пуним редовним радним 
временом, засновати привремени 
радни однос. Уговором о повреме- 
ном вршењу посла одређују се на- 
рочито: посао који се има изврши- 
ти, висина накнаде за рад, радно 
врем као и време извршења посла."

Ниједна од тих одредби на пред- 
виђа р о к  т р а ј а њ а  радног од- 
носа као битан елеменат за посто- 
јање уговора о раду, нити се прави 
разлика између физичког и инте- 
лектуалног рада.

Такво одвајање не огледа се ни 
у прописима којима се ' предвиђа 
обавеза плаћања дбприноса за со- 
цијално осигурање, конкретно у од- 
редбама Уредбе о финансирању со- 
цијалног осигурања (Сл. лист ФНРЈ 
12/53) и Закона о радним односима 
(Сл. лист ФНРЈ 53/57), даље ни у  
одредбама Уредбе о расподели укуп- 
ног прихода привредних организа- 
ција (Сл. лист ФНРЈ 16/57) и Одлу- 
ке о расподели укупног прихода 
предузећа за снимање филмова и 
предузећа за техничку израду и о- 
браду филмова (Сл. лист ФНРЈ 
23/57).

Коначно, наша земља је  на осно- 
ву Конвенције о минималној норми 
обезбеђења, усвојене на тридесетпе- 
том заседању Опште конференције 
Међународне организације рада, оба- 
везна на давање за случај несреће 
на послу и професионалних обоље- 
н>а за одређене категорије лиц.з у 
радном односу, при ч ^ у  постојање 
радног односа није условљено тра- 
јањем истог.

Филмски статисти се ангажују за 
одређени посао и при томе се утвр- 
ђује накнада за рад и радно времс, 
које је по правилу варијабилно a 
трајање је одређено потребама рад- 
ног задатка. Осим тога, специфич- 
ност посла изискује да радна снага 
буде ставл>ена на расположење са- 
уговорачу не само у  моменту ски- 
маша, већ и у временском периоду 
који томе претходи (предрадње, при- 
преме, пробе).

Првостепни суд he у наставку по- 
ступка бити дужан да утврди, да 
ли филмски статисти испушавају 
опште битне услове за постојање 
радног односа у смислу изнетог 
правног становишта Врховног при- 
вредног суда.
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Странке се не могу споразумети да 
им у поморском спору суди суд који 
иије месно вадлежан у смислу ре- 
шења о надлежности привредних 
судова за поморске спорове. (Врх. 
привредни суд бр. Сл. 487/1960).

Врховни привредни суд укинуо 
је поводом жалбе по службеној ду- 
жности пресуду коју је  у  поморском 
спору у привом степену изрекао 
Виши привредни суд H P Србије у 
Београду, и одредио да се ствар до- 
стави Вишем привредном суду HP 
Хрватске у Загребу на надлежност.

Из образложења:

Ради се о  поморском спору из 
члана 455 тачка 2 Закона о парнич- 
ном поступку. По члану 10 и 14 За- 
кона о  прив1>едним судовима и чла- 
ну 469 Закона о парничном постул- 
ку може Врховни привредни суд о- 
властити један или више одређених 
привредних судова да (у границама 
своје стварне надлежности) суде и 
оне поморске спорове за које би би- 
ли по закону месно надлежни други 
привредни.судови. На основу закон- 
ског овлашћења из члана 10 и 14 
Закона о привредним судовима до- 
нео је  Врховни привредни суд 21

децембра 1954 под бројем Су-380/54 
Решеше о надлежности привркЈдних 
судова за поморске спорове (Слу- 
жбени лист ФНРЈ“ број 54;54). To 
је  решење остало на снази и по сту- 
пању на снагу Закона о парничном 
поступку с обзиром на члан 2 став 
1 Уводног закона за Закон о пар- 
ничном поступку, јер је у складу 
с одредбом члана 469 Закона о пар- 
ничном поступку. По члану 2 а) по- 
менутог решења, Виши привредни 
суд у Заг1>ебу надлежан је да у пр- 
вом степену суди и поморске спо- 
рове за које би по правилима о ме- 
сној надлежности био надлежан 
Виши привредни суд у Београду. 
Поменутим решењем, донетим на о- 
снову законског овлашћења, Врхов- 
ни привредни суд овластио је  одре- 
ђене привредне судове да суде у по- 
морским споровима. Извршио је да- 
кле генер>алну делегацију, тако да 
су само у том Решењу одређени при- 
вредни судови месно надлежни да 
суде поморске споЈхзве. Одредбе то- 
га решен>а имају стога принудни 
карактер, пас се ни странке не могу 
споразумети да им у првом степе- 
ну суди суд који није одређен по 
том решењу. Следствено томе ни 
Виши привредни суд у  Београду 
није био надлежан да суди у  овој 
правној ствари.“

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У  АПВ

Пошто су се оба оргака Коморе, Управни о ;^ р  и Сазет, 
сагласили да постоје услови за упис у именик адвоката Адв. 
коморе у АПВ, на сснову чл. 93. т. 4 и 87. т. 3, чл. 13. т. 1—7 и 
чл. 23 ЗОА, те чл. 6 т. 1—2 и 7 Статута АК  у АПВ, уписују се 
са даном 8 јул 1960 године у именик адвоката Адв. коморе у 
АПВ:

1) . Решењем бр. 221/1960 Перић С. Веселин, са седиштем 
адв. канцеларије у  Новом Саду;

2) . Решењем бр. 226/1960 БачрЉ J. Слободан, са седиштем 
адв. канц. у Панчеву; и

3) . Решењем 5р. 229/1960 Корхец Золтан, са седиштем адв. 
канц. у С3/60ТИЦИ.

Адвокатска комора у АПВ
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РЕШЕЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

1. Решењем бр. 236''60 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ др Тома Раич адвокат из Сомбора са 30 јуном 1960 год. 
услед пензионисања, a за преузиматеља адвохатске канцеларије 
одређен је др Фсдор Коњс^зић адвокат из Секбора. Узима се на 
знање да др Раич Тома задржава чланство у фонду посмртшше. 
Узет је ва знање записнргк о извршеној призтспредаји.

2. 244/60 Узето је на знаше да је адвскат Поп Мргтић Синиша 
преселио седиште своје адвокатске канцеларије из Инђије у Ст. 
Пазову.

3. Решењем број 221/60 брисан је из именшш aziB. приправ- 
нргка Перић С. Веселин из Новог Сада са даном 8 јул 1960, по- 
што је уписан у 'из̂ геник адвоката ове Коморе.

4. Решењем бр. 229/60 брисан је из имешпса адв. прштрав- 
ника АК у АПВ Корхец Золтан из Суботице са даном 8 јул 1960 
године пошто је уписан у имекик адвоката ове Коморе.

5. Решењем бр. 442/59 укинуто је решење о обустави адво- 
катуре Борђошки Ненада адвоката из Сенте, a у вези пресуде 
Врховног суда АПВ бр. КЖ. 633/60, разрешен је дужности при- 
временог заменика Манојловић Ђорће адвокат из Сенте и узет 
на знање записник о извршеној гтримопредаји архиве и списа 
адв. канцеларије.

6. Решењем бр. 245/60 узето је ва знање да је Илњатовић Бо- 
рисав адв. приправник из Оџака прекинуо 30 јуна 1960 године 
адв. ггриправничку вежбу код Вучинић Владзшира алвоката из 
Оџака, па се позива Игшатовић Борисав да у законском poicj'- 
пријави новог принципала.

7. Решен»ел1 бр. 249/960 брисан је из именика адвоката АК  
у АПВ са 31 јулом 1960 године др Сингер Никола, адвохат из 
Вршца услед пензионисагва. За ггреузимател>а његове адвокат- 
ске канцеларије одређује се др Кооировић Ђзгра, адвсжат из 
Вршда. Узима се на знаше да др Сингер Никола задржава члан- 
ство у фонду посмртнине.

8). Решењем бр. 252/1960 брисан је из именика адвоката у 
АПВ Шимсн Бела, адвокат из Суботиде, услед засниваша рад- 
ног односа, a за преузимател>а његова адв. канц. одређен је ад- 
вокат Јосип Брајков, из Суботасце.

9. Решењем бр. 264/1960 узето је, на знање да је Коста Хаџи 
мл. адв. припр. са 1 августом 1960 наставио адв. припр. вежбу 
код адвоката Косте Хаџи у Новом Саду.

Адвокатска комора у АПВ
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ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Поново умољавамо све наше сараднике да чланке шаљу пи- 
сане писаћом машином са проредом, само писане на једној стра- 
ници. Чланци који нису овако написани неће се моћи, из тех- 
ничких разлога, дати у  штампу.

Молимо све наше претплатнике који још нису измиршта 
претплату на „Глаеник" за 1960 годину, као и оне који дугују 
за раније године, да своје обавезе лрема листу измире. Уплата 
се врпш: Адвокатска комора АПВ, тек. рач. 151-73-3-10002. ’

Годишња претплата за I960 годину износи 800 динара, a за 
раније 700 динара.

Уређивачки одбор

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Адвокати су обвезани да пошаљу извештај о постигнутом 
бруто приходу своје канцеларије посебно писмено, a не само 1та 
полеђини чек. уплатшгце да назначе промет.

2. Адвокати треба да поднесу извештај о постугнутом при- 
ходу за I и II квартал 1960 године, и да ушгате 1®/о од бруто 
прихода.

3. Позивају се сви дужници да свим својим обавезама пре- 
ма Комори одмах удовол>е.

4. Све уплате се врше на тек. рачун Адвокатска квмора у 
АПВ број 151-73-3-10002.

Књиговодство АК у АПВ

ТАКСЕ КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ У  ПОСТУПКУ КОД КОМОРЕ

Пошто је примећено да адвокати и адв. приправници, те 
остала лица, која се обраћају Комори са молбама, тражешима 
уверен>а и решења, непрописнб таксирају своје поднеске, то 
се објавЈвује, понова, износ такса.

I. У  државним таксеним маркама ruiaha се:
1. Молба ради уписа у именик адвската и адв. припр>авника, 

по Tap. 1 ЗАТ динара 50.—
2. Решење за утгис у именик адвската Tap. бр. 28 ЗАТ 8.000 

динара.
3. Решење за упис у именик адв. приправника, Tap. 7 ЗАТ 

200 динара.
4. Молбе за преселење седишта адв. канцеларије или проме- 

не вежбе адв. приправника, осим зшућиваша на једногодишњи 
судаки стаж, rto Tap. 1 ЗАТ са 50 динара.
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5. Решен>е за преселење седишта адв. канцеларије и про- 
мену праксе, осим упућивања на једногодишњу вежбу код суда, 
по Tap. бр. 7 ЗАТ 200 динара.

6. Све молбе ради издаваша потврда и уверења о радном 
стажЈ'’, осим за доказивање радног стажа код пензионисања, мол- 
бе у вези са повлашћенам вошсњом, и молбе адв. приправника за 
доказирање радатог стажа код шхлагања адвокатског испита, за 
молбу 50 дгсн. за уверетве 150 динара.

7. За оверу преписа дитгламе, уверења о положен101м адвокат- 
ском или судиском исгшту ш> Tap. 58 ЗАТ 100 динара.

8. Молбе за брисање из именика адвоката, осим случаја код 
пензионисања и радног односа, 50 дин. a за решење 200 динара. 
Исто ово важи и за дв. прилравнике.

Ако је поднесак непрогшсно таксиран, Комора he позвати 
подносиаца да таксу плати, и да плати и таксу на опомену у 
износу од 100 дин. по Tap. 73 ЗАТ.

П. Таксе у готову које се шгаћају Комори:

1. Адвокати:

а) Уписнина у именик адвоката
б) Оглас код уписа у  именик
в) такса за преселење седшпта адв 

канцеларије
г) Оглас за брисање из рсиеника адвоката 

(осим код пензионисања и заснивања 
радног односа)

4.000 динара 
500 динара

3.000 динара

500 динара

2. Адвокатски приправници:

а) Уписнина у ршеник адв. припр.
б) Оглас код уписа
в) Пр>омена праксе (осим код суда 

и од суда)
г) Брисање из именика адвок. прштр (осим 

због уписа у именик адвоката — заснивања
раднот односа)

1.000 динара 
200 динара

500 динара

200 динара

Коморске таксе се уплаћују у  готовину, или на тек. рачун 
Адвокатска Комера у АПВ бр. 151-73-3-10002.

Адвокатска комора у АПВ

„Г Л  A  С Н И К “ излази сваког месеца / Издавач и в.часник: Адвокатска 
комора у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. / Уређује Одбор. / Одговорни 
уредник: Ботић Милорад, адвокат Нови Сад, Народшчх Херизја бр. 6 / Текући 
рачун код Комун. банке брнзј 151-73-3-10002 / Штампарија „Будућност" 

погон књига, часопиеа и брошура, Нови Сад
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