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СТОТИ БРОЈ „ГЛАСНИКА“*

Са овим, сеитембарсжипи. бројем „Гласник” слави мали јуби- 
л еј. Иошпао је стоти ^к)ј „Гласника”.

Када је одлуком Извршног одбора Адаокатке коморе АПВ 
јун а  1952 године изиш ао први број „Гласника”, намера је  била 
ifeBpiiiHior одбора Коморе да, у з  служ бени орган, има иаш а адво- 
катзгра у  Војводини и  свој стручки чатогаис, који ће публиковати 
■qaaBiKe, приказе, судску праксу, часопис који ће се бавтгта про- 
блевматиком наш е и светске адвокатзгре, a  све у  сврху учвршћЈ1- 
ван>а адвокатуре, њ ене афирмааџце као социјалистичке инсти- 
туци1е, у  ггрвом реду.

Стоти брк>.1 „Гласника“ даје гграво да се резимира и исшгга 
да Јш је постављена сврха пострстнзгга.

На!П!ари тгрво Изврш них одбора, a п!асле Управних одбора 
Адвокатске коморе- сматрамо, да су  уродили шгодом. ПоставЈ^ни 
заиатшс је, кроз ових сто бројева, eo m̂ су  објављеНи од 1952 го- 
дине на овамо, у  потпуиости: остварен.

„Гласник” је извршио и изврш ава постављене задатке. У ре- 
Јђивачки одбори су  се,. од покретања „Гласника”, трудили, они су  
улагаЈш крајње напоре, да „Тласник” оствари постављене за- 
датке.

Наш чаоопис био је, и јесте и оада, жива ваза органа Коморе 
са члаистном исте, са адвокатима и адвокатским ггриправииггима 
на подручју Аутономне Покрајине Бојводине. Шта виш е, „Гла- 
сник” је  чаоопис који је дббрк) дршао и адвојкатдпма у  нашој 
земљ и.

Публиковаввем чланака из свих области права и чравних на- 
ука, без неких претензија да „Гљасник“ буде у  исто време научни 
часопис, стекао је  наш  лист приличан утлед у  нашем правиом 
зкЈивоту. Било је и слабијих, почетничких чланака, али Уређи- 
вачки одбор није избегавао објавл>и!вање и1стих, имајући у  ваду  
потребу да се младим правницима, почетншдима, пруж и могућ- 
ност да СБОЈа схваташа по појединим кшгЕретним правним гогга- 
њима могу да јавно изнесу, да им то буде као нека школа у  којој 
ћ е усавршити вољ у и  знање писања.



Чланци који су третирали проблематизсу наше адвсисатуре 
свакако су допрршели решавању, бар делимично, истих, a прикази 
из живота и рада М еђународне ym tje адвоката и адвокатзгра оста- 
лих земал>а, дали су дрбру подлогу да се врше компаративне 
анализе.

Велик број објављених судских одлука, како грађанских^ 
кривичних и привредних, наш их највЈшшх судова, a у  највећем  
броју Врховног суда АПВ, омогућили су  правницима практича- 
рима, судија(ма, адвокатима, адвокатским приправницима, д а  
прате развој наш е судске пражсе.

Путем објавлуИванЈа служ бених реш ења органа Коморе она 
је  била у  сталном контакту са целокупним чланством, a и наша 
јавност је, на овај на.чин, имала увид у  рад органа Коморе.

Тачно излаж еш е „Гласника” сваког летог у  месецу резултат 
је  напора каио Уређивачког одбора, тако и друтова слагача, м а- 
шиниста, 'књиговезаца Шташтаризе „Коста Шакица, a  сада „Б у- 
дућност” из Новог Сада, којим другсшима се, и на овај начин^ 
одаје заслуж ено признање.

Посебно се мора истаћи л.убав и готовост сарадника „Гла- 
сника” којом су активно сарађивали на нашем листу.

Адвокатска комора у  АПВ, сваке године, уноеи у  свој буџет 
замаш ну своту, као субвенцију, „Гласнику” и на тај начин обез- 
беђује материјалну базу шеговог излаж ењ а, бар у лоловини свих 
расхода. Радни одбор адвоката и  адвокатских приправника, и 
ггриличан број претплатника широм наш е земље, дају  ону другу: 
половину.

И када спамињемо овај стоти број „Гласника” Уређивачки 
одбор узима на себе обавезу да ће настојати не само да одрж и  
ниво, него да га појача, како би „Гласник” увек оправдао свогје 
излажењ е.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА'^

КАДА СЕ ПОСТАВЉА СТАРАЛАЦ ЗАЧЕТКУ И КАКВА ЈЕ  
ПРАВНА НАРАВ ТАКВОГ СТАРАТЕЉСТВА?

По члану 196 Зак. о  наслеђивашу у смртовшгци се мора н а - 
вести и то да удова очекује пород. Ово одговара оном старом: 
,,S i quis praegnatetti uxorem  reliquit, non videtan- sine liberis de- 
cessisse (Celsus, 187, Dig. 50, 17).

Оставршски суд ће y  свдислу наређеша чл. 215 истог закона 
о томе обавестити орган старатељства, који ће, уколико је по- 
требно, поставити стараоца (јер и у нашем праву важи правило;

') Да л и  је  у  наш ем праву  могућа тзв . em brio m oralis, о  томе с у  
м иш љ ењ а подељ ена.



„Nasciturus pro iam  nato habetur, quotiens de commodis eius agi- 
tur”, Paulus, 7, D ig. 1, 5)̂ ). Ова презумпција наравно вреди и код 
нас само за случај живог рођења, јер: ,,Qui m ortui nascim tur, 
neque nati neque procreati videntur, quia nunquam  liberi appellari 
potuerunt” (Paulus 129, Dig. 50, 16).

Поставља ce питање: да ли ce зачетку уопш те мора поста- 
вити старалац с о&зирсм да мајка по Осн. зак. о одн. род. и деце 
врши ро!дитељско право одн. јер  је  она природни и законски 
старалац. Намеће се питање: када he ипак морати орган стара- 
тељства да постави зачетку стараоца?

Мишљеша смо да је у  следећим случајевима пстребно да се 
постави старалац;

1) Ако је мајка, удова оставиоца, умоболна или неопо-собна 
за расуђивање (јер њој самој је  потребан старалац, па стога не 
би могла да заступа своје дете. Наиме, због овакве душ евне 
мане она није способна да се стара ни о својој личности, правима 
и интересима, па се и њој има одредити старатељство и поставити 
старалац).

2) Ако је она лишена родитељског права због већ постојеће 
деце (Лишењем родител>ског права родитељ губи то право не 
само према детету, с обзиром на које је злоупотребљавао роди- 
теЈБСко право или грубо занемар1Ивао родитељске дужнооти, него 
према свој својој деци, шта виш е и 'ггрема оној својој деци, која 
ће се тек родити после одузимања родител>ског права, a пре него 
је  суд вратио родитељу одузето тграво, јер  правне последице 
одузимања родител>ског права не престају ни смрћу детета ни. 
његовом пунолетнош ћу, него тек онда, када суд својим консти- 
Т5ГГИВИИМ реш ењем врати родител>у одузето родитељско право, 
јер  су престали разлози, због којих је  било одређено лиш ење 
рк)дитељског права. — проф. Др. Цуља: Ванпарнични nocTynaiK, 
1956 сгр. 103).

3) Према тестаменту удова (која још нема деце) постављена 
је  за једину наследницу да не би само половину оставиочеве 
ммовине добила, јер оставилац није знао да је  она у  другом  
стању. Дете, ако ће се родити, имаће првао наслеђивања, a поред 
њега и шегова мајка—сставитељева удова. (Колизија интереса 
мајке и зачетка !).̂ )

4) Поставл>ена су за наследнике већ постојећа деца, a опо- 
РЈ^чилац није знао за зачетак (М ати-удова не може да заступа 
зачетка и осталу —  тестаментално за  наследника поставл>ену —  
децу због одредбе чл. 47 Осн. зак. о  старатељлтву тј. истов|>емено 
све ших, пошто је  по среди сшрека интереса).

-) З а  нерођеног потомка им а се  поставити скрбник, a  н и је  доста да  
га заступа н^егов будући родитељ , поготову ак о  родитељ и оспоршвају н а- 
следно о раво  нерођеног лица (Ж или-Ш антек : В анпарнични п оступак  стр. 
329, реш . бр. 2 к  §-у  63).



5) Оггоручитељ оставља своју имовину удови свог ракије 
умрлог стша (дакле, тестатор-свекар својој снахи), не знајуЈш  
да је  она гравидна тј. да већ (ггостоји зачетак-унук.®)

6) Или оставља имовину њеш ш -снахиким синовима (дакле, 
тестатор-дед својим унуцивда) и то caiMO шима или и шима и н>ој, 
не знајући да је  она у другом стању тј. да постоји зачетак јед - 
ног унука.

У свим ™m  случајевима, услед колизије интереса, пш ребно 
је  да се зачетку постави старалац за  заш титу његових будућих  
права.

За зачетак онда, када би по његавом рођењу шегово засту- 
пање припадало његовој мајци тј. када би за то била позвана њ е- 
гова мати, поставље1Бу лосебног стараоца нема места, јер  право и 
дуж ност заступањ а детета, које he се родити nasciturusa) 
припада родитељу. Но од овог правшга има изузетака, што по- 
казују и НЈгжи случајеви:

а) Оставилац је  ж ивео дуж е ваибрачно са 16-о годишњом 
девојком. У моменту његове смрти, она је  у  другам стањ у, дакле 
постоји зачетак. Ни за случај рођења то дете не би дош ло под 
њ ено родитељоко застуттство, јер  ће и она сама б(ити: још  1мало- 
летна особа. (О насл. праву ванбрач. детета в. чл. 23 Зак. о  насл.).

б) Опоручилац је вакбрачно ж ивео са пужхлетном женском  
особом, 'која је  у  м01менту његове соугрти била у другом стању, 
али за то тестатор није знао и њ у поставио за своју наследницу. 
Она не би могла правклно заступати ирава и интересе свог за- 
четка услед сукоба интереса (чл. 23 Зак. о  наслеђивању).

в) Опоручител> је ванбрачно ж ивео са малодобвкхм девојком  
и она је  у  тренутку његове олфти била још  малолетна, али већ 
трудна, но он за  њену бр>еменитост није знао и поставио ју  је  
тестаментом за своју наследницу. Зачетжу се мора поставити 
старалац, јер мајка не м ож е правилно да заступа права и ин- 
тересе зачетка због (малодобности и опреке интереса.

г) Тестатор је  живео ванбрачио са женском особом, која је  
у  тренутку његове омрти била трудна, али још  малолетна, a опо- 
ручилац не знајући за трудноћу и не ж елећи јој ниш та заве- 
штати, поставио је  тестаментом за свог наследника одн. за своје 
наследнике неког или неке од своје родбине. Зачетзсу се мора 
одредити старалац , јер малодобна мајка због своје малолетности 
не би могла пред судом заступати ни саму еебе, a још  мање свот 
зачетка одн. његова права и  интересе (Ово безусловно важги: за 
иаследну парницу, — види чл. 72 став Ш и. чл. 73 став I ЗПП).^)

Ово неколико примера показују да су  могући случајеви, у  
којима је  потребно, упркос постојања !мајке-ралител»а, поставља- 
њ е стараоца зачетку. * *)

3) У пракои  судова изречено је  да и  нерађено, н а  у  доба даровањ а 
већ зачето дете и м а право добијатм  даровоњ е (Браговић Др. А. Збиржа 
pent. св. UI. стр. 175, pein. бр. 1070).

*) У јуд и катури  су  одређеие привремене наредбе за обеббеђење ал и - 
м ентационихзахтева још  недођеног детета (G laser-U nger: S am m lung  civ il- 
rech tlich er E ntscheidungen, N F  X V I счр. 456, реш . бр. 6455.).



Каква је правна нарае таквог старатељства? Да ли је  такав 
старалац; curaitotr ventris или curator ventris nomine? И з наве- 
деног следило би да није ни један ни друти, већ је прави curaitor 
nascituri. Наиме, њему не прштада рукован>е са наследстоом нити 
му је  дуж ност ,да се брине о томе да мати зачетка добије из 
оставине потребно издржавањ е. Он је  дуж ан да се брине о за- 
штити будућих npaiBa зачетка тј. такво старатељство је  управљ е- 
но на заш титу његових правних интереса, па је  тако у  том сво(м 
делокругу његов пуноправни застушгик.®)

Коршош Тибор

ПОВОДОМ ЧЛАНКА „ЈЕДАН ПРОБЛЕМ У ВЕЗИ  
ЈЕДИНСТВЕНОГ СУПАРНИЧАРСТВА“

У „т^ласнику” брк)ј 3 за март 1959 године сбјаЕовен је  чланак 
др^ча Владислава Р от^ рта под насловом „Један проблем у  вези  
јединственог супарничарства".

Аналмзијарући процесну ситуацију која настаје када један  
од јединствених супарничара (лице А) изостане са припремног 
рочишта, a да претходно не оспори туж бени захтев, a други (лице 
Б) дође на рочиште и призна туж бени захтев, аутор се опреде- 
љ ује за ону солуцију према којој би се тада против лица A до- 
нела гфесуда због изосташш, a против лица Б пресуда на основу 
признања у  којима би се главна ствар једнако решила.

Аутор истиче да је ово једино реш ењ е у  датој лроцесној си- 
туацији које се заснива на одредбама Закона о парничном no- 
cry ггку и које у  највећој могућој мери задо®ол>а1ва потребе праксе, 
те пледира за прихвата1ње оее солуције у  нашој судској пракси,

И зложено гледиш те није правилно и по мом мишљешу шгод 
је  погрешне интерпретације чл. 189 Закона о  париичном постушсу 
и inpaimiaTMcmnKOir схватања потреба судоке праксе. У ценгру па- 
ж њ е аутора је  начело ггроцесне економије дигнуто безаиало на 
пиједестал врхунског начела парничног поступка.

У трегмавЈу изложеног проблема поћи ћемо најпре од кон- 
статације да је  оно што усло1вљава и детераушнише посебни про- 
цесни положај и процесна права јединствеш гх супарничара при- 
рода правног односа међу њима због које се спор м ож е решити 
само на једнак начин према свим јединственим супарничарима, 
другим речима против сних ш их мора се изрећи јединсгоена пре-
су д а -

®) Ово закљ учујем о  в а  осисшу н аш ег позитивиог законодавства; чл. 
77 став  П  тач. 2 ЗГШ  за случај постојањ а супротних мнтереса зак. за -  
тутпш ка и  њ еговог ш гићен 1ишса п радвиђа поставлуаше ггриврвмеиог sa c ry n - 
ш пш , a  чл. 78 31111 изриче д а  опривремени заступ к и к  им а св а  п рава и 
дуж ности  законског застуш ш ка.



„Процес и право — пише Маркс —  тако су тесно повезани 
Једно с другим као што су на пример облици биљака и животи- 
ња везани са месом и крвљу ж ивотињ а. .  Гp>aђaнcкo-rфC)(цiecнo 
право, према томе, је  форма и начин изражавањ а овоје садржине 
— ^материјалног грађанског права. И када, рецимо, власгаик једне 

н>иве тужбом тражи установљење службености прелаза према 
двојици сувласника суседне њиве, онда је  'карактер 'правног од- 
носа међу' тим сувласницима и карактер служ бености прелаза 
као недељиве стварне службености она детерминанта која тр>ажи 
адекватна реш ења у процесу.

Стварна службеност прелаза. је недел>ива и не м ож е посто- 
јати на сугвласшгчзсом делу. неке некрепш не. Ниједан од сувла- 
сника не може на свом аликвотном делу дозволити туђе право 
стварне службености. И зато или тужител> има служ беност пре- 
лаза према свим сувласницима суседне њиве или га уопш те нема, 
те тфесуда о томе мора бити јединствена.

Стсга је одредбама чл. 189 Закоиа о парничном поступку 
утврђено да се јединствени супарничари због природе правног 
односа међу њима сматрају једном парничном страикол,, тако да 
у  случају ако поједш ш  супарничари пропусте коју парничну рад- 
њ у дејство паргогчних радњи које су  изврш или други супарни- 
чари протеже и на оне који те радње нису ггрвдузели.

У томе је, коначно, и разлика између једанственог и обичног 
супарничарства где је сваки супаршгчар самостална странка и 
н>егове радње шш пропуштања не користе нити ш тете осталим 
сугшрничарима.

Ratio legis чл. 189 ЗПП је у  томе да се по правилу само оне 
парничне радњ е појединих супарничара које су  од користи оста- 
лима сматрају као да су их извршшш: и остали супарничари. A то 
значи да ако је  један од јединствених супарш 1ча'ра пропустио да 
дође на рочиште или да улож и правни: лек или да изврш и неку 
другу парничму радњу, a друта супарничар је  то учинио сматраће 
се као да су ове парничне радш е изврш или оба сзгпарничара.

У примеру који је изнео В. Ротбарт сматрамо, ггре свега, да 
суд мора против оба јединствена супарничара изрећи јединствену 
пресуду, a да не м ож е против једнога од ших донети контумаци- 
ону пресуду, a прош в дугога пресуду на основу признан>а и тоше 
и х ставити у различите гроцесзне ситуације, незав.исно од тага 
што би главну ствар једнако решио.

ЈТица A и Б у  коккретном случају су једна странка у  улози  
туж еног па самим тим штб је лице Б детпло на рочиш те и упу- 
стило се у  ра10прављање не мож е се сматра1ти да је туж ени изо- 
стао са рочишта односно да неће да се упусти у  расправл>ан>е па 
консеквентно таме не постоји ни conditio sine qua non контзпмаци- 
оне пресуде из чл, 321 ЗПП. П{>есуда на оснсву изостанка могла 
5и се донети, ако у з  остале услсЕе из чл. 321 ЗПП, сви јединствени 
супарничари изостану са рочишта, a да претходно нису оспорили 
туж бени захтев или ако неки од јединственрсс супарничара изо- 
стане са рочишта, a  остали дођу али неће да се упусте у  расправ-



Јвање или се удаљ е са рочишта, a не осирре туж беии захтев. Ако 
ма и један од супарничара дође на рочиште и упусти се у  ра- 
справЈвање постоји правна фи?кција да су и сви остали супарни- 
чари предузели ове парничне радше. Другим речима нео1пх(вдно 
је  да су  и према лицу A и према лицу Б тј. према 'свим једин- 
ственим супарничарима испуш ени услови прописани чл. 321 ЗПП  
,да би ее могла донети контумациона inpecypa. Ови услови такш - 
тивно су побројани у  чл. 321 ЗПП и уломило би суд  противно t o 
m b  донео пресуду збот изостанка то би 1претставллло битну по- 
вреду одредаба парничио1Г поступка. Како је  контумац;и;она пре- 
суда иначе отступање и изузетак од  1тра1вила да суд доноси пре- 
-суду на подлови 'Потпуно и истииито утврђених чињеница, то овај 
мзузетак треба рестр|Инктивно тумачити.

Друг Владислав Ротбарт и сам 1види да у  разматраном слу- 
ч ају закон фингира да лице A ниЈе изостало са рочжпта, па тра- 
ж ећи излаз pi3 ћорсокака у  коме се нашао вепггачки хонструиш е 
да he се ггресуда због изостанка донети против лица A зато што 
ч еће да се уггусти у  расправл>ање. Ту је аутор изневерио логику. 
Jep ако се због приступа на рочиш те лица Б сматра да је  лице A  
дош ло, онда је  логично претпоставмти да се исто тако упуш тањем  
у  расправљање лица Б сматра да  се и лице A упустило у  расправ- 
л>ан>е. Уколико шак аутор мисли да се ни лице Б није упустило у  
расправљање тада лротив оба супарничара треба донети пресуду  
на сснову изостанка. Додуше, друг В. Рогбарг овде у  извесиом  
смислу посматра сваког јединственог супарничара као самостал- 
л у  парничну странку чиме их деградира на степен обичних су- 
ларничара.

Како стоји ствар у  погледу доношен>а пресуде на основу при- 
гзнан>а против лица Б?

He двоумећи се много аутор је заузео  craHoo&iiiirre да се  у  да- 
-тс-ј правној ситуацији против лица Б м ож е донети пресуда на 
оскову прчзнања јер ово лице признаје туж бени захтев.

Размотримо то са свим аргументима про и контра.
Признање туж беног захтева је  диопозитивна ларнична рад- 

н>а par exellence нојом се завршава парница и  суд доноси пресуду 
на оенову изјаве туж еног не упуш тајући се у  основаност туж бе- 
Ђог захтева и правну оцену crropa. Суд неће донети такву пре- 
суду само ако нађе да се ради о захтеву којим странка не може 
ра1Сполагати (Чл. 3 ст. 3 ЗПП) тј. неће уважити таква распола- 
гања странке која су у противности са 'когентгаим прописима, са 
'ОД1>едбама међзпнародних уговора или противна јавном моралу.

Гтранке, дакле, могу по правилу слободно располагати захте- 
вима који им припадају осим ако то не чине in fraudem legis.

Пресуда на основу 1призна«>а је  израз начела диспозршије 
странака у  парничном процесу, a овај процесни институт толико 
карактеристичан за паршгчни ггоступак израз је  опет начела дис- 
позиције у  грађанском материјалном праву и  диспозитивности 
субјективних грађансних права. Стога у  начелу парничне странке 

Morv вршити диспозитивне парничне радње и располагати захте- 
вима само онда ако би шима могли слободно располатати и ван



парнице. Уколико посгоје иринуднм гфочшси чију примену стран- 
ка не исогу својом вољом искљ учш м, a распола!ган>а схранака су у  
противности са шима, суд таква pacuKxnaraiba шЉе уважити.

Да се вратммо на толико евсплоагтасаи пример парнице ради  
установљења службености прелаза. Поигго ни један од сувласни— 
ка не може на авсш  алиЕвотном, идеашном дел у д о з в о л јгги  туђ е  
право земљиише службеноеви, нити м аж е д о зво лјп ти  to на целој 
њиви без сагласности осталлх сувласника, он то не м ож е учинити: 
ни у  парнЕИци својом MajaiBOM којсм признаје туж бени захтев. 
3(х)г карактера rrpaiBKor односа који је  предмет опора лице Б н и је  
самостална парнсична страшса па његова изја;ва нојом признаје 
оснаваност туж беног захтева не производи 'лравно дејство у  СШ1— 
слу чл, 320 ЗПП уколико јој се не шридруже и сагла,сн;е ивјаве 
осталих суттаршгчара. У противном случају довволили би м огућ- 

- ност различитог мериторног окончања 'паршеде inro код једин- 
CTBt'Hor супарништва није могуће јер би се  тиме створила апсурд— 
на правна оитуација.

Лутор сматра да таква могућност не постоји јер је суд у  обе 
Л1>есуде у меритуму сш ар једкако решио, a јеДинствеЕта суиарни- 
чари су ставлЈвни 'Canvro у  разлЈгчите орсхцесне сиггуације. Тадсва 
„маленкост” као што је разлЈгчита ^процвсна ситуација јединстве- 
них супарничара створена тиме што је суд изрежао проггив јед - 
нога —'котумациоиу пресуду, a против другога иресуду на осно- 
ву признаша је негација једанственог супаршгаарства и закон- 
ске поставке да се ови супарш1ча1ри сматрају једном парничном 
странком.

Усвојршо ли за тренутак ову ф икцију видићемо да постоји 
латентна опасност да се ларница разливито мериторно оконча, јер  
тиме што је 1првоегеп€ни суд главну ствар у  обе пресуде једнаЈсо 
решио још није обез1беђено да у  финалу постушса не дође и до  
различитЈОс пресуда.

Пресуда због изостакка и пресуда на основу признаЈња се 
блтно разликују. К од пресуде на основу лризнања као ш то смо 
напоменули, суд не цени оснсхваност туж беног захтева и  н е под- 
води чишенично стање под лрописе материјалног права, док је  
један од битних услова за  донош ењ е пресуде због изостш ш а да  
и з чињеница наведених у  т у а ^ и  произФшази осжованост тзгжбе- 
ног захтева. To значи да код контумационе ггресуде законодавац  
прихвата прмнцип афирмапивне литискоитестације утолико ш то 
се ако су испуњ ени услови из чл. 321 ЗПП сматра да туж еки који 
је  изостао са рочишта признаје чињенице наведене у  туж би, али 
не и туж бени захтев. Зато суд  мора да цени основаност туж беног 
захтова узимајући као угорђено чињенично стање оно које је  
кавепено у ТЈГжби, па уксшико нађе да туж бени захтев није осио- 
ван одбиће туж бу уташико није на руочишту преина,чеиа (Чл. 
321 став 4 ЗПП).

Различити оу и  разлоаи збо!г којих се могу ове пресуде поби- 
јати. Пресуда на основу пррЈЗнања м ож е се  по чл. 342 ст. 3 ЗП П  
побијати caiMO због битне повЈ>еде одредаба парничног поступка
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или збаг тога што је  изјава о признањ у дата у  заблуди или под 
утицајем принуде или преваре. Пошто се ова пресуда доносз! без 
упуш тањ а суда у правну оцену опора не м ож е се ни побијати 
због погрешше примене пматеријалнот лрава.

Контумациона пресуда, међутим, не мож е се побијати због 
тгогрешно или непотпуно утврђеног чишеничног стања, али се 
м ож е побијати због погрепш е прииугене пугатеријалног права и  бит- 
не иовреде одредаба парничног гаостутпса. Моћно средство које 
стоји на располагању тужвнам ради иобијања ташзве пресуде је и 
шовраћај у пређашње стање који ће најчеш ће и користити.

М узаиммо сада да лице A побија пресуду због изостанка, ре- 
цимо, из разлога ш то је  суд донео ову пресуду иако из чињеница 
ваведених у туж би није произшшзшго да је  туж бени захтев осно- 
ван што ће се десргта ако суд тгсхгрешно ггримени 'прооис матери- 
јалпог права. Претпоставимо да је  лице A  с̂а жалбом: успело па 
се  пресуда преивачи ш т  укине, не би могла бити из тих разлога 
укинута и  пресуда на основу признања јер се не м ож е побијати 
због погрешне примене материјалног 'права. Исто тако има слу- 
4tajeBa када he други супарничар мсЉи да побије пресуду иа осно- 
в у  признања разлозима због којих се не м ож е нагаадати конту- 
тиациона пресуда изречена против друтог јединственог супарни- 
^чара. Једна пресуда остаће правоснажна, a  друга мож е да  буде 
укинута, па се тиме ствара M oryteiocT да се према једном сугаар- 
вичару уважи, a према дугом одбије туж бени захтев. Ш та остаје 
-онда од института јединственог сзттаарничарства и  третирања ових 
еу|парничара као једне парничне странке?

Уосталом, све ово узимамо једино под условом да смО при- 
~хват ш т  солуцију коју брани В. Ротбарт у  своме поменутом члан- 
ку, a  за  коју мислимо да нема упориш та у одредбам:а Закона о 
парничном постутпсу.

Ипак постоји нонтроверза око тога какву пресуду треба до- 
Ђети у  случају ако један јединствени супарничнр изостане са ро- 
-чшпта, a да претходно није оспорен туж бени захтев, a други дрђе 
и 'призна туж бени захтев.

И з смисла и садрж ине каментара у з  чл. 189 ЗПП који су 
Ђаписали др. Б. П озттћ, М ихајло Вражалић и  др. Фрањо Бачић 
да се иосредно закљ учити да су  коечентатори слож ни у  томе 
да се против јединствених сздпаршгчара мара изрећи једрпкггвена 
'пресуда, но лробле1м који смо излож или није овде деталзније 
-третиран и осветл>ен. Ипак коментатори сматрају да јединствени  
■суварничари не могу предзгзимати диспозитивне ларничне радње, 
a  исто тако мисле да се кош умациона пресуда м ож е донети само 
ако су у  погледу на све јединствене супариичаре иопун>ен!и усло- 
з и  и з чл. 321 ЗПП.

П рофесор др. Срећко Цуља у свом познатоЕм  делу „Грађан-
парнични поступа1к“ иде и даљ е и каже: „Кад постоје само 

два сутуженика па један изРстане, a  друти признаје туж бени  
захтев  повољнија је  СЈГгуација онога који изостане него онога 
који признаје. Ту за  обојицу вриједи изостанак, па ће се моћи



донети пресуда због изостанка, али не и пресуда на основу при- 
зна!ња.“

Реш ење које предлаже 1Гфоф. др. С. Цуља није прихватљиво 
већ и због тога ш то је протлвно одредбама чл. 321 ЗПП, па се  
у  томе слажемо са мишљењем друга Владислава Ротбарта, да  
би донош ење такве пресуде представљало брстну повреду одре- 
даба пареичног поступка из чл. 343 ст. 2 тач. 5 ЗПП.

Контужациона пресуда могЈта би се донети ако би оба је -  
динствена супаЈхничара изостала са рочишта, или један изостао 
a ДРУ1М доша'0 али одбио да се упуш та у  расправлањ е или с е  
удаљио 'Са рочишта. Све у свему, потребно је  да су пЈ>ема свим 
јединственим супаригичаррша који претставл>ају јединствену пар- 
ничну странку испушени услО'В!и за  контумацију, јер  се иначе 
таква пресуда не може изрећи.

Према томе, у  конкретном случају како се јединствени с у -  
парничари разилазе у  својим парничним радшама суд би могао 
донети caiMO меритарну пресуду на основу проведених доказа. 
како оправдано оматра и наша јудикатура по наводима друга  
В. Ротбарта.

Кад један јединетвени супарничар признаје туж бени захтев  
суд he псзвати и остале cynapmi4aipe да се изјасне о томе и ук!о- 
лико се придруж е изјави онога који је  већ 'прмзнао туж бени за - 
хтев суд ће донети пресуду на основу признаваа.

У цил>у убрзањ а поступка када нема других доказа или кад  
и поред изведених доказа нађе да је  то потребно суд м ож е од- 
лучити да се изведе доказ саслушањем као странке присутног 
супаршичара у  омислу чл. 256 ст. 3 ЗПП.

Пресуда због изостанка и пресуда на основу признањ а су  
изузетци од начела материјалне истине у  процесу, па се због 
тога морају рестриктивно тумачити и свако проширивање и до- 
нош ење таквих пресуда у  случајевима који нису изричито пред- 
виђени законом претставља битну повреду одредаба парничног 
поступка.

И на крају још  један аргумент у  прилог томе колико је  
наш  законодавац доследан у  тсме да се  јединствени супарничарк 
оматрају као једна јединствена парнична странка. Одредбама чл. 
190 ЗПП предвиђено је  да, ако рокови за извршен>е одређене пар- 
ничне радње за поједине јединствене супарничаре истичу у  разна 
времена, мож е ту  парничну радњ у предузетаг сваки еупарничар 
све дскк ма и за једног од њ их још  тече рок за предузимањ е 
радњи. И то је  речити доказ да јединствени супарничари не могу 
бити стављени одлукама суда у  различите тфоцесне ситуације^

Александар Маркићевић
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ПИТАЊЕ ПАРНИЧНИХ ТРОШ КОВА 
—  Поводом погрешие праксе некгсх наших судова —

Реш авајући о сукобу две заинтересоване странке у  погледу 
њихсжог праша, суд има да реши, иоред самог шггања гграва, и 
Ш1гањ е штете, коју је  странка, ноја је  пароницу изгубила, причи;- 
нила невиној стракци, т. ј . гоггање накнаде проузрочених троохпко- 
ва поступка. Правио, реш авајући мериторно о самам сукобу ин- 
тереса парничара, суд истовремено има са истим интересом и 
истом пажњом да проучи и рецш  и питање накнаде парничних 
трошкава. Да би се схватио правилно значај овога питања, по- 
требно је  одредити иравну природу парничних трошкова. Свака 
парница пред судом значи, да је  правни поредак порвмећен, и 
странка, која се сматра ош тећеном тим поремећајем правног по- 
ретка, трагнш од суда, да се уопостави пређаш ње стање, т. ј. да 
се правни поредак доведе у  нормално стање.

ЗзЈКОНима су регулисаки одн'0ои грађана међусобно као и 
односи грађана с једне стране и саме друш твене заједнице с 
друте стране. Док те правне норме нису поремећене, гфавии по- 
редак је  хармоничаи, сукоба нема. Чрси је  тај поредак поремћен, 
настаје борба око успостављања пређашшег стања, т. ј. око са- 
нације настале повреде правног ооретка. Ко је  повредио правну 
норму, т. ј. so  је  крив за поремећај правног поретка, то се утвр- 
ђује у  поступку код суда, парничном или кривичном. Судски пра- 
воријек јесте успоставЈБање тфеђашњео’ стања.

РекЈШ 'сздо, да гоггање паркичних трошкова правно спада у  
категорију накнаде штете. Код шггања накнаде ш тете влада 
принцип потпуног успостављања пређашњег стан>а, где је  то мо- 
гуће, т. ј. потпуне задогвољштине ош тећене стране.

М еђутим код МЕ10РИХ судова овај важни принцип при irpo- 
суђивању шггања парничних тропжова не узим а се у обзир. В е- 
ћшта судсжа ограничава се само на досуђивањ е тЈх>шкова засту- 
пања, готових издатака за сведоке и веш таке и судске таксе. 
Дангубе и трошкове саме парничне странке врло регасо се узи - 
мају у обзир, a то је  погрешно. Овако погрешна ггракса устаљ ила 
се, по нашем мишљењу, с тога, ш то странка, која је  добиЛа пар- 
ш ш у, ретко ће да се жали саомо ради трошкова да би ш то пре 
имала правомоћну пресуду о самој главној ствари. М еђутим ово 
је питање често од великог значаја за  странке. Ми знамо, да пар- 
нице врло често трају по неколико година. Дешава се, да странка, 
која је добила парницу има личних трошкова и дангуба од ве- 
лике важности, т .ј. да је парницоои врло знатно ош тећена, па 
правно, она треба да буде обеш тећена за  ту  ш тету.

Да наведемо само један коикретни случај. У једној грађан- 
скоЈ парници било је  10 рочишта. Тужиггељ, који је парницу 
добио, прво је дош ао са села и дао адвокату упуту за састав ту-
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ж бе. O h  је том приликом издакгубио једон дан. Надаље био је  
присутан на свих десет рочишта. Дакле имао је једанаест изгу- 
бљ ених Д31Ш. Њ егови лични трошкови су  таксфе знатни. Ту долази  
псдвоз, храна за време боравка у  седиш ту суда и т. д. По правилу 
ни дангубу ни готове издатке за подвоз и храну парсничној стран- 
ци судови не досуђују. Осим тога паршгчна странка има и тро- 
ULEOBa који нису евидентирани код суда. Тако н. пр. адвокат је  
овлашћен да од странке наплати сваку обавест о  рочишту. Сграи- 
на, која је парницу добилаЈ И1ма право, да тај трошак њој накиада 
странка, која је процес изгубила. Међутим чак ни заступкици 
странака не усуђују се, да у  тропгковник назначе и ове тронгкове, 
в а  'које странка, која је  парницу добила, има потпуио право.

По канвој л о т ц и , по каквом правном основу 'Суд ускраћује 
да да накнаду ш тете, коју је  странка, која је  процес добила, пре- 
трпела, кад вештацима и сведоцима досуђују све, ш то су  они 
изгубкли доласком код суда. To исто право, које нрипада све- 
доцима и вештацима, припада по истом основу и  парничној 
странци.

Један други случај из цраксе писца ових редова Н. Н. буде 
вападнут од М. М. и јш ко  озлеђен. Да би добио лекарско уверењ е 
за  подизаше кривтгчне туж 1бе ради лаке 'гелесне озледе павређени, 
морао је доћи у  град, који је  од његовРг села удаљ ен 21 киломе- 
тар. Било је радно време, копање кукуруза. Он је  мор>ао да упрег- 
н е кола и коше и издангубио је  цео дан. Суд је  нападача прогла- 
сио кривим и тужител>у досудио само трошкове заступањ а, за  
лекарско уверењ е и таксе. Заегугшшк ориватнаг тужител>а је  
опшкфно образложио тражењ е, да се приватном тужител>у досуди  
и дангуба, суд није досудио даигубу. A тужител> је  имао у  тој 
ствари три дангубе, јер је било три рочишта, т. ј. претреса. Све- 
доцима, (међутим, суд је досудио по 500.—  дин., колико су тра- 
ж или, јер су морали платити зам ену у  раду.

Па зар не вреде исти разлози и за тужитељ а као за  сведоке? 
По ком лравиом оснсву се туж ител.у ускраћује накнада за  дан- 
губу, кад се она досуђз^е сведоку? Узмимо нри томе и ову оошл- 
ност. Врло често је  осуђени у  кривичном поступку, или подлегла 
странка у  грађанској парници, иноолвентна, a тужител> мора да 
нлати ТЈХ>1шсове сведоцима и вештацима, a за  то не добије ни- 
какву накнаду!

Покрећемо ово питање не би ли се једнсхм дош ло до правилне 
примене правних принцика и у  овој грани нашег “удоваша.

Др. Рагиовић Лазар
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ДИСЦИПЛИНСКО КАЖ Њ АВАЊ Е ЗА  НЕКА КРИВ. ДЕЛА
ИЗ гл. XX V К З

Закон о изменама и  допунама К З увео је  у  кривично право 
ФНРЈ један нови 'прав;ни ршститут који је  од посебног значаја 
за ЈНА и за њено правшшо функционисање. Тај нови институт 
садржан је у  одредби чл. 360 в), К З, a предвиђа могућност дис- 
ципЈшнског кажшавања војтшх лица за  нека кривична дела из 
гл. XXV К З. Сврха овог написа је  покушај обраде овог правног 
института са становишта његове примене у  пракси.

I.

Дисциплинско кажњавање војних лица за нека кривична 
дела из гл. XXV К З тр>еба у неку руку да надштести судсжу опо- 
мену која је искључена из примене против војних лица када 
почине кривич1ш дела против оруж аних снага ФНРЈ. Наиме, суд- 
ска опомена није могла доћи у  обзир као мера за  примену против 
војних лица за кривична дела и з гл. XXV К З због тога ш то су  ова 
кривична дела далеко осетљивија од осталих кривичних дела, 
па се том мвром не би постизала ж ељ ена сврха. Међутим, иокл>у- 
чешвем ове мере из пр>шене према војним лицима за кривична 
дела против оружаних снага учињена је  -ггрема војним лицима 
извесна неправда, па је  то условило иотребу да се изнађе неки 
институт који би бар донекле одгаворио установи судске опомене 
за војна лица. Тај институт је пронађен у  дисциплинском каж - 
шавању војних лица за  нека кривична дела из гл. XXV К З.

Која су то све кривична дела и з гл. XXV К З која могу доћи 
у  обзир за дисциплинско кажњавање?

Начелно то су  сва она кривична дела и з означене главе 
за која је  у  закону гграписаиа казона затвора.

Међутим, то је само ошпти услов за  примену дисциштанског 
кажњавања војних лица. Да бч могло доћи до овога, потр>ебно 
је да се испуне још  и ови посебни услови:

1. Извршилац кривичног дела против оруж аних снага мора 
бити војно лице из одредбе чл. 99 ст. 2 К З.

Тај услов строго статусног карактера искљ учује могућност 
ДИСЦШ1ЛИНСКОГ кажњавања осталих изврш илаца кривичних де- 
ла из гл. XXV К З. To је  потпуно на месту, јер  дисцшхлинско 
кажњавање у  ЈНА има одр>еђену оврху, a  та се  сврха не протеж е 
на невојна лица.

Према невојним лицима се, дакле, м ож е изрицати судска  
опобиена за кривична дела из гл. XXV К З увек када се за  њ ено 
изрр1цан>е стекну услови из одре;фе чл. 50 б  К З.

2. Кривично дело и з гл. XXV К З мора да има особито лак
вид.

Шта се има подразумевати под лаким видом закон не одре- 
ђује, па се тај појам мора одређивати од случаја до случаја  
по слободној оцени. Међутим, та слобоДна оцена не мож е idm
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ван стварних сжолности извршеног дела, што значи да ће се 
крттериј за ту оцену морати да тражи у  велргчмни друш твене 
опасности ‘кривичног дела и у  величини штетнр1х последица до 
којих је  то дело довело или могло довести.

3. Н ајзад дисциплиноко кажњавање војних лица мора да 
оправдавају с једне стране интереси војне служ бе, a  с друге 
стране интереси војне дргсцршливе.

To је услов интерно-организационе природе, a  утврђује се 
на основу потреба сваке коикретие јединице или устаноее са 
становишта њеног унутраш њег поретка и стања у  њој.

Тек 'када се исггзгне сви напред побројани услови м ож е доћи 
у  обзир дисгршлинско кажњавање војних лица за кривична де- 
ла из гл. XXV ,КЗ за хоја је  прописана казна затвора);

II.

Одредба чл. 360 в) К З не одређује у  чију коадпетенцију 
опада право одлучиван.а о дисциплинском кажњавању. To не 
одређују ни пропиеи формалног права. Отуда је настало пита- 
н>е ко ће бити кадлеж ан да примењује rope цитирану одредбу.

Неки војни праввгици застЈшају становиште да би за при- 
мену 'означеног лрошиса б(ио овлашћен искључиво војни суд. 
Такво своје становиште ови правници бране чињеницосуг да је  
овај правни институт предвиђен у К З као материјално-правни 
пропис за чију је  п рш ен у надлеж ан једино суд. П олазећи од 
Tora, они сматрају да су војни судови овлаш ћени да комшгексно 
одлучују о дисцртлинскоаи: кажњавању војних лица, пошто се 
у  случајевима које предвиђа одредба чл. 360 в) К З н е ради о 
дисциплинеким грешкама нмти о дисциплинским преступима, 
већ о 'кривичним делтга за која се предвиђа могу1шост дис- 
циплинског кажшавања. С обзиром на начело да кривична дела 
могу пресзфивати само судови, ови правници оизводе закљ учак  
да су за примену одредбе чл. 360 в) К З овлашћени једино војни 
судови, па да у  њихову надлеж ност опада и само дисцишгинско 
кажњавање.

Међутим, ово станониште H i-ije  одрживо са вш пе разлога.
Пре свега иницијатори за  донош еш е одредбе чл. 360 в К З, 

a  TO  су војш ! руководећи стручњаци, шгсу хтели да решавање 
овога питаша дође у надлежност војшгх судова. H e зато што 
не 'би имали поверење у  војне судове, јер  су  о>вима поверени 
далеко важнији и деликатнији задаци, већ због тога ш то пита- 
њ е дисциплинског кажњавања има огроман значај за  унутраш - 
њ и поредак у  ЈНА и за нормално функционисаЈве ЈНА. Сем тога 
питање длсциплинског кажњавања је  већ регулисано посебним  
ггрописима (Правилник о војној дисциплшш и Правилник о вој- 
ним дисциплиноким судовима) као питање руковођвња у  ЈНА, 
па се то питање никако не м ож е препустити неком органу у чију 
кооипетенцију не спада руковођење (командовање). Даље, за  дис- 
циплинско кажшавање* у смислу одредбе чл. 360 в К З  органи
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BiojHor правосуђа немају ни овлашћење, јер оно није предвиђено 
тш у  једном !прошгсу, па ни у Закону о војним судовипиа који 
тфедвиђају шроцедуру за војне судове.

На осгнову предњ ег излази као несумш иво да војгаи: судови 
ТЈИсу надлежни за одлучивање по одредби чл. 360 в К З без об- 
зира што се дисциплинско кажтвавање предвиђа за војна лица 
хао извршиоце кривичних дела. За одлучивањ е у том правцу 
овлашћене су само војне старешине, јер оцена о потреби и  еф и- 
тасности дисциплинског кажњавања мож е бити 1правшша само 
онда када је даје војни 'стареши.на који живи животом једи- 
нгаце или усганове у  којој је изврш ено кривично дело. Војни 
еудсжи за такву оцену не би имали непосредних еле!мената, па 
твзчхова оцена не би остваривала сврсху која се је  ж елела по- 
стићи одредб|СШ чл. 360 в К З.

III.

Поставл>а се читањ е који ће војни старепмна бити надле- 
ж ан за одлучивање по одредби чл. 360 в К З и колики ће бити 
oncer његове надлежности.

За сада нема прогшса о томе, па одговор на прбдња питања 
тдарамо ‘потражити у  правиој лоитици поменутог 'прописа и у  
■сврси која се тим; прописом ж елела постићи.

П олазећи од тога, можемо са доста сигурности тврдити да 
тај старешина неће бити искљзгчиво војни старешина који је  
надлеж ан за дисциплинско кажњ авањ е по Правилнику о вој- 
ној дисцишшни нити старепгина који је надлеж ан за покр>етање 
лисцишгинског постутгка по Правилш-псу о војним дисциплин- 
ским судовима. Ово због тога ш то питање примене одредбе чл. 
360 в К З није ни тако лако ни тако једноставно како то изгледа 
на први поглед. Т у је  потребна свакако једна виша спрема за  
оцену стручног аспекта самог питања (присустао услова за  при- 
тиену ДИСЦШ1ЛИНСКОГ кажњавања), a сем тога и  једна виша ста- 
реш инска лествица са које ће се моћи са сигурнош ћу сагледа- 
вати интереси војне служ бе и дисциплине, јер  ће то најчеш ће 
бити од одлучног значаја за примену дисциплиноког кажш а- 
вања.

Према томе мож емо са сигзгрношћу тврдити да ће за  при- 
ч у  одредбе чл. 360 в К З бити овлашћен војни старешина неке 
виш е Бојне јединице или установе као iirro је  командант војног 
подручја или командант армије.

Oncer овлашћења тога стареш ине мож е бити одређен тако 
да он само одлучује о примени дисциплинског кажњавања, a да 
е е  само кажњавање препусти за то надлеж ним војшш  старепш - 
пама, или тако да он одлучује кс(мплексно и о  примени дисци- 
плинског кажњавања и о самом дисцишлинском кажњ авању би- 
ЛЈО у  правцу изрицања дисциплинеких казни било у правцу по- 
хретањ а дисциплинског лоступка.

15



Сматрамо да је  у  ду х у  одредбе чл. 360 в К З само она прва 
солзпдија. Наиме, војни старешина у  чију ће кш ш етенцију 
примена одредбе чл. 360 в К З ниде увек и старешина који је  
надлеж ан за дисциплинско кажн>асва11ве нмти стареш ина који је  
надлеж ан за пакрета1ње дисциплинског поступка. Н адлежности  
старешина за ове послове одређене су прошшима Правилника о 
војној дисциплини и Правилиика о војиим дисциплинским с у -  
довима, па се у  те надлежности не би требало дирати, јер  су те  
старешргне најпозваније да одлуче какве ће диециплиноке м ере 
предложити односно предузети у сваком конкретиом случају. 
Отуда оматрамо да је  баш са становшпта правилне примене ди с- 
ЦШ1ЛИНСКОГ кажњавања нуж но да остану на снази садаш њ е ком- 
nereH ip ije  за дифсциплинско  кажњавање односно за покретањ е 
дисциплинског поступка.

Ако преовлада ово схватањ е, онда ће oncer овлашћења вој- 
ног старешине надлежнот за примену одредбе чл. 360 в К З &и™ 
ограничен caiMO на одлуку о томе да ли су  се стекли услови за  
примену дисциплинског кажњавања или ни'Су, a  за  све остало 
(дисгршлинско кажњавање, покретање дисциплинског ггоступка 
к др.) биле би надлеж не војне старепмне чију надлежност пред- 
виђају прописи Правилника о војној дисциилини односно П ра- 
вилника о војним диетршлинским судовима.

Такође је за  сада отворено и питање о томе да ли ће одлука 
војног старешине о примени дисциплиноког кажњавања бити: 
коначна или 'пак подлежати некој виигој контроли.

ОматраоУЕО да би кјонтрола тих одлука морала бити обавезна, 
јер  су услови за примену одредбе чл. 360 в К З орениш е струч- 
ног значаја, па би било ризично препустити само једном старе- 
шини ОЕО питање на одлуку.

Којим ће се правним средеш има та контрола обезбедити и 
који ће војни орган ту контролу иницирати j>eiiliihe се посебним  
прописима. Највероватније да ће то бити војни тузш лац ЈН А, 
који ће преко неке врсте апелата у  строго одређеном року моћк 
да захтева од виш ег стареш ине да шжишти одлуку ниж ег утоо- 
лико је  ова са било којег разлога незаксхнита.

У праасои ое м ож е деоити да и апажат војног туж иоца ЈНА  
и одлука вишег стареш ине дођу тек пошто је  дисциплинска ка- 
зна извршена, па ое поставл>а питање шта ће бити са изврш еном  
казном, ако је  она гласила на притвор или затвор.

Ако дође до  такве ситуације, оугатрамо да изврш иоцу кри- 
вичног дела за које је  суђен кривично треба у  изречену казну  
урачунати време које је провео у  дисциплинском притвору или  
затвору.

Добривоје Бабић
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СУДСКА ОПОМЕНА И УСЛОВИ ЗА  ЊЕНО ИЗРИЦАЊ Е

Судска опомеиа је  посебно кривично-правна мера иредвиђе- 
на новим Кривичним закшшком, a разлози за увођењ е ове мер>е 
леж е у  даљој хуманизацији криви^гаог гграва и њетсшог прила- 
гођавања стварним потребазља друш тва.

У члану 50-6 Кривичног зазшника тачно је прецизирано у  
КОЈ1ИМ случајевима и под којим: околностима се  мож е ова мера 
изрећи, према коме учишк)|Цу кривичног дела.

М еђуш м, irpjEMeiHOiM опрооиса члаиа- бО-̂ б став 1 тачка 3 К ри- 
ВЈгчнот законика у пракси су  исжрсли извесни проблеми:, о ко- 
ј|рша је  дискутовано на састашсу судија и сгручних сарадгеика 
са територије Окружног суда у  Панчеву.

Наиме, у члану 50-6 став 1 тачка 3 се каже: „при одлучи- 
вању |да ли ће се изЈ}еЈи1 судска сшомена суд  ће нарочито узети  
у обзир раеији ж ивот учиниоца, да ли је  учинилад раније осу- 
ђиван, да ли му је ранмје изречена судска опомена, побуде из 
којих је  дело учинио, сиремност учиииоца да накнади причи- 
н>ену ш тету и  све друге околмости које се тичу личности учи- 
ниоца за оправдаиост изригрња ове мере.”

Поставља се питање, на који начин и од кога ће суд сазнати: 
и утврдити да ли је  ггрема учмниоцу крртичног дела, Koovce треба 
евентуално изрећи суд<жу штомену —  ова мера већ изречена.

Овај податак је  не1сумшиво врло важан, т. ако судска опо- 
мена није казна, jep акср је  према иекоме ова мера изрицана 
једанпут или два пута, онда се сигурно овакав учинилац ук азује  
као друш твено опасан, без обзира на тежшгу кривичног дела, 
и према њему се не могу изрицати овакве мере, већ треба изрећи  
казну.

Оважав податак је  важан и због тога ш то суд  приликом  
изрицаша судске опомене, м сж е према прогтасима члана 50^  
став 1 тачка 5 да изрекне мере безбедности из члана 61-в, 62 
и б2на Кривичног законика. (одузимањ е возачке ■ дозволе, оду- 
римање предмета и  одузимањ е имовинске iKopiKcra).

A ове мере, и ако су  мере безбедности нису тако безначајне, 
нарсчито она из члана 61-в (одузимањ е возачке дозволе).

Надаље, учииилац кривичног дела, према коме је  изречена 
судска опомена м ож е да промени место боравка у врло кратком  
временском периоду, те да му су д  у  новом месту боравка, не- 
мајући података понсво изрекне исту меру.

Поред тога сн  м ож е и без про1мене места боравка у месту 
привременог боравка (годишњи одмор, служ:бе(го1 пут) д а  по- 
чрши кривично дело те да му се и у  тим местима привременог 
бсравка од стране среског суда изјж чу судске апомвне услед. 
недостатка података о томе да ли м у је  ова мера већ изрицана.
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Услед ових разлора стало се  на становиигпе да. су  ови по- 
даци су|ду неолходни, да би правр1лно могао да примењ ује про- 
пмсе члана 50^6 К<ривичнс1г законина.

Међутим, мишљеша су подељена код 1питан>а ко треба да 
води и устроји евиденцмју о  лицима према којима је  изречеиа 
судока. опомеБа.

Према ј€1дн1им ову евиденцију би требало да устроји Се- 
кретаријат за унутраш њ е послове, a шрема другима ову еви- 
денцију би требали да устроје сресни судови.

Очитледно је  да овде постаји у  Заксму празнина, с јвдне 
стране, a  са друге стране заксиски прописи iMMiiepa'PMBHO ва- 
лаж у да се ов>и подаци морају узети  у  сбзир 'приликом изри- 
цања ове jviepe.

Сматрамо да је мишљење тгрема којевд ову евиденцију тре- 
ба јда води и  устроји Сек,ретари'јат за унутраш њ е послове не- 
одрживо.

Пре свега судока опомена кије казна, a према Закону о 
изврш ењ у 'казнм, СенретаријаФ унутраш њих послова води еви- 
денцију о изреченим казнама.

Даље, према члану 50-а став 2 судска опомена н е повлачи 
никакве правне последице и з члана 37-а, па и из тих разлога 
се  указује вођењ е евиденције ад стране Секретаријата за  ун у- 
трашјње послове неатотребно и сувишна.

По нашем мишл>ењ.у прихватљивије је  'станокиште да ову 
евиденцију о  лжцима према којима је  изречена судска опомена 
треба да- воде судски судови.

У глави 20 Новог судеког пословиика лредвиђено је  какви 
УПИ1СНИЦИ и стомсћне кшиге треба да се воде у  судовима.

У члану 220 поменутог Пословншса набрајани с у  сви име- 
ници и помоћне књиге које воде судови. М ф у шима је  и књига 
условних ссуда.

Према члану 200 став 2 Судског пословника: „судови, по 
потреби могу водити и друге ггомоћне кшиге поред пролисамих, 
a no претходној сагласноети Државног секретаррдата за  право^ 
судне псслове.”

Сматрамо да у  нашем случају тре1ба користити ову могућ- 
ност из члана 200 став 2 Судеког послО'Вни!ка, те  по сдобрењ у 
Државног секретаријата за правосудну управу устројипи књ игу- 
евидевцију двица према ко јима је  изречена судска опомена и не- 
ка мера из члансва 61-в, 62 и 62-а Кривичног закоииаоа.

Несумшиво је  да би увођењем и ове евиденхргје, ова опте- 
ревила и онако обимну администрацију у среским судовима, али  
се  увођење све евиденције указује неопходним, јер се  без њ е 
немож е псступати по члану 50-6 став 1 тачка 3 Кривичног за- 
коника.

Чињеница је  да би се ув.ођен>ем ове евиденције поступак 
нешто и одуж ио, јер би тада поред извеш таја од Секретаријата 
за унутраш ње послове места боравка оптуженог о кажњ авању 
некот лица, требали тражити и подаци од надлежног суда према
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месту 6opaiBKia о т у ж ен о г , о томе да ли је  према оптуженом ли- 
цу изречена судска опомена, Али код пр1имене члана 50-i6 тачке 
3 ривичног законика ово се указује каа неопходно.

Коначно, сматра(мо да веће оптерећењ е администрације несме 
да буде сметња правилној примени закона у  ншттам судовима.

Јован Попадић

ПРЕД XVIII КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

М еђународна унија адвоката заказала је  свој XVIII Конгрес, 
a са Кјонгресом је  скопчано и одржавањ е Скупштине (МеђуЕаа>- 
родне уније адвоката, за 5 септембаЈр 1960 у  Базелу, у  Ш вајцар- 
ској. Коигрес ће заседати у  Базетту 5, 6 и 7 сеитгембра, док ће се 
заврпш и део Каш реса одржати у  Берну, главном граду Ш вај- 
цароке, дана 8 септембра I960 године.

Као што је познато М еђународна унија адвоката основана је 
1922 године. Југословенска адвокатура се, одма!Х након осгаивања 
М еђуиародне уније адвоката, зачланила и од оида врло пози- 
тквно дела у  оквире Уније. Још се сећамо Коигреса који је  1933 
године одржан у Дубравнику, a нарочито седаице К онсеја Ме- 
ђународне уније адвоката, која је  одрж ана септембра 1959 године, 
исто у  Дубровгаику, a коме заседањ у је  наттта јаЈвност посветшга 
нарочиту паџњу. Виро Међзшародне уније адвоката био је  при- 
мљен у  ауденцију од стране друта Јосипа Броза-Тита, П ретсед- 
ника Реп^ЈШ ке, a  друг Александар Ранковић, псттретседник Са- 
везног изврпшог већа упутио је  посебну поруку заседањ у Кон- 
сеја. Савезно изврш но веће је ггриредило у  Дзтбровнику свечан 
лријем за  учеснике Консеја.

Циљ је М еђународне Јчшје адвоката многостран. Она Tipo- 
учава стање и развој адвокатуре у  свету, a нарочито је позвана 
да међу адвокатима шири идеје одржавања светскот мира, путем  
једне коиструктивне сарадње адвокатуре ових земал»а.

На К ош ресу М еђувародне уније адвоката који је одрж ан у  
М илану септембра 1958 године, централна тема била је: „Еволу- 
ција активности модерне држ аве и њени утицаји и на адвокату- 
ру”. Поред ове централне теме. биле су  још  теме: Социјално оск- 
гурајње адвоката, М еђунарадна трговачка арбитража, Мећ;</на- 
родни судсжи, питање ф узије М еђународне уније адвоката (Union 
Internationale des Avocats) ca М еђународиом асоцијшџгјом адвоката 
(International Bar Association).

Ha OBOM Конгресу био je  јако запаж ен реф ерат Савеза адво- 
катских комора Јзчч>славије на централну тему.

XVIII Ксигрес по дневном р еду утврђеном на седници Кон- 
сеја која је септембра 1959 године одржана у Дубровнику, рас- 
тгрављаће у  главном о истим темама, пошто ранији Конгрес није 
могао да донесе коначне одлзчсе, јер  поставл>ена проблематика 
није била свестр>ано још  обрађена, обзиросм да неки чланови Са-
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вези адБсаштских комора неких земаља, нису били дали своје 
иифоромације и предлоге. Али, свакано ће као нова врло занимљи- 
ва и важна теаш бити питање опецијализације адвоката и адво- 
катских канцеларија, као и још  нека друга питања која шггере- 
сују адЕокатуру света.

Овај Контрес који се адржава у  Б азелу треба да донесе ко- 
начно решеше о питању ф узи је две светске ор1ганизације адво- 
катзфе. По авом питању мишљења су подељена. Наш је  Савез 
адвојкатских комсра протмвник те ф узије, јер свугатра да би њоме, 
гроред осталога, адвокатура Европе изгубила своју традицију, a  
TO није интерес европске адвокатуре, која би онда могла поћи 
путем коамерцијализачије, ш то наша адвокатура као јавна слу- 
ж ба, начелно одбија.

На Конгресу биће заступљ ен наш Савез адвокатских хомора 
и све Адвокатоке коморе са бројнијом дегелацијом.

Коста Хаци

NOUS, LES AVOCATS*
L’Avocat grec.

Онај који ce парничи или коаме суде мож е тврдити да је нај- 
бољи адвокат онај, хоји се потггуно супституиш е њему, говори 
онако како би он говорио када би имао дар го<вора.

Он би рекао:
Познавајући све о мени, или погађајући то, стављ ајући се  

на моје место, објашњавајући судији оно ш то оам ја осетт>, чега 
caiM се бојао, или што сам хтео, мој адвокат говори хао да  је  он 
'а; то су моји осећаји, моје скрупуле, моје теж њ е које он износл 
судијама. Мој адвокат је само зато ту, пгто ја не могу и не знам  
да се изразим, a он то зма. Али, у  његовој одбрани ч ује се сашо 
један глас, a то је  мој глас. Quo што он извоси судијама то је  
верно изношеше, можда и егзалтирано, али скрупулозно, Moge 
истине; јер  сно што ја ж елим да буде речено л>уди!ма, који Mti 
суде, нису уош птена или апстра1ктна гледишта, него приказ моје 
драме. Ja одбијам неутралан или одвојен тон. Ja н ећу да мој 
адвокат, заузим ајући став растојања, и одабирајући сиоје аргу- 
менте из кшижевности, ф илозоф ије или права, не буде поред 
мене, само један елоквентан и повољан сведок. Свакако, обзиром  
да је научник, он може да чини упоређењ е са сличш ш  слзгчаје- 
вима; свакако он може да исш ггује закон који ж еле да ми на- 
метну; али његово излагање мора бити оно, које бих сам изнео 
када бих био у  поседу свих тих ствари. Jep, ја од њега тражим

* Даносимо други  део и з књ ите A lbert B runois „Nous, le s  A vocats” . 
О вај део об1« ђ у је  исто|рију ад вокатуре c ra p e  Грчке. Део је  много ош иир- 
ни ји , ми смо га скрат ш т  и  об јави ли  у  преводу сио  ш то смо см атрали  за  
најинтересантније.
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да згвек пош тује човека какав сам ја; он мене браии a не побуде 
или чине лиш ене болова заиста човечаноких које сам ја претр- 
пео или тражио. Данас је  мој адвокат avtoj тумач. Сутра ће бити 
једног другог чији he случај, мож да, бити caiCBHM други него што 
је  мој. To не игра улогу! У овај час он ставл>а у  корвФСт моје ства- 
ри своју енергију и своју вољ у за  победом; он се изједначује 
самном. Он није виш е ои, него ја. Он напушта своје личне мисли 
за сврхе које испуњава; једаим радооуг или веиггииом за којима 
жалим или за којгша м у завидим, он је  сам ја.

To је  био грчки адвокат.
Атински логограф био је  све то, али без речи.
Он је  био гласео1говорник парничара, али нем, још и од тога 

rope, невидљив . . .  и итрезрен. Он је  осигурао потпуну одбра!^  
клијента, али, никада није имао смелости да се  појави; јер , он 
је  знао, ако ода тајну своје асистенхр1је ,судије, незадовол>не, пре- 
неће своју cppSy |на napiroiBapa; само је  с®ај лично могао ftn t i 
пред судом и  TaiMO говорити.

И тако атиноки се адвокат задовол>ио тиме, да спреми за 
свог клијента једно писмено, које је  овај читао на раоправи.

На 'први поглед овај начин изгледа неггрикладан и празан. 
Али, атињани се не би овим начином служ или да се није при- 
казивао ефикасним.

Он је  1претпоста1вл.ао испуњ ене ф илозоф ске и правне услове.
Атињани су зкали овом занимаш у да даду сву умеш ноег, ин- 

телигенцију и оштроумност.
Логографоии заступник је  нестао, пошто се изопачио, у  исто 

време када се орушила и  величина Атине.
Пропис СолоноЕ, 'К0ји је  захтевао да парничар брани C B O ije  

интересе, без помоћи, 'пр>ед судијама био је  врло строг. Но, врло 
брзо, дош ло се до потребе да се унесу олакшице. Оне су се посте- 
ТЕено развијале. И онда су се појавили логографи.

Ж ена, ггравно неспособна, није могла да покрће сторове нити 
да се брани пред судом; да би могла да 'престане суду било је  по- 
требно да неко за њ у говори; то је  била прва изнимка. И мало- 
летник је  мсрао имати за1стуш 1ика; Реитублика је  одређивала го- 
ворнике за запггиту јавних интереса; ови су  говорници испуњ а- 
вали врло значајне функције; овогјим: талентом, тгридрзлженом 
политичком смислу, који није искл>учивао ни интригу ки амби- 
ције, ови говорници скупл>ајући гласове на националш ш  пита- 
1Бима, оријентисали су судбину Атине; историја је  сачувала тра- 
гове ових чаробних говора и скромно порекло неких атичких го  ̂
ворника доказује да је демократија онда цветала: Еукрат је  био 
трговац са кучинама; Лисикле трговац стокам; Клеос, кожар; 
Демостеи, син орзгжара; Клеофон, фабринант лира; Ификрат, 
син обућара; Хиперболас, лампаџија; и Демад, син морнар>а и 
сам мсрнар.

Али, то није бшго доста; било је  јасно да је  један радник или 
један сељак непиомен и неупознат са иравним стварима излож ен  
неправди, ако би га 1при<31л>авали да се сам брани. Било је при- 
хваћено да када судије утврде неспоообност парничара да излож и
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аргумекте воји би му могли пбмоћи, он  м ож е затраж ити noMofe 
једног пријатеља или рођака, више Ј>ечит10г и више опробаног, 
да га застута. Ови изненадни адвокати звали с у  се „синагори”. 
А јш , било је утврђено да се није могло npaiBim i занима!ње о д  „си- 
нагоре”. To је  могло ?бити једншг, два шш три пута, али  не ®ише; 
ова је  била дуж ност каритативна и није се могло у томе застра- 
нити. Судије су у  о©ом 'правцу биле пaiжљивe, a то су  могле бити, 
лако, у  једном граду у коме су  се ови пшнавали.

Никакав поступак није одређивао интервенцију „слша’Горе“ 
која је обавезно била бесплатна; Демон које је водио један опор 
ггрогив Зенотемиса добио је  одобрење да  изабере једног синагору; 
он је  нашао свога рођака Демостена ,који је пледирао против 
Зенотемиса. Демостен тврди да  није био тшаћен. Ова неза;рштере- 
ссшанаст од стране амбициознсхг какав је б(ио велиаси гскворшгк 
може да изненади; али он је  био на крају овоје каријере и  да би 
ласкао Демосу чијом је имовином ж елео да управља хтео је, сва- 
како, да се прикаже некоруптивним.

Било је случајева да је хго непи п ут логограф вршио дуж ност  
синаторе; онда је  био адвокат у данашњем 'смислу; ови су случа- 
јеви бшш ретки.

Тражење услуге логографа имало је најман>е две предности. 
С једне стране, није било тако лошег иредмета коди н е би натттао  
браниоца. У тишини свога кабинета, један трговац „аргумената“ 
уввк може да пастагви једну одбрану; он тим лакш е м ож е еебе 
да убеди попгго не иде на раоправу и не мора личнво да зтбеђује 
судије; код 'светлости лампе, пранни овет се  упрошћава.

С друге стране, било је ваЈБаких предмета којк н е  би имали 
браниоца пошто би одбрана могла да кошхромзггује сшог Воји би  
је  јавно да!вао; време је било опасно, територија скучена; говор- 
шгк који је играо неку улогу у Републици, могао је  сграховати 
да постави једн у тезу која је  у  спречносхи са мшпљењем тога 
чаоа. Обичан логограф, говоркик је  могаб ^слободно да дела.

Читати на глас није лака ствар; читатж јавно је  још  теж е. 
Залшслимо драматичан положај парничара атинског, изгубл>еиог 
у  ветру или сунцу, у  сред огромжог амфитеатра испуњ еног л>у- 
дима; он зна о Јтраву и постЈптку само толико колико је запам- 
тио из упзггства свога логоирафа. Он почин>е да  чита текст који  
му је  спремио шегов адвокат; алм, вво, емоција мрси његова се - 
ћања; a  онда, он прескаче фр>азе, осакаћује моисгруозне изразе, 
и ускоро са1владан, он застаје у средини једно1Г одељка чији је  
почетак заборавио a чији крај не сагледа(ва. И већ гомила судија 
(знало је  бити и: 1500 судија )се покреће и потш ева. М оже се  
замислити љутш а једног Лизиаса који немсЉан присуствује оса- 
каћењ у једног говора који је  са пажњом припремио, и којим је  
хтео да убеди судије.

Да би се и з^ га о  овај смеш ан и мучан призор, требало је да  
парничар научи на‘памет свој шгедоаје. Логографи су постали  
учител>и дикције.
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Ha овај начии они су прииамогли увелико цветању елоквен- 
ције у  Атини. Водећи школе говорништва, које су посећивали не 
само иар(нича!ри, него и оии који су се пр1И!Г1ре1мал!и за политичку 
каријеру, логографи су помогли развијању двмоскратије у  Држа- 
ви -Гр а^, која је имала цивилизациду есенцијално говоршшчку. 
Реч је владала у  Еклезији где је један гаворник, сншчм своје ре- 
чи, могао да увећа или ума1Н>и већину оку1пљенс1Г народа. Било 
би неоправдано порицати улогу логографа у формацији грчког 
геиија ;али они ће, нажалост, поамоћи и његовом опад аи>у.

Логографија је у  ‘себи имала недостатке произиш ле и з њене 
трајнос-ти. Доместен, пошто је  написао говор за Форзушона у  пар- 
ници np'OTMB Аполодора, није одбио да напише, ка licraM чмње- 
ницама, говор Агаолодора ,који је  повео спор шротив главнот све- 
дока Формиона. Тако је Демостен могао да помаже два сзтпротна 
интереоа.

Модеран адвокат не може оваасо да постуша; једаи од ■основ- 
них праписа упражњаваша проф есије му то забрањ ује.

Грци нису волели дуге говоре; клепсидра је  из<мишл.ена да 
би се огрјаничила дзгжина гавора; често се Демостен ж алио да је 
изгубио парницу, јер  су противници уш ели  да piacпoлaжy са 3 
до 4 'пута Бшпе воде него си. К асније када се број парница попео 
клепеидра је  омогућила судије „да исттразне роле”, a што би за 
модерног адвоката значило да је  дуж ан да пледира брзо, „са 
примедбама”.

Атињани по традагцији ж еле да одбрана буде обична; све што 
је  заолруж ено са уметним побуђује неповерењ е. Логографи су  
ималМ интерес да н е  обелодане своје битисање у  интресу кли- 
јената, и да због тога никада не сачине одбрану жоја би била у  
сатласности са правилима реторике; било би невероватно да је  
скромии парничар могао сам да сачини свој говор пош тујући  
све догме пр>авоверне филозоф ије.

Али, извесно је, да су атињани имали л>убав према елоквен- 
цији;но, ранија предрасуда ггрема застрањивању или увредама 
није нестала. Никада одфране логографа не зпелују на осећаје 
или самилост; Грк воли резоновање, доказивање; ои прихвата 
да се сбраћа његовсм разуму, његовој милости, ауторитету који 
има у  својству грађа1нина; али, он се гнуша од изношења интши- 
них осећаЈва и одбија псжушај да се игра са шеговим; <ш има на- 
клсност за лопгку али врло мало осећаја за психологију; Грк је  
уравнотежен човек, који нема традиције и који није пркшашао 
свет потсвести; судија одређен коцком, он је радник, глумац или 
тр1Говац који не познаје право. Ескин се у  својој одбрани против 
Тимарка, чинећи алузију на један од најпознатијих закока, овако 
обраћа судијама; „Можда ће неко од Вас када га чује на пречац 
и да се изненади.. ”

Правда на чијем изрицању суделује грађагош Атине и  крја 
се дели већином гласова хоће да буде чиста и јасна. И једршо је  
пасија созладавала демократским судијом у  домену политике, ре- 
лигије, поште згмрлима, поштовања законитости или јавног м не- 
ња, и л.убави према Отаџбгаш.
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Уосталом велики логографи имали су  оваки свој посебан ме- 
тод, који PIX је  удаљавао од строш х фороми реторике.

Иако је  Антифон сачинуавао своје одбране у  класичној фор- 
ми, И зеј је  већ смањио или 1Сзоставио увод и за!кључак и све своје 
сиаге је употребио на изношшњу доггфаја и  аргумеитаздији; код 
њега догађаји, сведочења и  закони сачињавају објект једне са- 
ж ете дискусије као резултат раззмишљања. Лизлас се  истаче са- 
уводом и изношесњем догађаја који апсорбују диску.смју; он уки- 
да закључак a оричздве је један раман у  исто време моралан и 
вероватан који заводи,

Изненађени смо привидним нередом у  одбранама Демостена; 
■често су аргументи набројазам: без ловике и  5ез везе (против Спу- 
диаса или inpoTiHB Онегора); или  (против Еубулида) попгго је  ис- 
причао догађаје и  изнео дисасусију, он се враЈш почетку свога 
говора, обнавља увод и понавЈБа аргументацију. “с

Али не треба мислити да су велшси бранителл! хеленсжи ли- 
ш ени плана, да се извлаче, без пажње, ooMofey пера; они су сви 
дивни својом л отк ом , Јасноћом и снатом; ако се, код првог чита- 
њ а чшш, да су  ^принципи капуш тени због потребе судске тактике, 
проучавају^ш текстове поближе, налазимо их у филиграну.

ПрсхЈ)есија логографа је  једнодзчоно извикана. CaiMa реч је 
сматрана увредосуг. ^

Лошаграфија се тем елл на лаж и чији еу учесници парничар, 
бранила1Ц и судије. Верни солк)нским законима и  поигговаљу rrpa- 
ва личности, Грци дајући предност идеји дем ократије' исггред 
идеје Пра!вде, прихватили су  један поступак ноји је  могао оамо 
да се псугоршава. Ова лаж  одомаћује једн у технику преваре коју 
гкхмаже непрецизност закона и установа ircoporre . . .

Лажно сведочанство је одомаћемо. ПарнИчар обично износи 
неистините тврдње. Закон је  обиђен . . .

Логографи, професари елоквенције, су највреднији пропага- 
тори софистичке филозофије. Стављајући у  службу политике и 
морала једну елоквенцију стечену код најра0НО1врсн;ијих идеја, 
они долриносе корзгмпирању младежи. Егзешхларна смрт Сократа 
не зауставЈБа onaiCHocr. Ускоро падају све вредиости: дрЈшггвене, 
релитозне, ноције дужност1и и части. У 404 години утв1р^е(ња 
Атине су брисама. ТутЕви са Севера корак освајача Македоиског.

Атински адвокати нису имали каследнике. Они, у  историји 
адвокатуре, сачиш авају чудаи изузетак; они су одраз једног суд- 
ског, политичког и  филозофског система; они су  нестали са тим 
системом a карактер бесмртности везан је  оамо за неке писмене 
са^таве неких од њих.

Величика једне професије, нарочито када је  у  јавној служ би, 
т1ретпоставл>а, за њену одбраиу и њено цветање, иравмла морала 
која су њој сопствена. Част је адвокатуре Рима да је  гтоказала 
занимању адвоката пут досггојаиства, дајући јој упоггребу речи.
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ВАКИЛ
— Le Wakil —

М ухамед Ибн Алб Алах, Ибн Алб ел Мупалиб беж и из М еке 
у  М едину. Ми смо у  622 години; ткгаиње нова једаа ера: година 
I хегире.

Забуна је  велгаса у  арапском свету који пати од једне давне 
већ излизане племенске организације; множина трзша својим оби- 
чајима ‘И посебном хијерархијом одузима личности сваку заш ти- 
ту, 'Примењује закон „око за  0x 0 “ и кшгективне оОвете.

М ухамед се убрзо афирмира као релт'1!шшни реформатор ко- 
ји noMofey једне универкзалне и монотеистичке дрктрине субсти- 
туира локалним партикуларизмима заједницу зналаца права . . .

И тако Коран препоручЈгје еклаиаше уговора, забрањ ује H a- 
no јнице судијама који деле правду и прихвата доказе путем  
искрених 'сведока. Пророк усвајају1ш неке од ових препорука 
за правне проблеме теж ио је  да потчзши право релмгији.

Ова тежн»а да се осигура присуство вере и  догме у опрактич- 
ном ж ивсту, дајући судоким сукобипма солуције које су инспи- 
рисане Алахом, је, почев од М ухамеда, стална тежњ а законо- 
даваца, филозофа и судија муслиманских. Дзлготрајност Ислама 
увек је  присутна у  ду х у  муслим ана.........

АдЕокати нису играли виднију улогу у  формацији исламског 
права; њихово зашшан>е било је  увек строго посматрано; али, 
од ,св'их вреиугена било је  дозвољ ено заступањ е тгред судовима. 
Право 'парничара да ва заступа један адвокат имало је само два 
ограничења; противник треба да прихвати ово заступањ е и  ,ка- 
дија га може доб(ити или наметнути паркичару. А хо је  једна  
ж ена врло лепа, a њ ен глас топал, кадија мож е да  одреди да 
узм е једног адвоката.

Угавор који је  постојао изм еђу адвоката и  парничара је  је- 
дан мандат „вакала“, a адвокат се зове Вакил.

Професија адвоката је слободна; робови (ахо господари при- 
стану), ж ене, немуслимани могу бити Вакили.

Улога Вакила је  сусташ ствено да води поступак за  рачун 
свога 'клијента; важност усмене одбране је  (мишшална; „судска 
елоквенција је  вештина непозната у  Исламу и узалуд би сгмо 
тражили у  apaincKoj књижевности или историским аналрша неку  
личност која би се у  томе истакла“

Уосталом Вакил има врло лош е обичаје; они зависе само од 
кадије који мож е да им забрани да 1пред њим заступају. В рбу- 
ју1ш клијента испред џамија или станова кадија, они тргују  
са својим -caBecTiiMa и  продају се најбол>ем понзфачу.

Разумл>иво је  да је  Вакил који врпш своју проф есију манда- 
тора пред судом, без да је  подвргнут дисцш ш ини Коморе чувара 
моралности њених чланова, бенЉ ашћу излагао своју проф есију  
и самог себе.
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И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Суд не може донети одлуку, у  
жривичном предмету, о вакнади 
штете без довољвог испитивав>а са- 
мог захтева. (Врх. суд АПВ бр. К ж . 
294 1960).

I. сг. суд је  својом пресудом оп- 
туж еног прогласио кривим казнио  
и обавезао га да Среском заводу за  
соц. осиг. накнади  ш тету у  износу 
од 783.730 динара.

О птуж ени је  улож ио ж албу, ко ја  
је  делимично основана, 1. ст. пре- 
суда преиначена у делу којом је  об- 
везала  оптуж еног на накнаду ш те- 
та, a  Срески завод за  соц. осигзгра- 
'њ е упућен за  накнаду  ш тете на п ар - 
ницу, a из разлога:

Основана је  ж а л б а  браниоца ко- 
јо м  побија I. ст. пресуду у  погледу 
накнаде ш тете Среском зав. за  соц. 
осиг. с обзиром д а  је  I. ст. суд од- 
л уку  о накнади ш тете донео без до- 
вољног испитивањ а истакнутог за - 
хтева. Срески завод иоднео је  з а -  
хтев за  накнаду  ш тете дописом у  
хом е је  само глобално означена сво- 
т а  појединих трош кова исплаћених 
у укупном износу од динара 783.730. 
У з писмени захтев  прилож ени су и  
преписи картона о  изврш еним  
исплатама. М еђутим, по нахођењ у 
Врх. суда оваква докум ентација от- 
штетног захтева ни је потпуна и  до- 
вољ на за  одлуку о накнади ш тете. 
Ово стога ш то се препис картона о 
изврш еним исплатам а не мож е п ри - 
хв.атити као  несумњиво веродосто- 
јан  докуменат о свим изврш еним  
исплатама, с сбзиром на могућност 
греш ака приликом  унош ењ а пода- 
така  у картон, већ  се уз захтев им а- 
ју  прилож ити к ао  докум ентација 

■било оригинални документи, било 
вверени преписи, о  свим појединач- 
но изврш еним исплатам а било за  
поднети рачуне болнице — било за  
болничко лечењ е — при чему треба 
накнаду уместо плате — при чему 
треба прилож ити  одговарајућа 
исплатна докум ента — било за  пут- 
не трош кове и  дневнице — при  ч е -  
му је  потребно поднети одговарају- 
h e  документе о изврш еним  испла- 
тама путних трош кова и дневница. 
Пошто овакве докум ентације нема 
то  није могуће са сигурнош ћу у тв р - 
дити основаност захтева за  накнаду  
штете, будући да у  оваквој ситуа- 
цији оптЈ'женом ни је п р у ж ен а мо- 
гућнсст да се и зјаш њ ава о основа-

ности позединих ставки  захтева и 
да евентуално побија висину или 
основ исплате.

У смислу чл. 87 ст. 2 К З  a  У вези 
чл. 37 a ст. 1 тач. 5—7 К З  во молби 
осуђевог лица може се одредити да  
престају вравве воследице осуде, 
али caiMO ове које су изричито ва- 
ведеве у чл. 87 ст. 2 К З . — (Врх. 
суд АПВ бр. К р. 46/1060).

ОсЈгђени поднео је  молбу за  бри- 
сањ е осуде и укидан»а правних по- 
следица осуде. М олба је  одбијена, a 
из разлога:

У смислу чл. 87. ст. 2 К З  a У вези  
чл. 37 а). ст. 1 тач. 5— 7 К З  по мол- 
би осуђеног лица м ож е се  одредиги 
да престају  правне последице осуде, 
али  само бне које су изричито н а- 
ведене у чл. 87. ст. 2 К З , a  то су: 
забрана иступањ а у  ш тампи, на р а -  
ди ју  или телевизи ји  и л и  на јавним  
скуповима, учествовањ е у оснива- 
њ у удруж ењ а и врш еш е и здавачке 
делатности, затим забран а врш ењ а 
одређених послова у  држ авним  ор- 
ганима, органима друш твеног уп рав - 
љ ањ а у  привреди или друш твеним  
организацијам а и заб ран а  стицањ а 
одређеног звањ а или позива. У кон- 
кретном случају  осуђеном су пресу- 
дом била ограничена грађанска пра- 
ва, предвиђена чл. 37 а -ђ  О К З само 
на врем е од 3 године, док  јер еш ењ ем  
с ванредном ублаж авањ у  к азн е  то 
време скраћено на годину дана, па 
Je прем а томе годину д ан а  по и зд р- 
ж аној казни  оптуж ени сва та п р а- 
ва  стекао и у кривичном  поступку 
се питањ е успоставл>ан»а тих п рава 
— по протеку предвиђеног рока — 
не м ож е виш е постављ ати нити р е- 
ш авати . С обзиром да оптуж ени  тра- 
ж и  молбом рехабилитацију  у  одно- 
cv на она права за  к о ја  В рховни 
суд ни је овлаш ћен д а  одлучује у 
смислу чл. 87. ст. 2 К З  у  вези  чл. 
481 ст. 1 и  5 ЗК П . то је  молба за ре- 
хабилитацију  одбијена као  неосно- 
вана.

Довув1тева је туж ба ради уквда- 
в>а извршвог васлова и вије „рес 
јудиката“ јер је захтев који је био 
вредмет извршвога востувка изгу- 
био вравву свагу. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 305,1960).

П ротив реш ењ е I. ст. суда којим  
је  одбачен туж бени захтев , туж и лац
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j e  улож ио ж албу, к о ја  је  основана, 
I. ст. реш ењ е укинуто, a и з  разлога:

И зм еђу парнице бр. Г. 22/56 којом 
ј е  садањ « туж ена као  туж итељ ица 
ту ж и л а  туж иоца ради пЈж даје по- 
седа спорних непокретности, као и 
конкр. парнице не постоји случај 
тфесуђене ствари.

Из самог тужбеног зах тев а  види 
с е  да туж илац  траж и  да се извр- 
ш ни наслов тј. правоснаж на пресу- 
да  у  парници бр. Г. 22/1956 стави 
в а н  снаге и  као  последица тога за -  
х тева  о бвеж е туж ена да је  туж и те- 
љ у д уж н а предати у посед све не- 
кретн и н е ко је  је  у и зврш ењ у поме- 
нуте правоснаж не пресуде добила. 
П рем а томе, у конкр. случ ају  ради 
с е  о туж би  којом се ■гражи укида- 
н>е изврш ног наслова у изврш ном 
предм ету бр. И. 742/58 н а  темељу 
којег је  туж ен а као тр аж и л ац  извр- 
тцења исходила принудно изврш еш е 
тгутем п ред аје  поседа спорних непо- 
кретнина. Т ак ва  туж ба је  допуш те- 
н а  прем а правним правилим а извр- 
шног поступка и  којом  туж и лац  у 
конкр. случ ају  траж и  укидањ е из- 
врш ног наслова тј. пресуде из пар- 
нице бр. Г. 22/56 по томе основу што 
^  туж бени захтев туж ене, који  је  
био предметом изврш ног наслова, 
изгубио правну снагу.

Пош то се у  конкр. случ ају  ради 
о  туж би рад и  укидањ а изврш ног на- 
слова, то је  очигледно погреш но оно 
становиш те I. ст. суда да је  кон- 
■KperaH туж бени захтев туж иоца 
требало одбацити због тога ш то на- 
Ђодно постоји пресуђена ствар  у од- 
носу на парницу бр. Г. 22/1956.

Радник у  остварешу законских 
лрава дуж ан је пре подношења ту- 
ж бе да се обрати са својим захте- 
вом органима управља&а у  при- 
вредној организацији. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж . 153/1960).

Т уж ено .предузеће улож и ло  је  
ж албу  против I. ст. П1>есуде, ко ја 
је  основана, I. ст. пресуда укинута, 
a  из разлога:

Према прописима чл. 369 до 372 у 
вези  чл. 25 Закона о радним  одно- 
сима туж и лац  ј€  био д у ж ан  да се 
пре него ш та  се обрати надлеж ном  
-суду ради остваривањ а својих за -  
конских права из радног односа на- 
сталих од 1 јануара 1958 године тај ' 
свој спорни захтев поднесе органи- 
м а  управљ ањ а у  привредној органи- 
зац и ји  у  којој ради и  прем а којој

остварује тај захтев. Т ек  ако по том 
захтеву  туж иоца не би било одлу- 
чено у  року од 30 дана од дана под- 
нетог захтева или ако  туж и лац  не 
би био задовољ ан коначном одлу- 
ком виш ег органа управл>ан>а при- 
вредне организације — туж и лац  
има право  да се з а  сстварењ е тога 
п рава обрати туж бом надлеж ном  ре- 
довном суду (радни спор, чл. 372 ст. 
1 и  3  ЗОРО).

Ови прописи Закона о радним  од- 
носима су принудног карактера, што 
значи  да је  овај претходни посту- 
п ак  пре поднош ењ а туж бе обавезан, 
па су судови у сваком  стадијуму по- 
ступка дуж ни да о њ има воде р а -  
чуна по служ беној дужности.

Одбачај неблаговремево поднесе- 
не вадопуне ж албе ве вретставља 
битву повреду ЗПП. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 137/1959).

Р еви зи ја  је  одбијена, a из р а - 
злога:

Неоснован је  онај разлог реви зи је  
д а  је  II. ст. суд учинио битну по- 
вреду  одредаба 31111 ш то је  у конкр. 
случ ају  одбацио закаш њ ену  надо- 
ггуну ж албе. Ово стога ш то надопу- 
н а ж ал б е  по својим разлозим а и 
предлозима ни)е била ван  оквира 
саме ж албе. П а к ад а је  II. ст. суд 
ценио ж алб у  и по њој одлучио он- 
да у конкр. случ ају  одбачај н ак н ад - 
не ж албе Koia је  неблаговремена не 
ппртстављ а битну повреду одредаба 
ЗПП.

Ва.т[>авост уговора о вродаји коло- 
нистичке комветевције закљ учев у 
време забраве вромета исте цеви се, 
ако је  исвлаћева куповва цева и 
вредат воеед. во вовим вроввсима. 
(Box. суд 'АПВ бр. Рев. 513/1959).

II. ст. суд је  одбио ж албу  ту ж и - 
тел»а к о ја  је  улож ен а против гф е- 
суде Среског суда о признаваш у 
ггоава власниш тва на спорним не- 
кретнинама.

Т у ж и л ац  је  улож ио ревизи ју , ко - 
ја  је  основана, II. ст. гфесуда ук и - 
нута, a и з  разлога:

По становиш ту В рх. суда по уго- 
вору  о  продаји  колонистичке зем љ е 
закљ ученом  у  време, када је  то  по 
чл. 24 Зако н а  о  агр. реф . и ун. ко- 
лон. било забраш ено продавац  не 
м ож е бити обавезан  на предају  по- 
седа и  пхжнос својине, — међутим, 
уколико је  таквим  уговором куп ов- 
на цена у  целости исплаћена и пре-
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даза поседа изврш ена — онда се о 
ваљ аносги уговора колико је  и звр - 
ш ен суди с обзиром на доцније и з-  
мене чл. 24 Зако н а  о агр. реф . и  ун. 
колонизацији.

He може се ставити привремена 
варедба забраном исплате дуга пре- 
дузеау које је у  привудној ликви- 
дациЈИ. {Врх. суд  АПВ бр. Гж. 
1274/959).

Т уж и лац  је  служ беним захтевом  
схЈтваривао накнаду  ш тете према 
предузећу, ко ја  ј е  настала тиме шго 
је  кривицом туж еног предузећа до- 
ш ло до пож ара, па је  по предлогу 
туж итељ а суд издао  привремену на- 
редбу путем  забране ДО З-у д а  ту- 
женом исплати накнаду по бсигу- 
рањ у протиБ пож ара, које је  и  ту- 
ж ено  предузеће претрпело.

Т уж ени ]е поднео ж албу, к о ја  је  
основана, привремена наредба уки- 
нута, a и з  разлога:

Од одлучног ј е  зн ача ја  чињ еница 
да ли је  туж ено предузеће под при- 
нудном ликвидацијом  ^ л и  не. Ако 
се туж ено предузеће налази  под 
принудном ликвидацијом  онда је  ту- 
ж и лац  своје потраж ивањ е могао да 
остварује према предузећу к о је  је  у 
принудној ликвидацији  само путем 
пријаве свога потраж ивањ а, је р  сва 
имовина предузећа им а да служ и  за  
обезбеђење и подмирењ е п отраж и- 
вањ а свих поверилаца, a ови нису 
овлаш ћени да се  појединачно обе- 
збеђују и  намирују.

Рок од 8 дава односно 3 месеца 
no завону о лову НРС је само рок 
ла пријаву штете народном одбору 
a ве и p o s  за водвошење тужбе. — 
Застарелост потраживав>а је три го- 
диве. — За  расправл>ав>е отштетаих 
захтева за  штету врево 2500 дивара  
вадлеж ав је редовав суд. (Врх. суд  
АПВ бр. Рев. 467/1959).

Т уж и љ а је  туж бом  зах тев ал а  од 
Ловног газдинства отш тету у  изно- 
су од 165.475 ди н ара за  ш тету  ко ју  
су шеној земљ и починили јелени.

I. ст. суд удовољ ио ј€ туж беном 
захтеву, док је  I I . ст. суд I. ст. пре- 
суду зчшнуо, и туж бу одбацио, н а- 
лазећи д а  се туж ба има поднети у 
року  од 8 дана, и  да је  касно  под- 
несена.

Тужил>а је  у л о ж и л а ревизи ју , ко- 
ја  је  основана, II. реш еш е укинуто, 
a  и з разлога:

Ч лан  34. став 3 Закона о  лову 
Н РС  обвезује ловачк е  организације

да н акнаде ш тету к о ју  заш тићена 
дивлзач у  оквиру њ ихових  ловиш та 
учини н а  отвореним земљ иш тима 
под условом да је  сопственик одно- 
сно поседник зем љ иш та предузео 
потребне мере заш тите. Исти Закон  
прописује д а  се п р и ја в а  за  накнаду  
ш тете подноси у року о д  8 дана к а -  
да  је  ош тећени з а  ш тету  сазнао, a 
н а јкасн и је  у  року од 3 месеца од 
к ад а Je ш тета учињ ена.

Р еш ењ е о накнади ш тете доноси 
изврш ни одбор среског односно 
градског рародног одбора за ш гету 
ко ја  не прелази  2.500 динара, a ако 
ш тета прелази  износ о д  2.500 дина- 
ра, за  поступак о ш тети  надлеж ан  
је  срески суд.

Смисао прситаса да се п ри јава 
подноси у року од 8 дан а односно 
3 месеца је  такав, да се ови рокови 
м орају  см атрати цреклузивним  за  
подношевЕ»е пријаве. Значи , рад и  се 
о м атеријално-правном  преклузив- 
ном рок у  за  поднош ењ е пр^1јаве.

Међутим, члан  34 З ак о н а  о лову 
н е говори о туж би к о ја  би се им ала 
у истом року  поднета! надлеж ном  
среском суду па се прем а томе рок  
и з  чл. 34 Закона о л о ву  не м ож е 
тако  тумачити, да  се он односи и  
н а поднош ењ е туж бе среском  суду 
(односно зависно од вредности и  
окруж ном  суду).

Смисао прописа чл. 34 Закона о 
лову о поднош еш у п ри јаве је  у то- 
ме, да се при јава поднесе народном 
одбору ко ји  на основу при јаве по- 
к реће  поступак о  процени ш тете. 
К ад а  је  при јава благоврем ено под- 
несена на основу к о је  је  висина 
ш тете утврђена, онда се  рок  з а  под- 
нош ењ е туж бе код суд а има п ро- 
цењ ивати  по Закону о  застарелости. 
К ак о  се ради о н ак н ад и  ш тете та ј 
је  рок  3 године.

Ако ствар ве востоји може се тра- 
жити протувредвост иако је ствар 
заменл>ива. — Законско залож во  
право аајмодавца вад стварима вај- 
мопримца која се валазе код вајмо- 
давца врестаје ако више вису сме- 
ш теве код вајмодавца, провале или 
пстровЈеве. (Врх. суд СПВ 6р. Гж. 
1045/1958).

И ту ж и л ац  и туж ен и  су поднели 
ж ал б е  против I. ст. ггресуде, па су 
обе ж ал б е  ^гважене, I. ст. пресуда 
укинута, a  и з  разлога:

К укуруз је  зам енљ ива ствар, али  
чињ еница д а  к укуруз виш е не no -
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стоји омогућује туж итељ у да траж и  
само протувредност истога, a  не и 
издавањ е.

По правилим а имовинског п рава 
у случају  постојањ а најам ног одно- 
са најм одавац има по закон у  право 
залога на ствари најмопримца, али  
само док се она још  налази  код н а ј-  
модавца. К укуруз ко ји  је  био пред- 
метом законског залож ног права је  
нестао па је  престало да постоји и 
то залож но право. П ри томе, пошто 
се ради о залож ном  праву, н и је  бит- 
но да ли  је  предмет залога зам ен- 
љ ива ствар или не.

Ревизија је допуштева ако више 
лица остварују једвом тужбом за- 
хтеве који се засвивају ва чиње- 
вичвом и враввом освову, a збир 
вредвости захтева врелази 50.000 
дивара. (Врх. суд АПВ бр. Вев. 
115/59).

Т уж ена је  обавезна да исплати 
тужител>има: А. 36.198 дин. В. и В 
по 18.900.— динара.

Т уж ена је  поднела ревизи ју .
Р евизи ја  је  допуштена, a  и з  ра- 

злога;
У смислу чл. 368 ст. 2 тач . 1 у ве- 

зи  чл. 164. ст. 1 тач. 1 применом чл. 
36 ст. 1 ЗП П  ревизи ја је  допуштена, 
пошто се у  једној туж би остварују  
од стране виш е лица туж бени за - 
хтрви ко)и се заснивају  на истом 
чт-гтвеничном и  правном однсху, a 
збтвз вЈзедности захтева прем аш ује 
износ од 50.000 динара.

ж бени  лист Ф Н Р Ј” бр. 51/53) на 
издвојену погонску јединицу п ре- 
носе се она основна средства у  гго- 
roHCKOi лединици к о ја  се прем а по- 
nncv  основних средстава воде као 
основна средства јединице.

Счд ппвог степена утврдио је  да 
04 очогуче отваои воде као основна 
средства туж еног матичног преду- 
зеНа. a  не као основна средства 
KheooBO погонске јединице кола се 
из7тво1и.па у самостално туж и лач ко  
гф едузеће. Погреш ио je  дак ле  кад  
.ie ггоесудио да оне ггргшадају ту- 
ж ч л ач ко ј издвојеној јединици. По- 
гоешио, јев  се та  средства према 
проттису наведеном у  претходном 
ставу  не могу пренети на туж иоца 
к ао  осамостаљено предузеће.

О колност ш то је  туж еникова по- 
гонска јединица ко ја  се издво јила у 
ту ж и л ач ко  предузеће претеж но ко- 
ристила спорна основна средства, 
н и је  одлучна у  овом случају.

По члану 73 став 2 споменуте У - 
редбе, наиме, претеж но кориш ћењ е 
основних средстава од стране по- 
гонске јединице основ је  за  пренос 
такви х  ствари на издвојену погон- 
ску  јединицу само онда ако се из 
погтаса основних средстава не види 
к о ја  основна средства п рипадају  
јединици, a  у  конкретном случ ају  
н и је  спорно да се спорна основна 
средства воде као  средства ту ж е- 
ног матичног предузећа.“

Само онда кад се из пописа освов- 
вих спедстава ве випи Ko.ia со од 
тих средстава воде као освоваа сред- 
ства поговске или пословве .ледиви- 
по Ko.ia се вздваја из матичвог вре- 
дучећа, околност пгетежвог кови- 
ш ћела освовних средстава од стра- 
ве .1епививе може бити основом за 
превос тих средстава ва издвојеву  
,1ед7»тптоу. /Врх. привредни суд бр. 
Сл. 101/1960).

..Одлучно спорно питањ е између 
пагуничних странака јесте  питаше 
Koioj од њ и х  треба да припадну од- 
ређена основна средства након  из- 
двајањ а блшше туж еникове погон- 
ске јединице у  самостално преду- 
зеће к о је  наступа као  туж илац  
против туж еног — бивш ег матичног 
предузећа.

Према члану 73 став 1 У редбе о 
оснивањ у предузећа и радњ и  <„Слу-

Одредбе Уредбе о освивању вреду- 
зећа и радњи о расводели имовиве 
у  случају вздвајан>а и осамостал>е- 
н>а воговске одвосво вословве једи- 
вице вривудве су врироде. Расводе- 
ла имовиве изврвхева од страве ко- 
мисије чији састав вије одговарао 
тим одредбама, вема враваог учив- 
ка. (Врх. ггоивредни суд бр. Сл. 330/ 
1960).

„П равилно је  становиш те суда 
првог степена да су одредбе У ред- 
бе о осгошању предузећа и  радњ и  
(„Служ бени лист Ф Н Р Ј“, бр. 51/53), 
згколико се односе на и зд вајањ е 
пословне јединице из састава м а- 
тичног предузећа (чланови 68— 79) 
когентне природе. To несумњлшо 
п роизлази  из текстуалне садрж ине 
одредаба i(„Ha издвојену погонску 
јединицу п р е н о с е  с е . . „ У  ко- 
м исији м о р а ј у  б и т и . . . “ итд.) и
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из основне интенцизе законодавца, 
јасно израж ене у  члановима 70, 71, 
77, 78 и 79 Уредбе: д а  омогући оним 
псх;ловним односно погонским једи - 
ницама ко је им ају  услове за само- 
стално привређивањ е издвајањ е из 
матичног предузећа, да их заш тити 
од евентуалних пропуста и само- 
воЈБе радничког савета матичног 
предузећа и омогући им битисањ е 
осигурањем средстава за  рад. С 
обзЈфом на то, a  им ајући у виду 
чињ еницу да бивш а пргонска једи - 
ница и раднички  савет матргчног 
предузећа нису били р>авноправно 
заступљ ени у ком исији за  расподе- 
лу  имовине, суд првог степена п р а - 
вилно је  утврдио да расподела имо- 
вине н и је  изврш ена у складу  са 
прописима, ге  да туж иоцу припада 
право по чл. 78 ставу  2 и 3 да з а -  
хтева накнадну расподелу у см и- 
слу прописа.

Будући д а  је  код примене к о - 
гентних прописа искљ учена вољ а 
странака, туж ени  се у  ж алби (као и  
у  првостепеном поступку) без осно- 
ва  позива на то д а  су како  састав 
комисије за  расподелу имовине тако 
и сама расподела резултат претход- 
ног споразума изм еђу радничког 
савета матичног предузећа и к о лек - 
тива погонске јединице ко ја  се и з- 
дваја.

П равилно је  становиш те суда 
првог степена да је  на право ту ж и - 
оца на расподелу имовине у  смислу 
прописа, као  и н а  право д а  ту р ас - 
поделу остварује путем парнице, без 
утицаја чињ еница ш то је  у реш ењ у 
народног одбора опш тине којим  се

одобрава конституисањ е издвојене 
погонске јединице констатовано ко- 
ја  се имовина преноси н а  издвојену 
погонску јединицу.

Н ајзад , правилно је  становиш те 
суда првог степена да уговором од 
3 јан уара  1958, којим  туж ен и  д а је  
у  зак у п  туж иоцу пословну зграду  
бивш ег погона и  којим  ту ж и л ац  
п ри зн аје  туж еном п раво  „власни- 
ш тва“ на згради, н и је  консум ирано 
право туж иоца да путем  парнице 
тр аж и  да се расподела имовине и з -  
врш и по важ ећим  прописима. Н а- 
име, уколико би се и з ја в а  вољ е ту - 
ж иоца у  уговору сх в ати л а  као  п ри - 
станак  н а  изврш ену расподелу им о- 
вине, или  се поменути уговор сх в а- 
тио поравнањ ем  стран ака у погледу 
изврш ене расподеле (као ш то ту ж е- 
ни истиче), споразум би био без в а -  
ж ности  с обзиром на чињ еницу д а  
расподела још  ни је и зврш ен а и д а  
је  вољ а странака, без обзира на то 
да ли  се ради о правним  субјектим а 
ко ји  могу пуноваж но закл>учивати 
споразуме, искљ учена код прим ене 
когентних прописа о начину н а  к о - 
ји  h e  се изврш ити расподела им о- 
вине. Ш то се пак  тиче пуноваж но- 
сти самог 'закупног однсха у погле- 
ду пословне зграде, она у Јф ајњ ој 
линији  зависи од тога коме h e  н а  
основу расподеле им овине припасти 
зграда (у вези  са питаш ем  када соп- 
ственик ствари м ож е узети  своју  
ствар у закуп) и од позитивних п ро- 
пиоа којим а се регулиш е питањ е 
под којим  условима привредна о р - 
ганизаци ја  м ож е дати  у  закуп  сво ја 
основна средства."

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у  АПВ која је  одржана 
ттатта 22 августа I960 данесена су следећа решеша:

1. У зет је  на знање извеш тај претседника, сек{>етара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе између две седнице.

2. У зет је  на знање извеш тај секретара о ТЈХ>месечном раду  
органа Коморе.

3. Решешем бр. 241/1960 брисан је  из ргменика адвоката А К  
у  АПВ са даном 31 јул 1960 г. Дракулић С. Јово, адвокат из Ср. 
Митровице, услед пресељења сед. адв. канц. у  Добој, a за  пре- 
узиматеља је одређен адвокат К екез Милош, из Ср. Митровице.
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4. Решењем бр. 270/1960 узет је  на знањ е извештај да је  
адв. притгравник Тодоровић Радивој 3 августа 1960 год. наставио 
адв. припр. веж бу код адвоката Гојковић Мите, у Новом Саду.

5. Решењем бр. 239/1960 узет је  на знан>е запискик о из- 
вршеној примопредаји адв. канцеларије Лалошевић Стевана. 
пенз. адвоката преузиматељу др. Коњсвић Ф едору, адв. из Сом- 
бора.

6. Решењем бр. 275/1960, a на основу чл. 56. ст. 2 ЗОА обу- 
стављено је  вршење адвокатуре Пауновић Дејану, адвокату из 
Панчева, a на основу поступка који је против њега у  току пред 
Окружним судом у  Панчеву под бр. Кри. 111/1960, a за привре- 
меног заменика је одређен адвокат Анкић Стеван, из Панчева.

7. Решењем бр. 257/1960, a на основу чл. 41 ЗОА и 93 т. 4 
уписује се у именик адвоката АК у  АПВ са даном 1 јул. 1960 
Милетић Т. Радован, са седиштем адв. канцеларије у  Икђији, a 
услед пресел>ен>а адв. канц. са подручја друге Коморе.

8. Решењем бр. 258/1960 узето је  на знаше да је  адв. припр. 
Игњатовић Борислав 1 јула 1960 на адв. 'припр. вежби код адво- 
ката Мршетић Т. Радована у  Инђији.

9. Решешем бр. 265/1960 узего је  на знање да је  адвокат 
Грбић-Марцикић Даринка из Врбаса 1 септ. 1960 преселила се- 
диште сгвоје адв. канц. у  Срем. Карловце.

10. Решешем бр. 237/1960, a  на основу чл. 93. т. 8, 130 у  вези  
чл. 18 ЗОА одобр>ена је  одгода полагања адв. испита адв. припр. 
Ракић Душану мз Хоргоша до 30 јуна 1961 године.

11. Решењем бр. 267/1960 еввдентира се уговор о пружањ у 
правне помоћи коју је  склопио адв. Перић С. Веселин, из Новог 
Сада са Зем. задругсм из Срем. Карловаца.

12. Решавано је о молбама за упис у  именик адвоката.
13. Позивају се сви дужници, адвокати, да своје дугове пре- 

ма Комори у  најкраћем року изравнају, како се не би морали 
покр>етати одговарајући поступци ради наплате потраживаша К о- 
море.

14. Решавано је  о осталим текућим предметима.
Управни одбор АК у АПВ

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА КОМОРЕ

Молимо све Радне c.z^ope, адвокате, адвокатске приправнике 
и појединце коиј се сбраћају Комори, да се, ради олакшања рада 
администрације, држ е следећмх прописа:

1) Све поднесже угЕућивата Комори потпуно опремл>ене, да 
ее не би моралс накнадно тражити допуна истих.

2) У једном акту обрадити само један предмет тј. за сваки 
предмет доставити посебан акт, јер he се тако предмети моћи 
л^кше и брж е да реш авају.
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3) Код подношења дисцишгинских пријава npcmm адаоката 
и адв .ириправника исте подносјити у  два 1пр1имерк£ц a н е само у  
једром, по могућности шиссош писаћом малтшнам.

4) Радни одбори адвоката и адв. приправника да тачно до- 
стављају записнике својих седница.

5) Ако Радни одбори по поједином питању поднрсу претстав- 
ку, коју треба Комора да проследи са својим мшпљењем, irpver- 
ставку лоднети у  два примерка, да би једаи могао да остане за  
архиву Коморе.

6) Када се Комори одговара на угогг, треба увек да се позове 
на број Коморе, или Ди!сц. суда или Дисц. тужиоца.

7) Погребно је увек писмено поднети извештај о  постигну- 
TQM бруто 'промету, a не износ истога назначити само на чековноЈ 
ушштници, или поштанској у|цутници.

Секретаријат А К  у  АПВ

ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА  УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА  
И АДВ. ПРИПРАВНИКА

За упис у  именик адвоката потребни су следећи документи:
1. И звод IC3 матице рођених молиоца;
2. Уверење о држављанству Ф НРЈ, које је у  важности;
3. Уверење о пословној способности;
4. Уверење о здравственом стан>у;
5. Увереиве да молилац није под истрагом;
6. Уверење да мсхлилац није кажш ен;
7. Уверење да молилац није у  службеничзшм односу у  мо- 

менту иодношења молбе за упис;
8. Оригинал и прегшс Дипломе Правног фа>култета;
9. Оритинал и препис Сведочанства о псхложеном адвокат- 

ском или судијоком испиту;
10. Увереше о обављеном судеком и адв. приправничком ста-

ж у -
11. Биографија у два примерка;
12. Четири фотографије молиоца.
Осим тога, означити место у  коме се отвара адв. канцеларија.
За упис у  именик адв. приправника иотребна су  иста доку- 

мента, осим докумеиата под тачкама 9 и  10. Осим тога, молби 
вал>а приложити и изјаву принципала којом прима молиоца на 
адв. приправничку вежбу.

Свака молба мора бити таксрграна са 50 дин. држ . таксене 
марке, a у  смислу Tap. 1. ЗАТ, док се решеша таксирају, када 
je  молба решена.

«ГЛ A С Н И К« излази сваког месвца / Издавач и власввк: Адвскатска комора 
у АПВ, Нови Сал, Змај Јовина 20. / Уређује одбор. / Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / 1  екући рачун код Комун. 
банкс број 151-73-3 10002 / Штамп. „Будућност“ погон: књига и брошура Н. Сад
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