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АДВОКАТУРА И СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ОПШТИНА

У задње време у више места на територији Војводине оснс- 
вана је  оггштивска служба правне посугоћи. Само по себи схгни- 
вање ове службе не би могло давати повода за основаније при- 
говоре, па ни од стране адвокатоких организација и адвоката, 
јер се ова служба заснива на самим протисима Закона о адво- 
катури, a сем тога може одиста корисно да послужи за пружа- 
ње празне помоћи грађанима у оним областима где се адвока- 
тура мање ангажује. Међутим, појаве везане за оснивање и рад 
ових служби утицале су на извесно негативно реаговаше адво- 
катских колектива поводом оснивања и рада правних служби 
ошптина у Војводини.

Уочена је  појава да се правне службе општана широко по- 
стављају, да се оснивају у већим центрима где има већи број 
адвоката и да се от^ијентишу на послове које иначе обављају 
адвокати, те посебно да се пропагирају као служба која уопе- 
ишије обавља послове које обавл»а адвокатура и да у неку руку 
сузбија адвокатуру као заосталу несоиијалистичку правну служ - 
бу. Тако је  недавно чак и у Новом Саду, где има 80 адвоката, 
што не само да је  довол>ан број, него можда и превксок, асно- 
вана служба правие помоћи у виду посебног огаптинског серви- 
са —  Биро за пружање ггравне помоћи. И ако је  и до оснивања 
овог Вироа општина имала своју службу правне помоћи која се 
углавном бавила вансудским пословима и пословима из обла|С1И 
којима се мање вабе адвокати са мање или више успеха услед 
осетљивих кадровских слабости, дошло је  до реоргаш-гзације ове 
службе у форми осниван>а посебног Бироа за пружање правне 
помоћи.

Новосадски Биро за пружање правне помоћи у новој форми 
организован је  уствари као развијена адвокатско-нотарска кан- 
целарија. Тако пр>едимензионираном задатку не може успешно 
одговарати општинска служба правне помоћи не само због ха- 
дрова него и због компликованости оваквих послова. Наиме, Би-
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po je  на себе узео задатак да пружа грађанима ггравну помоћ у 
свим областим, па и у судским предметима. Настоји да непосред- 
но заступа странке пред судовима и тежи да делокруг рада прс- 
шири и на привредне организације. Слично се поставл>ају и оста- 
ле службе правне помоћи (као на пр. у Бачкој Паланци и Врба-
с у ) -

Друга интересантна појава везана за наступ овог Бироа (која 
је  мање уочена код д р у т х  правних служби ошптина) јесте да 
се овај поставио директно конкурентно адвокатури, како својитл 
наступањем у јавности, тако и својим радоом. Већ при освивању, 
a касније током рада Биро се поставио директно противно адво- 
катури написима у дневној штампи, изјавом на радио емисији, 
па чак и путем векламних средстава по селима уобичајеним у 
тим местима. Разуме се да не би смо могли приговорати објав- 
л>Р1вању оснивања ове службе у јавности но сасвим је  неприх- 
ватљиво да се једна јавна служба може рекламирати на штету 
друге јавне службе. Тако је  новосадски лист „Дневник” донео 
више написа о оснивању и раду овог Бироа у којима је  адвока- 
тзфа прриказивана у кривом светлу, па су чак изнсшене и теже 
неистине и нетачн01сти о стању у адвокатури и о раду адво1ката, 
истичући насупрот овој службу правне помоћи општина. Чак 
је  и дневни л ж т  „Борба” у броју од 9. новембра 1961. године, 
истина под потписом новосадског доишсника — који је  очигледно 
био инспирисан и инструрфан идејама и подацидга из овог Би- 
роа, донео под неукусним и за овај лист неуобичајетшм сенза- 
ционалним написом; „Новосадски адвокати добили конкурента” 
— „БЕСПЛАТНО и л и  у п о л а  ј е ф т и н и ј е ” — итд. На овај 
начин не само да је становиште о потреби оснивања оваквих 
служби и оваквог типа добило подршку у дневној штампи — 
важном фактору наше јавностк него .ie ова подржала и напа- 
дачки став према адвокатуои —  признато! јавној служби, орга- 
низонаној на основу Закона по систему друштвеног управл>ања 
и која је  по вишеструким признањима посткгла знатне резул- 
тате у нашем правосуђу. Одиста је  изненађуЈЈбги публицитет 
ових наготса.

Резултати рада ових правних служби бар у односу на суд- 
ске предмете незадовољавајући се. Погрешно постављен тужбе- 
ни захтев изазива оптерећење суда због тога што је  суд примо- 
ран да враћа тужбу на надопуну и исправку. Неправилно и нео- 
сновано постављен тужбени захтев изазива непотребно матери- 
јално ангажовање клијената у плаћању високих такса ii трош-- 
кова. Погрешни правни. савети изазЈ^вају непотребне комплика- 
ције у односРЕка грађана и сл. Ово је  такође појава која заслу- 
ж ује озбил>ну пажњу, поред већ изнетих, па и адво>катских ор- 
ганизација (које имају и право и дужност да прате и да се бри- 
ну о унапређењу правне службе код нас) као и одговарајућих 
правосудних органа, па и Завода за јавну управу који се иначе 
у одређеном правцу ангажовао у оснивању ових ггравних служ- 
би. Није нам пбзнато да ли је  неко ван адвокатуре уочио ове



негативне појаве, нешто предузео у циљу отклашања ових или 
их можда другачије оценио, али су колективи адвоката и адво- 
катских приправника сигнализирали ове ло.таве и прикупиле од- 
говарајућу документацију, коју Комора може ставити на увид 
заинтересовалим, па их стога на време сигналишемо. Ово је  по- 
требно тим пре што се налазимо у ери дискусија око реоргани- 
зације правосу^а и правних служби.

Обзиром на изнето сматрамо да треба указати на чишеницу 
да се код оснивања правних служби општина у Војводини јасно 
запажа тенденција ствараива једне нове правне службе паралел- 
ш> Едвокатури, службе са другачијом: организацијом a истим 
овлашћешима као што је  адвокатура. Ово је  у првом реду про- 
тквно постојећим прописима Закона о адвокатури и процесуал- 
ним судскш.! закснгима a у другом реду, сматрамо, да овако по- 
стављена правна служба општана не може послужити као узор 
за предстојећу реорганизацију правне службе. Приликом доно- 
шења садашњег Закона о адвакатури, iio члану 4 овог закона, 
предвиђеео је  да Народни одбори и друштвене организације могу 
01снивати своју правну службу у сврху давања правне помоћи 
грађанима утлавном стога да би се олгогућило грађанима да на 
једноставнији a ефшсаснији начин дођу до правне помоћи коју 
јо ј не могу да пруже адвокати због тога што у неким република- 
ма нема довол>ан број адвоката. Стога је  и критериј за кадрове 
ових служби нижи од онога за адвокате како би се грађанима обез- 
бедила каква таква правна помоћ, јер је  још увек боље и слабија 
од никакве јер су странке вршиле притисак на органе управе и 
суд. Ово тим пре, што се адвокатура углавном сријентисала на 
заступање странака код судова, што је  од увек био њезин основ- 
ни задатак, те адвокати немају временске могућности да се баве 
и другим послоЕИма. Према томе, такву службу треба оснивати 
првенствено тамо где има ман>и број адвоката шш их у опште 
нема односно ради растерећеша ових, дакле као допуну адвока- 
тури. Да је  оза слзткба залпшхљена као допуна адвсжатури доказ 
је  баш то што је  иста предвиђена Законом о адвокатури. Међу- 
тим, тенденција да би овај пролис могао бити зачетак органи- 
зовања једне правне службе паралелно адвокатури нема основе 
у поменутом пропису. Нешто раније била је  примећена тенден- 
ција у Словенији да се адвокатура преко правне службе општи- 
на пребаци на колосек јавне слллкбе правне помоћи, али је  иста 
сузбијена. Појава код оснивања правне службе у Војводини по 
суштини је  иста као и она у Словенији.

Савез адвокатских комора Југославије бавио се овим пита- 
њем, a исто тако претресао је  ову појаву и кроз Комисију за ре- 
организацију адзокатуре, па је  дошао до закЈвучка израженог у 
резолухргји пленума Савеза у Крагујевцу 10 децембра 1961 го- 
дине да слунсбе правне псмоћи спштина и у будуће треба да вр- 
ше правну помоћ грађанима без овлашћеша за заступање, a служ- 
бе правне помоћи при друштвеним организација да пружају по- 
моћ својим члановима у делокругу послова којима је  друштвена



организација позвана да штити своје чланове. Према томе, Ca
ses адБокатских комора заузео је  став да се у предстојећој ре- 
организациЈи правне Службе за адвокатуру искључиво обезбеди 
функција заступања странака пред судом.

Као што је  познато, према садашњем стању, адвокатЈгра је 
основни облик службе правне помоћи у Југославији, која пружа 
ггравну помоћ грађатш а, привредним и друштвенЈШ организаци- 
јама у овим областима и обавља иркључиво функцију заступа- 
ња пред судовима. Јавно прав^обранилаштво једино заступа др- 
жаву и политичкотериторијалне јединице када су ове странке 
у спору. Друге службе правне помоћи не могу се бавити засту- 
пањем. И сами судови пружају грађанима правну помоћ, истина 
нешто у ограниченијем обиму. Исто тако и неке друштвене орга- 
нзизације (синдикати, удружења) имају мање или више развије- 
не службе правне помоћи за своје чланове по материји која спа- 
да у делокрут рада тих оргаеизација. Правне службе општина 
могу да ггружају правну помоћ грађанима, a уколико желе да 
за1ступају грађане и ггред судом то могу чинити ггоеко уговором 
ангажованог адвоката. Привредне организације имају своју уну- 
трашњу правиу службу и правни рефеченти односно саветници 
ових могу своју привредну организацију заступати пред судом 
уколико имаЈу судијско-адвокатски испит без ограничења. Пре- 
ма томе, од свих правних служби адвокатура је  једино овлаш- 
ћена да без икаквих ограничења врши функцију заступања стра- 
нака.

Према више пута поновл.еном мишљењу надлежних право- 
судних фактора као и према подацима којима располаже Адво- 
катска комора ВојводЈгае адвокатура у Војводини, уз мање или 
веће субјективне слабости појединих адвоката, задовољава у 
обављању својих функција и озбиљнијих примедаба на њен рад 
није било. Према томе, основано се може констатовати да адвока- 
тура задовол.ава потребе за пружањем правне помоћи, првен- 
ствено у области судства, на коју област је  претежно усмерена 
њена делатност, не само Законом о адвокатури него и прописима 
процесних судских закона (слично је стање у читавој HP Ср- 
бији). Отуда закљзгчак да адвокатура и убудуће треба да буде 
основни облик правне помоћи без икаквих ограничења у функ- 
цијама a остале правне службе уколико се буду оснивале треба 
да буду извесна допуна адвокатури, да растерете адвокатуру од 
послова вансудских, јер кадрови у адвокатури нису тако бројни 
да би могли да обухвате све потребе за правном помоћи грађана. 
Обзиром на оскудицу кадрова не само у адвокатури, него прав- 
ничких кадрова у опште, постојећи кадар треба рационално ко- 
ристити. Стога, обзиром да су задаци адвокатуре првенствено у 
домену правосуђа, за адвокатуру треба и надаље задржати ове 
послове и одржати висок критериј спреме, праксе и искуства.

Јавно правобранилаштво, иако врши функцију заступања 
државе и политичко-териториталних јединица, по својој суштини 
није служба правне помоћи него је  претежно служба правне за-



штите. Стога, без обзира на евентуалне измене организационе 
форме, Јавна правобранилаштва и у будуће не треба да добију 
овлашћења да заступају правне интересе појединаца било гра- 
ђана било организација.

Широка је  област рада на пружању правне помоћи у вансуд- 
ским предметима. Тако би за правне службе општина остало ши- 
роко поље рада. Ова служба треба да буде одиста помоћ гЈ>ађа- 
нима у њиховим потребама и настојањима да остваре своје право 
и на закону основани интерес, a за чије остварење није потребно 
ангажовати висококвалификоване стручшаке са посебном прак- 
сом и нарочитим иокуством. Сем тога. општине могу организовати 
пружање ове помоћи уз знатно ниже цене na понекад и бесплат- 
но, за одређене категорије грађана или послова. Службе правне 
помоћи општина не морају имати такве кадрове као што мора 
имати адвокатура. Нижи критериј у том правцу омогућиће осни- 
вање ових у свим местима где за њима постоје потребе. Иако у 
принципу претежан број људи и у овој служби треба да имају 
правну спрему ипак извесне послове могу обавл>ати и искуснији 
службеници без правне спреме. Недостатак правничких кадрова 
код нас још he се у догледно време осећати па стога посебно ква- 
литетне кадрове адвокатуре треба растеретити по садржини и 
сбиму некомпликованих (али за грађане веома важних) послова 
које треба да обавља правна служба општине односно и друге 
службе уколико су оспосо5л>ене за овај посао. Заступање пред 
судовима односно предмети из судске материје спадају у најте- 
жу и најкомпликованију правну област, тако када би се и ови 
послози препустили правним службама општина онда би и они 
морал!-! имати кадрове биране по строгом критеријуму, што значи 
кадрови у овој служби морали би бити исти по спреми и другим 
квалитетима као и они у адвокатури, што би опет створило две 
службе са истим овлашћењима a посебном организацијом, те би 
једна морала бити ликвидирана. Према појавама које смо овде 
изнели јасно је  изражена тенденција да би се имала ликвидирати 
адвокатура. Сматралго да би то било штетно по друштвену зајед- 
ницу и да се то несме дозволити. До каквих последица би то до- 
вело пружа нам пример пребациваше адвокатуре на колосек јав- 
них служби правне помоћи у Чехословачкој и Румунији.

Исто тако и друге правне службе, као оне друштвених органи- 
зација и унутрашње службе привредних организација и надаље 
треба да остану у данашњим оквирима што се тиче врсте посло- 
вања, док се начин рада и организација ових може поставити на 
саврерленији начин.

Према томе, код питања реорганизације правне службе треба 
првенствено дискутовати о томе како унапредити адвокатуру, као 
основну службу правне помоћи и прилагодити њезину организа- 
циону структуру даљем развоју комуналног система. Треба наћи 
решења која више одговарају савременим захтевима за рад овак- 
ве јавне службе, a свако решеше које иде на ограничење или по- 
средну или непосредну ликвидацију адвокатуре не може се оце- 
нити као напредно. Ниједна форма службе правне помоћи не мо-



ж е заменити адвокатуру, a обзиром на њезин значај уколико би: 
ова опала или нестала наша друштвена заједница би се нашла 
у оном губитку који се запажа у неким источнизм земљама које 
су замениле адвокатуру друтим правним службама.

II.

Већ код оснивања Бироа за пружање правне помрћи оснивач; 
Народни одбор општрше Нови Сад није правилно поступио, iej> 
је  Биро основао решењем, a не Одлуком. Ово решење није пра- 
вилно објављено, тако да постоје озбиљни формално-прав.ни не- 
ностаци који овај Биро чине правно непостојећим. Сем тога, у 
смислу чл. 4. Закона о адвокатури и Правилника СИБ-а, правна 
служба општине може бити једна самостална организацирна је — 
диница општине, a не самостална правна јединица ван унутрашње 
организације општине.

Новосадска правна служба да би се афирмисала уместо да је  
сачекала извесне резултате свога рада те тиме скренула пажњу 
на себе наступила је  у јавности рекламаторски и што је  још  rope 
нападом на адвокатуру, представљајући себе као „први корак за 
подруштвљење правне службе“, као нову службу која треба да 
спасе клијентелу од материјалног искоришћаваша по адвокати- 
ма, приказујући новоосновану службу као ефикасну и „соција- 
листичку" службу која треба да потисне „приватне адвокате“ и 
адвокатуру као несоцијалистичку правну слзгжбу.

У дневном листу „Борба“ од 9. новембра 1961. изашао је  напис 
потписан од догтасника „Борбе“ из Новог Сада у  коме се представ- 
ља новооснована служба јавности уз тешке нападе на адвокатуру, 
Тако дописник наводи; „Приватна адвокатура већ и због своје 
природе није згвек најсигурнија форма правне помоћи грађанима. 
У недостатку потпуније друштвене контроле прописане тарифе, 
врло често се вишеструко пробијају. Букзгћи дубоке корене из- 
прошлости по својим лошим традицијама приватна адвокатура 
и у садашњим условима се свела у суштини на својеврстан вид 
трговине, па се и степен залагања у заступашу клијената мери 
најчешће динарском тежшЈОм предмета, који се заступа“. Даље 
дописник излаже: „Правници Бироа заступаће наравно своје кли- 
јенте и пред судом. Они ће уствари обавл»ати за њих све послове 
које обављају адвокати, али he многе од својих услуга (све оне 
које нису изричито назначене као бесплатне) и наплаћивати па 
и упола јефтиније од прописаних адвокатских тарифа“.

У дневном листу „Дневник" од 20. X II 1961. године говори се 
о усп^сима овог Бироа са натписом; „За месец и по дана 300 стра- 
нака“, где се наводи да правне савете Биро даје бесплатно. a 
остале услуге упола јефтиније од прописане адвокатске тарифе. 
Па даље; „Оснивање Бироа изазвало је  разне кол1ентаре у круто- 
вима новосадских адвоката. Многи од 90 адвоката колико их  од- 
прилике има данас у граду склони су да у њемЈ- виде конкурен- 
цију. Вероватно због тога што је  Биро већ у првим данима уз ми-
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нималну наплату обезбедио рентабилност. У Бироу, међутим, ка- 
жу да је  у садашњем раду оссбл>е врло често наилазило на при- 
мере да су од појединих странака приватни адвокати за обавља- 
ње неког посла тражили далеко веће суме него што је  то и Пра- 
вилником утврђено. Једној странки за састављање тужбе траже- 
но је  чак 10.000 дин. За посао који је  у Бироу наплаћен 713 дин. 
један новосадски адвокат је  тражио 3.200 дин. (дакле преко 1.700 
дин. преко тарифе), a сличних примера има још “.

Већ из овде наведених цитата види се не само тотално непо- 
знавање адвокатуре као друштвене институције него и наших 
друштвених кретања, a сем TĈ ra неколико неистинитих и непро- 
верених тврдњи. Код нас нема приватне адвокатуре, јер је  адво- 
катура у Југославији јавна служба, друштвено призната и Зако- 
ном утврђена, те организована на приндипу друштвеног управ- 
љања. Према томе, посао на подруштвљењу правне службе већ 
је  далеко поодмакао тако да оснивање Бироа за правну помоћ у 
Новом Саду не може бити први корак за подруштвљење ове слу- 
жбе, a колико ће уопште бити користан корак видеће се по резул- 
татима његовог рада. Што се тиче динарске тежине предмета сма- 
трамо да ова не даје карактер „својеврсне трговине“ интелекту- 
алном раду адвоката, jeep је  натрада за адвокатски рад државом 
тарифирана баш по тој динарској тежини предмета. Навођење 
неких случајева о пробијању тарифе не може да даде основну 
карактеристику раду адвоката, a сем тога случај поменут у листу 
,.Дневник“ од 20. X II 1961. године није по Бироу разјаш 1вен ни 
до данас иако је  дисциплински тужилац Коморе затражио ближе 
податке и имена адвоката ради евентуалног дисциплинског про- 
гона. Помињање дубоких корена прошлости и лоших традиција 
у адвокатури показује велико непознаваше прошлости и улоге 
адвоката у напредном покрету, те чврстог професионално-морал- 
ког профила адвоката наших старијих генерација. Можемо само 
зажелети да све наше правне службе и постојеће и које ће се 
оснивати понесу нешто из тог професионално моралног фонда 
адвокатуре наше прошлости!

Ово непознавање ствари и изнете неистине не би заслужиле 
нашу посебну пажњу да није повезано са напред изнетом тен- 
денцијом, да се јавности криво прикаже адвокатура, којој да се 
насупрот представи правна служба општина. Учестали написи у 
овом правцу необавештеном читаоцу могу изгледати као извесна 
кампања против адвокатуре од чега адвокатура и адвокатске ор- 
ганизације трпе знатну штету, a сем тога уноси се пометња у ре- 
довима адвоката и адвокатских приправника и несигурност у од- 
носу на своје професионалне и друштвене позиције.

Поводом закључака пленума Савеза адвокатских комора Ју -  
гославије одржаног у децембру 1961. у Кратујевцу, a ради инфор- 
мисаша јавности о овим закључцима, који се односе на питање 
реорганизације адвокатуре, председник Адвокатске коморе В о ј- 
водине дао је  изјаву дневном листу „Дневник“ у Н. Саду, која је  
објављена 19. X II 1961. Узгред је  дотакнуто и питање наступа 
Бироа за правну помоћ у Н. Саду. Ово је  изазвало шефа тога



Бироа да на један претенциозан и памфлетски начин даде истом 
листу чланак у коме је  тенденција потискивање адвокатуре од 
стране правне службе општине јасно изражена, a у коме напису 
је  изнето низ нетачности и неистина у односу на адвокат\фу. 
Чланкописац износи мишлзење да адвокатура не задовољава по- 
требе за пружање правне помоћи, да је  несоцијалистичка служ- 
'ба, да адвокати на капиталистички начин остварују своје прихо- 
де, да се адвокатске организације повезују са страним капита- 
листичким организацијама, те износи гледиште да треба уместо 
ове наћи нове форме пружаша правне помоћи грађанима, a у тим 
новим формама види нов социјалистички облик пружања правне 
помоћи у општинској служби правне помоћи. Стога за ову службу 
тражи проширење обима овлашћења у свим областима и у свим 
иравцима, као и пружање правне помоћи привредним и друштзе- 
ним организацијама као и заступање странака пред судовима.

Да би оправдао своје становиште чланкописац наводи да адво- 
катура и из објективних разлога не може да задовољи потребе 
„а уколико се не предузму извесни ефикасни кораци у будуће ће 
стање бити још критичније“. Ова његова забринутост заснива се 
на нетачној тврдњи да је старост адвоката у ВојводИни нвгде око 
60 год. у просеку, као и на чињеници да данас иљ1а у Војводини 
свега 30 адвокатских приправника у односу на 400 пре рата. Не- 
тачна је  тврдња да је  просечна старост адвоката у Војводини око 
60, него је  око 50 година. Према томе, забринутост за старост адво- 
ката преурањена је  за 10 година —  a баш ових 10 година довољно 
је  за обнову кадрова. Што се пак тиче адвокатских прнправника 
истина, да је  за нормалну обнову кадрова овај број недовољан, 
али је  упоређење са предратним стањем потпуно беспредметно. 
Сасвим су друге прилике биле пре рата у овој служби, a сем тога 
данас у адвокатуру не улазе нови кадрови само преко адвокатско 
приправничког стажа, него и из других служби (судије, правни 
референти, правници из управе, правобранилаштва и др.). Уоста- 
лом, проблем стварања висококвалификованог кадра код нас је 
већ озбиљно захваћен, тако ће и разграната мрежа новооснованих 
Правних факултета за наредних десет година избацити знатан 
број правника и за адвокатуру. Према томе, сасвим је произвољан 
закључак ,.да је  адвокатура у Војводини на путу физичког изу- 
мирања" —  (као да једна институција може физички умрети!) 
Уосталом, ако нема кадрова за обнову адвокатуре са којим кадро- 
вима се мисли разгранати мрежа правне службе општина која 
треба да замени адвокатуру сем ако не лаичким.

Неоспорна је  чишеница да је  југословенска адвокатура соци- 
јалистичка инститзгција. Врло је  смело и неодговорно тврђење да 
она нема социјалистички карактер. У првом реду да истакнемо 
питање да ли би социјалистичка држава законом прописивала и 
уређивала једну несоцијалистичку јавну службу!? Надаље, адво- 
катура је  организована по принципу друштвеног управљања пре 
него многе друге службе и законом подигнута на степен јавне 
службе. Ово су основе за изградњу ове социјалистичке институ- 
ције и на њима се она даље треба да развија. У  поменутом члан-
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ку оспорава се социјалистички карактер адвокатуре из два раз- 
лога; што Савет Адвокатске коморе нема увида у конкретно по- 
слова1ве појединих адвоката —  што адвокатске канцеларије нису 
под друштвеним управљањем —  и, што адвокати долазе до сво- 
га прихода путем „приватног присвајања". Прва тврдња показује 
основно непознавање суштине адвокатуре и неразумевање дру- 
штвеног управљањал Друштвено управљање се може увести у 
једној институцији или сл;ужби a никако над појединцем. Адвокат 
или адвокатска канцеларија нису сами по себи јавна служба, јер 
нити је  адвокат нити његова канцеларија пословна јединица или 
погон адвокатске организације —  Коморе. Јавна служба je  адво- 
катура, a адвокати су само носиоци ове службе. Адвокатска кан- 
целарија је  само место у којој адвокат обавља своје послове. Нити 
садашња индивидуална форма вођења послова адвоката —  кроз 
појединачну канцеларију, нити предложена удружека форма 
обављаша послова — кроз заједничку канцеларију — не трпи 
никакав увид било кога у конкретно пословање појединог адво- 
ката. Кад би било друкчије тада више не би било адвокатуре, јер 
се ова заснива на основним принципима слободног и независног 
рада адвоката и чуваша адвокатске тајне.

Друштвена заједница врши друштвену контролу у адвока- 
тури путем органа друштвеног управљања код Комора. Да би се 
ова друштвена контрола проширила у предвиђеној децентрализа- 
цији адвокатске организације предложено је  оснивање котлунал- 
них Комора са органима друштвеног управл>ања. Иначе Савет 
Адвокатске коморе има као друштвени орган веома широк дело- 
круг рада. Он разматра проблематикЈ'- ове службе, одлучује на 
одређени начин о уласку у адвокатуру (оцењујући достојност мо- 
лиоца). Претреса и препоручује мере за псбол>шање и унапређе- 
ње рада ове службе и сл. Иначе истичемо да рад адвоката подле- 
же многострукој свакодневној контроли у првом реду самих за- 
чнтересованих странака, суда, тужилаштва и других органа пред 
којима адвокат поступа. Овај рад се свакодневно контролише 
преко поднесака и обављених правних радњи. Друге контроле 
рада адвоката не може бити. Сем тога, адвокат одговара дисци- 
плински за преступе повреде професионалне етике или за нестру- 
чан рад код Коморе. Награђивање адвоката је  тарифирано. По- 
рески орнани имају и могућности, a и врше контролу прихода 
адвоката који су дужни да воде пословне књиге. Према томе, рет- 
ко је  чкји рад изложен толикој и таквој контроли-као што је  то 
рад адвоката.

О приватном присвајашу је  већ било више пута речи поводом 
начина прибирања прихода адвоката. Чује се мишљење да адво- 
кати долазе до својих, прихода путем награде за рад која има ка- 
питалистички вид приватнст присвајања. Међутим ово је  мишље- 
ње нетачно. Адвокатски рад је  интелектуални рад. Адвокат ни- 
шта не производи па према томе адвокат не задржава за себе ви- 
шак производа нити пак на посредан начин може учествовати у 
приватном присвајању. Према садашњем стању адвокат својим 
радом остварује средства на исти начин као што то чине и д р у т



ццтелектуални радници ван везаног радног односа, као напр. књи- 
жевници, уметници и др. Уосталом, мислш,! да не треба посебно 
истицати да је материјални положај адвоката у нашем друштву 
одређен општим положајем сацијалистичког грађанина и соција- 
листичког предузећа, његовог клијента. Награда коју клијент 
даје адвокату за рад долази из прихода који се формира под од- 
ређеним условима које прописује социјалисдичка заЈедница. На- 
даље, и саме награде —  плате —  за непроизводни рад лица у др- 
жавној управи и другим јавнмм службама дају се из општег виш- 
ка производње намењеног за подмирење опште друштвених по- 
треба. Према томе, награда за  рад адвоката по својој суштини 
истоветна је  са натрадама за рад лица ван производње, a која 
обнашају и јоштекако важне друштвене функције у социјали- 
стичкој заједници. Уосталом, ако досадашњи начин награђивања 
адвоката више не одговара принципима на којима се заснива фор- 
мирање прихода радних л>уди код нас онда треба пронаћи друга 
решења. To не мора бити разлог да се овој служби одриче свака 
перспектива и да је  као несоцијалистичку треба заменити другом 
социјалистичком, ксја на други начин својим носиоцима обезбе- 
ђује и формира приход.

У поменутом чланку се износи мишљење да за заступање код 
суда и није баш потребно нарочито искуство, посебна спрема и 
пракса, што не би могли чинити и службеници Бироа за правну 
помоћ општине, јер да то чине без нарочитог искуства и праксе 
и адвокатски приправници. Овде треба истаћи да адвокатски при- 
правници (са извесним ограничењима) поступају пред судом, али 
не треба изтубити из вида чињеницу да адвокатски приправник 
ради по упутствима и под надзором адвоката код кога је  на ста- 
ж у, да странка даје пуномоћ адвокату, a не адвокатском тгриправ- 
нику и да за адвокатског приправника, адвокат — принципал од- 
говара странци материјално, a пред Комором ii адвокатски при- 
правник и адвокат за њега дисциплински у случају пропуста и 
материјалног оштећења странке. Адвокатски приправник је  на 
вежби, стажер, и налази се не само под кснтролом свога принци- 
пала него и Адвокатске коморе која на одређени начин прати рад 
II развитак адвокатских приправника. Без адвокатског испита 
овај не може да брани пред Окружним судом нити може да по- 
ступа пред Вишим привредним судом.

На крају у поменутом чланку пребацује се са одређеном тен- 
денцијом југословенској адвокатури да истпче своју активчост 
у Међународној унији адвоката, као и за признања која је  у овој 
У ршји дсбила за досадашњи рад. Изненађујуће је  безобзирна оце- 
на чланкописца: „уколико је  међутим то признање дошло од Ме- 
ђународне адвокатске организације која што је  опште познато 
пр&дставља бедем међународног капитализма, онда се нигде не 
•би морао позвати на овакво признање." Међународна унија адво- 
ката иако је  организација претежно професион,алног карактера 
заснива свој рад на принципима слободне и независне адвокатуре 
и на начелима демократије и међународне сарадње. У критичио 
време испољавала је  видан антифашистички став. Сада се залаже
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за  очување мира у свету и пропагира најтешњу међународну са- 
радњу. Знатна је  њена активност на пољу претресања савремених 
правних проблема. Истина да је  њено седиште у Западној Евро- 
пи, (Париз — Брисел) али и многе друге међународне организа- 
дије са којима сарађују наше одговарајуће организације налазе 
се у том делу света. По принципу мирољубиве и активне коегзи- 
стенције ми сарађујемо са сваким оним чији рад доприноси оп- 
штем унапређењу науке, технике, з^етности и сл., као и са сва- 
ком организацјом која ради на миру, зближењу л>уди и међуна- 
родној сарадњи. Ваља подвзЉи да нарочиту активност у овој ор- 
ганизацији развијају представници адвокатских организација не- 
ангажованих зе^шља. Неколико важних функција у Унији држе 
представници ванблоковских земал^а и земаља у којима су на 
власти социјал-деаиократски режими (Индија, Либан, Бразилија, 
Мароко, Мексико, Куба, Шведска, Данска), a представник соци- 
јалистичке Југославије један је  од ппредседника ове Уније.

Године 1959 пленарни састанак Савета Уније одржан је  у Ду- 
бровнику под покровитељством ген. секретара ССРНЈ друга 
Александра Ранковића, уз учешће представника СИВ-а, a једну 
делегацију Уније примио је  и сам Председник Републике.

Слично неразумевање 'задатака правне службе општина и од- 
носа ове према адвокатури, као и стања у адвокатури и значаја 
ове, може се наћи и у материјалу састављеном од стране стручних 
служби НО среза Нови Сад, који је  материјал спремљен за сед- 
ницу Среза Нови Сад са циљем да се сагледају основни проблеми 
функционисања комуналног система. Тамо се, између осталог, ис- 
тиче; „Потреба за образовањем и радом ове службе је  велика, јер 
је  то једна ефикасна и јефтина правна услуга грађанима. Ово је  
истовремено повол>но решење за увођење социјалистичких одно- 
са у пословима адвокатуре који су још и данас етички супротни 
овима. Уосталом, перспектива развоја службе правне помоћи иде 
у  правцу обухватања целокупне садашше адвокатуре.” (НО среза 
Нови Сад, Нека питања функционисања комуналног система, 
стр. 61).

О каквим то социјалистичким односима у пословима адвока- 
туре аутори мисле нејасно је  a ко је  и ко је  коме и чиме супрнуган 
неразумљиво. Реченица је  бесмислена фраза, но једино је  изра- 
жен став према адвокатури, a перспектива развоја општинске 
службе као замена адвокатури јасно изражена. И то се ни мање 
ни више предлаже среској скупштини!

Сигурно је  да је  свима нама задатак да се бринемо о томе како 
ће се на најпогоднији начин обезбедити правна помоћ грађанима, 
предузећима и друштвеним организацијама, па је  свако настоја- 
ње у том правцу добро дошло и свака здрава идеја добар прилог 
дискусији, али се у овима мора огледати и објективност и разу- 
мевање проблема и правилно схваћена линија напредка. Ако се 
полази са других позиција онда се уноси забуна и несклад у рас- 
правлзање проблема, што никоме не користи.

Милорад Ботић
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O РАСКИДУ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ 
И ЊЕГОВИМ ПРАВНИМ ПОСЛЕДИЦАМА

Угавор о доживотном издржавању, склапају уговорачке 
странке међуссбом у циљу ооигураша своје непооредне егзистен- 
ције и остварења одређене материјалне користи. Странке га скла- 
пају у намери да шегово тразаше буде постојано тј. до смрти гтри- 
маоца издржавања, када давалац издржавања постаје власник 
ствари, која је  била предмет уговора. Но, то не искл>учу]е мо- 
rybHocT да извеони животни фактори, који се стварају током 
уговорног односа, поремете дсбре односе између странака уго- 
ворница, те такав правни посао не само да постаје терет за обе 
стране, већ губи правни смисао и циљ шеговог даљег постојања. 
У том циљу, законодавац је  у одредбама чл. 125 Закона о насле- 
ђивању предвидео могућност и разлоге за раскид оваквог уговор- 

.ног односа међу странкама.
У погледу престанка, односно модификације уговора о дожи- 

вотном издржавању, дата су врло важна и оригинална решења, 
при чему се суду остављају пшрока овлашћења у оквиру одре- 
ђених законских прописа. Уговор се може раскинути, било спо- 
разумом уговарача, било на захтев једне од уговарајућих страна. 
Опоразумно раскидање уговвра је  одраз уговорне аутономије и 
може уследити како пре, тако и после почетка извршења уговора.

Што се тиче споразумног раскидања уговора, држимо да рас- 
кидање може уследити и без неке одређене форме, за разлик}^ од 
заснивања уговорног односа који мора бити сачињен увек у пис- 
меној форми. Ово с тога, што Закон не само да није изричито 
предвидео форму за раскидање уговора, него услед тсга што се не 
може претпоставити да разлози, због којих је  предвиђена посео- 
на форма за закључење треба да важи и за раскидање уговора.

На захтев једне од уговарајућих странака уговор се може рас- 
кЈшути;

1) Ако су се однвси између уговарача пореметили у толикој 
мери да је  њихов заједнички живот ггостао неподношљив. Ова 
одредба долази до примене само у случају кад су уговарачи исто- 
времено успоставили и заједницу живота. При томе није одл^^ч- 
но, да ли је  и која страна крива за поремећај односа, јер  празо 
на тражење раскида није ограничено само на невину страну.

2) Кад друга страна не извршава своје обавезе (чл. 125 ег. 3 
ЗОН-а). Није потребно да је  друга страна крива за неизвршење 
обавезе, већ је  довољно да се абавеза објективно не извршава. 
Али, иако Закон предвиђа да „свака страна може тражити рас- 
кидање уговора“-, сматрамо да то у сваком случају не може учи- 
нити свака уговорна страна, однссно она страна кфа не извршује
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обавезе, него само друга страна. To се са сигурношћу може за- 
кључмти из одредбе Закона да се захтев за раскидан>е може ста- 
Еити „ако друга страна не извршава своје обавезе“. To значи да 
раскидање уговора може да тражи само други саутоворач, који 
са своје стране извршава уговорену обавезу или је  спреман да 
је  изврши.

У судској пракси опорни су услови за раскед уговора у слу- 
чајевима из става 2 чл. 125 ЗОН^а, када је  заједнички живот уто- 
варача неподношљив. Оссбито треба рашчистити питање о улози 
криЕице за насталу неподношљивост заједничког живота угова- 
рача и аиалогне примене чл. 125 и следећих ЗОН-а ка уговоре 
о предаји имовкне.

У вези са овим правним проблемом у судско] пракси су се по- 
јавила два различита правна становишта. Становиште, да шгЈе 
пстребно водити рачуна о крргеици за настали поремећај односа 
до те мере, да је  заједнички живот пастао неподношљив, код за- 
хтева за раскид уговора, углавнсм се сбразлаже тим, да за раз- 
лику од важећих правила општег имовинског права да кад от- 
платног угсвора страика не може одступити од утовора, a ни тра- 
жити раскид уговора. Због тога Закон сам поремећај односа до 
пучи угсвор, — став 2 члан 125 ЗОН-а одређује право стЈоанке да 
једноставно тражи раскид уговсра. Када према уговору стр>анке 
живе у заједници, a н>ихсв се однос поремети, да постаје непод- 
ношљив, може у смислу ове законске одредбе свака странка тра- 
жити раскид уговора. Због тсга Закон сам поремећај односа до 
неподношл>ивости заједничког живста сматра довол>ним разло- 
гом, да лгоже једна или друга странка тражити раскид уговора. 
Заједница живота представља извесну складност и подношл>ивост 
у односЈша лица која у заједници живе. Када се односи поремете 
до тог степена да је  заједнички живст постао непсдношл>ив, онда 
је  и угоЕср, на коме се заједнида сснива, изгубио свој смисао. 
Принудно одржавање заједнице и поред оваквог поремећаја било 
би противно правој вољи странака у време закључивања уто- 
вора, не би одговарало гтринципу поштеног вршења права и дуж- 
нссти и заштите оправданих интереса грађана, косило би се са 
ошпте признатим хуманистичким схваташима и водило би брло 
често, до злоупотребе права. Исто ово сташе, и исти овај разлог 
мсже по1стојати и у случају, кад ie  заједница живота заснована 
уговорк)м о доживотном издржавашу, склоплзеним у смислу прав- 
них правила грађанског права. Према томе и у погледу, оваквих 
уговора може се аналстијом применити чл. 125 ст. 2 ЗОН-а

Супротно становиште, да ваља водити рачуна о кривици за 
настали поремећај односа до неподношљивости заједничког жи- 
вота код захтева за раскед уговора о доживотном издржавању, 
псдржавано је  од стране судске праксе од почетка, те се исто iio-
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држава још и сада у Словенији, особито код раскида уговора a  
доживотном издржавању, кад се одмах уступа власништво на 
извесним стварима, a има свој ослонад у основном начелу пошто- 
вања и поштеиог испуњаван>а наплатних уговора.

Данас се пак у судокој пракси сматра, да питање, чмјом ie 
кривицом дошло до неподношљивости заједничког живота, не 
може да се постави код раскида уговора о доживотном издржа- 
вању, јер закон тај услов за раокид утовора не предвиђа. Према 
таме је  без утицаја гоггање ко је  од парничара крив за неслага- 
ње између њих, пошто је  за раскид уговора довољна чињеница 
да је  живот уговарача постао нелодношл)ив.

Није, дакле, одлучно да ли је  и која страна крива за по'реме- 
haj односа, јер право тражеша раскида није ограничено лскљу- 
чиво на невину страну. Ако се према одредби члана 125 став 2 
ЗОН-а услед пор>емећаја односа до неподношл>ивости заједничког 
живота може тражити раскид уговора, онда се то право може 
признати свакој страни. Ипак сдсатрамо да се неби смело при- 
знати страни, која је  иокл>учиво крива што је  дошло до тог поре- 
мећаја односа и неподношл>ивости заједничког живота.

Претпоставимо да је  изричито у одредби чл. 125 став 2 ЗОН-а 
допуштено свакој страни, без обзира чијом ie кривицом дошло 
до поремећаја односа и неподношл>ивости заједничког живота, 
да тражи раскид уговора, јасно је  да се то може односити на уго- 
вор о доживотном издржавању закључвн у смислу члана 122 ст.
1 ЗОН-а. Ако се узме да се одредба чл. 125 ЗОН-а разликује од 
правних правила имовииског гтрава, да код утовора са накнадом 
једна страна не може одустати од уговора ни тражити да суд рас- 
кмне уговор, ако је  друга страна вол.на да уговор извршује, за- 
што се тада одредба члана 125 став 2 ЗОН-а има аналогно приме- 
нити и на уговоре о доживотном издржавању закључене у смк- 
слу правних правила грађанскрг права.

Мора се нарочито имати у виду да с обзиром на правну при- 
роду уговора о доживотном издржавању, и када се на тај уговор 
имају приЈиенити правна правила грађаноког права није по rrpa- 
вилу нижада примењивано опште начело о неразрешивости уто- 
вора, него се долушта могућност раокида уговора у случају угс- 
ворене заједнице живота, која је  услед пор>емећених односа по- 
стала неподношљива, јер се увек сматрало да је  извршење оба- 
везе из утовора могуће само уз непоремећене односе и псидношљи- 
вост заједничког живота. Ако пак иопуњавање обавеза из уто- 
вора није на тај начин могућ, тада се и по правшш правилима 
грађаиског права, a без аналогне ггримене одредбе члана 125 став
2 ЗОН-а, може тражити раскид утовора, али само од стране оног 
лица које није својом кривицом осујетило испуњење обавезе из 
утовора.

Питање је, да лги закон у став 2 чл. 125 уопште Јзешава, или 
има намеру да решава и питање оправданости захтева за раски- 
дан>е Јч-овора за страну, која је  сама искЈвучиво крива за поре- 
мећај односа.
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Из текста се не веди, да замон има овакав случај у виду. Из 
израза „свака страна“ не може се ово закључити, јер се једнак 
израз употребљава и у ставу 3, 'а који у пракои тим оправдава 
захтев за раскид уновора само за ону страну Ko.ia неиопуњава 
своје обавезе.

Израз „овака страна" употребљава се с обзиром на теист ста- 
ва 1 члана 125 ЗОН-а, који регулише опоразуман расжид утовора.

Нема сумње, да ће бити потребно ускратити примаоцу издр- 
жавања прало тражења раскида уговора и тада, када сам по сво- 
јо ј кривици онемогућава иопуњавање уговора.

Због тога се може рећи да став 2 одређује само начелно мо- 
гућност раскида у случају поремећаја односа уговарача a да треба 
да важи у погледу оправданости сваког оваквог захтева опште на- 
чело имовинског права о отплатним уговорима, — да не постоји 
могућност једностраног или самоволлног без оправданих разлога 
раскида оваквог уговора.

Наш Основни закон о браку, у својој одредби чл. 56 ст. 2 из - 
ричито одређује, да у случају псаремећаја односа до неподношљи- 
вости између брачних другова, искључиви кривац поремећаја 
иема право тражити развсд брака. Однос између даваоца издр- 
жавања и примаоц издржавања стварно се не р^ликује од одно- 
са у браку у погледу услова за нормалан заједнички живот и не- 
:ла разлога да се право на тражење раекида уговора о доживот- 
ном издржавању друкчије третира.

Текст става 2 чл. 125 ЗОН-а се због тога не може тумачити је - 
дино граматички, него и логички у складу са оправданим интен- 
цијама законодавца и у сагласности са огаптим правним и морал- 
ним начелима, према који.ма постоји могућнсст раскида утовора 
о доживотном издржавању за сваку странку, a да такав захтев 
не припада странци, која је  искључиви кривац за поремећај од- 
нсса између уговарача.

Само код оваквог тумачен>а. постоји могућност, да се уговори 
о доживотном издржавању схвате озбил.но, јер би се могло де- 
сити ,да уговарачи измисле „објективне“ разлоге за раокид уго- 
вора те их обесно раскидају и склапају нове, што се у неким слу- 
чајевима у пракси и дешава.

Становиште изражено у ставу 2 чл. 125 ЗОН-а, којим се даје 
ишрока могућнсст странкама да раскидају уговор због неподно- 
шл>ивости заједничког живота, неприхватл>иво је  у погледу уто- 
вора о доживотном издржавашу када прималац издржаваша 
уступи власништво имовине за живота (тзв. уговори о предаји 
имовине) и то са следећих разлога;

Начелно схваташе Савезнаг Врховног Суда бр. 8/57 о угово- 
рима о доживотно.м издржавању који су склопили уговарачи пре 
ступања на снагу ЗОН-а у облику тзв. уговора о предаји имовине 
HE ИСКЉУЧУЈЕ ПРИМЕНУ ЧЛ. 125 ЗОН-А. Но и паред тога 
стојимо на гледишту да ваља ггримењивати правна правила имо- 
винсхсг права која су била на снази 6. IV. 1941 год. a одбити при- 
.мену аналогије чл. 122— 127 ЗОН-а у споровима који су настали 
у вези са испуњавашем оваквих уговора, с обзиром на чишеницу
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,да је  овде у првом реду меродавна воља странака која би пред- 
:ви^ла раскид у смислу чл. 125— 127 ЗОН-а.

He може се претпоставити у тим случајевима, да су странке 
имала у виду овакве законске одредбе. Овакви уговори не могу 
се раскинути према одредбама чл. 125— 127 ЗОН-а, a које тада 
уошпте шгсу посто|јал€, услед чега анал‘огија према овим одред- 
бама не може да важи.

Но, имајући у вмду становиште начелног схватан>а, да се при- 
мешују правна правила имовинског права на овакве старе уго- 
ввре о предаји, не mct^̂ бити примењиване сдредбе чл. 122— 127 
ЗОН-а.

За ово говори и екочомака страна. Имање, које је  прималац 
примио и на кота је  власеиштво било пренето, представЈва обич- 
но материјалну, привредну и егзистентну базу за њега и његову 
породицу. Раскидом уговора, који се више година испуњавао уни- 
штила би се егзистенција. Отприлике у једнаксм полсжају нала- 
зи се и давалац, ксји не би био у сташу да прихвати материјалне 
пс1следице повраћаја у пређашње стање. Свакако се не би могло 
прихватити сбјеклививтичко становиште, да би могла тражити 
расквд оваквог угсвора о предаји имсвине и странка, која је  са- 
ма кривац за непсдношљивост заједничког живота уговарача.

Једнак је  положај и ксд н'ових угсвора о предаји имовине, 
склошвених накс1н ступања на снагу Закона о наслеђиван>у.

Чињеница прелаза у власништво ед таквог је  значаја, да За- 
кон одређује два одвсјена правна института, особито у по-гледу 
раскидања уговора. Тиме што давалац уступа влаеншптво имо- 
вине примасцу, дсбмјају овакви уговср са уговоре'Ним издржава- 
њем, битан елеменат уговсра из чл. 111 ЗОН-а, који се Л1сгу рас- 
кинути само под условом из чл. 120 ЗОН-а.

Предата имовина не спада у оставштину примаоца издржава- 
ња. За то говсри економска страна. Ишло 6и се предалеко ако би 
постојала мснућновт псништавања оваквих угавора о предаји 
имовине са доживстним издржавањем и са стране странке, која 
је  сама кривац за поремећај однаса, него вал>а у том погледу раз- 
матрати овакве ушворе према општим правилима имсвинског 
хтрава. Ако се пак ради о примени неке аналсгаје, овде је  умес- 
није применити аналогију чл. 120 ЗОН-а, но 125—127 ЗОН-а.

Могућвост раскида угов&ра о предаји имовине, псготозо не 
може да се прихвати, ако су стране уговорнице угсвором изри- 
чито предвиделе сбавезе у пстледу накнаде за случај немогућ- 
ности заједничког живота.

На ознову напред изложенот мишљења смо, да код раскида 
уговсра о доживотном издржавашу, којим један утоварач (при- 
малац издржавања) уступи у власништво сву своју имовину или 
њен део, —  као и код раскида уговсра о доживотном издржавању 
из чл. 122 ЗОН-а, ваља у случају поремећаја односа уговарача 
до неподношљивости заједвичког живста имати у виду питање 
кривице за овакво стање у толико, у колико странка, која је  ис- 
кл>учиво сама проузроковала поремећај одноаа до неподношл>п- 
вости заједничког живота, не може тражити расккд уговора.
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Услучају самсг раокида уговора о доживотном издржавању, 
без обзира на узрок раскида, о5е уговарачке странке разрешавају 
се обавеза из раекинутог уговора, али су зато оне с друте стране 
дужне да врате, однсено да накнаде оно што су једна од друге 
примиле, јер не псстоји више правни основ да то држе, — по 
претходно изЕршеном обрачуну о свему што ie до раскида дато 
иЈш учињено на основу уговора.

Том приликом ће нарочито доћи до примеле правила о неира- 
ведном обогаћењу, као и правила о накнади причињене штете, 
(чл. 125 ст. 4 ЗОН-а), ако за то позтоје услови.

Говорећи о раокиду уговора о доживотном издржавању чл. 
125 ст. 4 ЗОН-а изричито истиче право странака, да траже нак- 
наду по општим правилима имовинског права. Право на такву" 
накиаду имају обе странке, тј. и издржаватељ и издржавани. 
У пракси ту накнаду редовно тражи само издржаватељ као на- 
кнаду за дано издржавање. Угово1ром о дсживотном издржавању 
сснива се пссебан имовинско-правни однос с нарочитим последи- 
цама, ксје могу бити различите већ према специфичнссти поје- 
динсг угсвора.

Нормално можемо имати пред очима два аоновна сблика та- 
кЕог уговора, које предвиђа закон, a то су; кад се издржавање 
врши у кућној заједници (чл. 122 ст. 6 ЗОН-а), и онар кад се не 
сгнива кућна заједница, него издржавани добија издржавање ча 
било који други начин (чл. 122 ст. 1 ЗОН-а). У првом случату ре- 
довно долази до мешаша имрвине (производних средстава) сбеју 
странака уговорница, те се из прихода шиховог рада и њихсзих 
производш^х средстава подмирују животне потребе и једне и 
друге стране.

Када се такав уговрр раскине, да би се утврдило, која страна 
сд које треба добити накнаду ,треба првенствено оценити, шта 
је  ко од н>их дао у ту затедницу и колико је  из ње потрошио. Код 
сваквог обрачуна може врло лако испасти, да управо издржава- 
тељ треба издржаваноме дати накнаду, и ако на први поглед из- 
гледа, да практички само издржавани даје наннаду за издржа- 
вање.

Као следеће врло важно питање појављује се и питање, који 
су услови за остваривање ове накнаде односно какве је  ггравне 
приррде ова накнада. У вези са тим у пвром реду треба истаћи, 
да то, бар редовно, нипошто шгје накнада штете. Као што то већ 
делшшчно произилази из излагаша, питање те накнаде представ- 
љаће у ствари обрачун међусобних давања једне и друте стране. 
По извршеном оваквом обрачуну види се, која је  страна више 
примила него дала, те се тај вишак даваша код противне стране 
одражава као обогаћење. О захтеву за повраћај тог вшпка дава- 
н>а одлучиваће се по општим начелрша condictia, нарочито по на- 
челима о неоснованом обогаћењу. Зато закои и говори caiMO о на- 
кнади a не о накнади штете, и то по општим начелима имович- 
ског права, a не по начелима за накнаду штете.

Из тога међутим ш1како не произилази, да једна страна rrpe- 
ма другој у вези са раокидом уговора о доживотном издржавању
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не може остваривати и евентуални захтев за накнауо̂ у штете. 
Незавионо од тог захтева за накваду у гбрњем облику, илм. и по- 
ред тога захтева, овака страна може остварити и захтев за нак- 
наду штете са раокидом уговора. За остваривање тог захтева (за 
накнаду штете) тражиће се у сваком случају све претпоставке 
за накиаду штете по општим начелима, те неће бити д)овол>но са- 
ма чињеница раскреда утовора као код овог првог захтева за на- 
кнаду.

Често ће бити потешкоће при одлучивању да ли се ради о 
захтеву за накнаду штете или о захтеву за обичну накнаду по 
чл. 125 ст. 4 ЗОН-а. Да 6и се у  опориим случајевима та разлика 
могла подвући, треба имати на уму да ли се ради о захтеву за 
накнаду нечега, што ie представл>ало извршавање неке обавезе 
из угавора и нористило непо1средно другој страни или не.

У првом случају, како се ради о захтеву за накнаду нечега, 
urro је  дато или учињено у очквиру извршавања какве обавезе из 
уговора, није у питању накнада штете, него редовна накнада из 
чл. 125 ст. 4 ЗОН-а.

He ради ли се о томе, онда постоји велика вероватност, да 
спорни захтев спада у домен накнаде штете, те ће у том случату 
бити потребно утврдити постоје ли посебни услови за накнаду 
штете. Према томе чл. 125 став 4 ЗОН-а гозорећи о накнади не 
мисли само на. накнаду штете, али ,ie и не искл>учује.

Услед раскида уговара о доживотном издржавању, да би се 
избегло неосиовано обогаћење једне уговорне стране приликом 
утврђивања вредности, која се има накнадити даваоцу издржа- 
ван>а, треба узети у  обзир и даровања која је  приочио, без обзира 
да ли су му учињена за време трајања или након престанка из- 
државата (пранило из чл. 940 ОГЗ-а). Напомињемо да услед рас- 
квда уговора о доживотном издржавању свака утоворна страна 
може тражити да јо ј друга странка накнади вредност шеног рад- 
мог доприноса, осим случаја ако le рад вршен са намер>ом да се 
страики користи a да тај рад не буде утилитаран, на овај начин 
смањује се могућност да се уговором о доживотном издржавању 
не прикрива један експлоататарски однос између странака.

Из напред изложенога, јасно видимо 1тр>авне последатце рас- 
кида уговора о доживотном издржавању. Али је  потребно у вези 
с тим расветлити право странке на захтевање доспелих давања, 
која потичу из раскинутог уговора. Поставл>а се питање, да ли се 
може тражити извршење доспелих даван>а из правног посла који 
услед раскидаша више не постоји?

На ово питање одговорићемо негативно, с обзиром на чиње- 
ницу да се правно дејство раскида угавора о доживотном издр- 
жавању простире ретроактивно и да су доспела даваша била са- 
ставни део уговора, у хоме су уклопљена као саставни део оба- 
везе странака, a ттрестале су у моменту раскида, као и да је  самт1м 
тим фактом настао повраћај у пређашње стање, с тога би свако 
потраживање из тог односа било ггравно недопуштено, јер  би зна- 
чило неоправдано богаћење, a што би било у очитој сутцхугности 
са пришпцигогма на којрша почива наш ггравни систем. To значи
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да после тога свака страна има пр>аво да тражи само оето, што je  
дала у извршешу уговора и евентуалну накнаду штете, a никако 
з<гзвршење оних уговорних обавеза крте су настале пре раскида, 
a нису извршене.

На крају истичемо, да смо овим излагањем, обухватили један 
део шорних питања овог веома обимног правног института, који 
се односги на раскидање самог уговора о доживогном издржавању 
и његове правие псиследице, који по материји представљају данас, 
веома актуелан правни проблем. Овим проблемом треба да се по- 
забаве правнигр! практичари, који се несумњиво са шима веома 
често сусрећу.

Коста М. Месаровић,

ДРУШТВЕНА ОПАСНОСТ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА УВРЕДЕ

I. Дечак, стар 14 година, васпитно запуштен, у ггролазу поред 
дворшпта акривл>еоае, почео ie задиркивати дете старо 5 година, 
које се налазило у дворишту. Кад му је  на то дете добацило не- 
ки погрдни назив (геџавко), дечак је  почео бацати камење на њега, 
па га је  са једгош каменом ударио у главу и онесвестио га, a са 
друта два кагдена ударио је  у колица са одојчетом, која су се та- 
кође налазила у дворишту, оштетивши оквир на колицима изнад 
тлаве одојчета. Бацајући камење, дечак је  ушао у двориште. На 
лупу и галаму, окривл>ена, иначе мати одојчета, изашла је  из 
кухиње па видећи шта дечак ради, појурила је  за н>им са пру- 
том који је  у пролазу дохватила. Код излаза из дворишта стигла 
је  дечака и, трчећи за њим, ошинула га је  неколико пута по ле- 
ђзша и ногама. Кад се мало удал>ио, дечак је почео бацати каме- 
ње и на окривљену, вичући joi при том „курво”.

По тужби дечака (односно шеговог оца) због крив. дела увре- 
де из члана 107 КЗ 1-степени суд је  окривљену ослободио оаггуж- 
бе, јер је  закључио да је, с с^зиром на околности догађаја, дру- 
штвена опасност почињене увреде незнатна. Нарше, суд је  за- 
кл>учио да је  охривљена поступила онако како би то учинила 
већина мајки на њеном месту.

Другостепени суд укинуо је  пресуду I степеног суда из сле- 
дећих разлога;

„Кривичио дело увреде је  специфично кривично дело код 
кога је  суд овлапгћен да само цеви да ли, објективно посматра- 
но инкриминације наведене у тужби предсгавл>а]у увреду или 
не. Суд није овлашћен да цени степен друштвене сшасности кри- 
вкчног дела, јер иста зависи од тога да ли је  оштећени и у Koioi 
мери субјективно повређен. Крив. дела против части и угледа 
су у  том случају опецифични изузетак. И'нтенција законодавца 
је  била да се заштите лична осећања грађана, na је  у том сми- 
слу извршено санкционисање одређених кривично-правних рад- 
н>и. На тај начин законодавац је  у ‘исто време и изричито одредио 
степен друштвене опасности ових дела. Из свега овог излази да
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je  I степени суд повредио кривични закон кад је  применио члан 
4 ст. 2 КЗ и окривљеног ослободио због незнатне друштвене 
апасиости.”

II. Окривљена је купила сено на својој шиви крју је читав 
низ година пре тота несметано уживала. Наишао је тужилац и 
затражио од ње да одмах престане ‘кушгги сено, jep је пранашао 
да та њива треба њему да припадне. Рекао јој је да намерава да 
је тужи, да пред судом докаже своје власништво над том њивсш. 
Окривл>ена му је одговорила: „па тужи”, али је ггродужила да 
купи сено. Тужитељ ју је тада назвао „ п . . .ом”. Опсовао је ре- 
чима: „ј . . .те у д . . .  курвино” пришао јој, отео јој вилу којом је 
купила сено и почео је гурати са шиве. Отимајући се, окривљена 
му је викнула; „Немој да ме гураш свињо једна”.

Одлучз^јући по протутужби којом је  тужитељ тужио окрив- 
љену за наведену увреду, суд ју  је  ослободио олтужбе, јер је  
закл>учио да је, с обзиром на сжолности догађаја, друпггвена 
anacHOiCT почињене увреде незнатна.

Решавајући по жалби тужитеља II степени суд је  укинуо 
пресуду I степеног суда са следећих разлога:

„Кривична дела против части и угледа људи су специфичне 
врсте код којих је  потребно да суд објективно цени постојање 
увреде и осталог. Међутим, по становишту II степеног суда на 
кривична дела против части и утледа није могуће !применити 
члан 4 КЗ баш због њихове специфичности. Пресуђујући суд није 
овлашћен да цени да ли је  увреда у конкретном случају незнат- 
не друштвене опасности, збаг тага пгго је  друштвена опасност 
крив. дела увреде остварена самим тим што је  то дело ■ггредви- 
ђено крчвичним закоником. Обзиром да се вређају икдивидуална 
осећан>а, суд се не може упустити да ли су извесни инкрижи- 
нисани изрази незиатно друштвене опасности, јер се не -вређа 
друштво већ индивидуа. Код ових крив. дела дозвољено је  само 
са објективног становишта ценећи, да ли су инкриминисаиј из- 
рази увредл>иви или не, па ако јесу тиме улога суда је  завршена. 
Посебно, суд не може да цени друштвену опасност у тоем слтаслу 
да одређује да су извесни ишсррвшптисани изрази који су објек- 
тивно увредљиЕи незнатне друштвене опасности.”

Да ли су ставови изражени у цитираним II степешш одлу- 
кама правилни? Очигледно је  да обе одлуке поред о-сталих наме- 
hy три питања;

а) да ли је  суд овлашћен да цени степен друштвене опа- 
сности код кривичног дела ув>реде;

б) да ли 'Суд може, применом члана 4 ст. 2 КЗ ослободити 
окривл>еног огггужбе ако оцени да је  друштвена опасност почк- 
њене увреде незнатна;

в) да ли се тежина и друштвена onacHOiCT конкретне увреде 
мери субјективним или објективним мерилшла.

Ад. а) Према члану 4 КЗ кривично дело јесте друиггвено 
опасно дело чија су  обележја одређена заашном.

Свако друштво, одређена друштвена заједнпца (тачније вла- 
дајућа класа), оцешује које су људске радње и последице тих
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радњи друштвено ооасне, одлучујући истовремено које ће дру- 
штвено-опасне људске радње прогласити кривичним дели:ма. 
Формални израз те оцене код нас јесте Кривички законик.

Према томе друштвена опасност (уз одређеност у закону) 
представл>а суштину сваког кривичног дела. Крив. дело друшт- 
вено је  опасно зато што се њим потврђују вредности и добра која 
друштво штити као што су на пример: основи друштвеног и др- 
жавног уређења, имазина. част и углед, телесни интегритет, жи- 
вот поједиица и тако далЈв. Свака противправна пов.реда ових 
вредности, одређеног интензитета и штетности, гтредставлза исто- 
времено друЈптвеку cnacHOCT, a уз одређеност у закону и кривич- 
но дело. Из разних разлога друштво је  заивтересовано да ове 
друштвене вредчости (без обзира да ли припадају пајединцу или 
татавој друштвеној затедници) остану неоштећене и неповређе- 
не, па их стога штити.

Различите друштвене вреднасти немају исти знача.т за дру- 
штво па стога оно различито реагује на н>ихове повреде. Живог 
човека и основи државног и друштвеног уређења свакако су 
много значајније друштвене вредн&сти него што су телесни ии- 
тегритет или част и углед појединца, па су стога крив. дела про- 
тив народа и државе друштвено опаснија од на при:иер: крив; 
дела клевете.

У нашем крив. законику оцена и степеновање друштвене 
опасности појединих крив. дела извршена је  на тај начин што 
је, одређивањем крив. санкција за свако крив. дело, истовремено 
одређена његова општа друштвена опасност, a такође и значај 
тог кррш. дела у односу на остала.

Оцену и creneHOBaBbe друштвене опасности конкретних кри- 
вичних дела (посебна друштвена опасност) крив. законик сасвим 
разумљиво није могао извршити, јер се она не лтоже ценити ис- 
кључиво по објективним околностима (интензитет и штетност 
повреде, начин, околнозти и средство извршеша), као што ie 
TO случај код отште друштвене опасности, већ се ири том Mopaiy 
узети у обзЈф и личне околности сисривљеног на пр.; облик ви- 
ности, «амере, мотиви итд. Али је  зато закон овластио, или тач- 
није речено, обавезао суд да то учини приликом одмераваша каз- 
не окр11вљеном. Баш да би то омогућио крив. Закоштк је  рела- 
тивно одредио казне.

Тако нпр. члан 38 КЗ обавезује суд да при одређивању каз- 
не узме у обзир ” . . .  нарочито степен кривичне одговорности, 
побуде из којих је  дело учињено, јачину утр>ожавања или повре- 
де заштићеног добра, околности под којима је  дело учињено, 
ранији живот, личне прилике и држање учиниоца после учи- 
њеног крив.ичног дела”, дакле све оне елементе који истоовремено 
одређују и 'Посебну друштвену опасност кривичног дела. Дру- 
гим речима то значи да баш оцена посебне друштвене опасности 
неког кривичног дела представља основ индивидуализације каз- 
не. A пошто је  увреда у нашем кривичном закону одређена као 
кривично дело, то је  суд по члану 38 крив. законика обавезан 
да и код ње цени друштвену опасност приликом индивидуализа-
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ције 'казне. Тачно је  да крив. дела ггротив части и угледа имају 
својих специфичности због којих се њихова посебна друштвена 
опасност мора друтачије ценип! и степенсхвати него код других 
крив. дела. Али та тврдн>а важи и за сва остала крив. дела која 
су баш с  обзиром «а своје специфичности и сврстана по групама. 
Основно је  да ће се посебна друштвена onacHOiCT и код увреде 
као и код осталих нрив. дела ценити првенсгвено по интеизитету 
и по штетности повреде заштићене друштвене вредности (частп 
и угледа) a затим по свим осталим субјективнизи и објективним 
околностима.

Стота 1хтасли.м да Окружии суд греши када каже да пост\’- 
пајући суд није овлашћен да цени друштвену опасност крив. де- 
ла увреде. Мало је  чудно и образложеше тог става, каиме да 
„суд није овлашћен да цени др.уштвену опасност крив. дела, јер 
иста зависи од тога да ли је  оштћени и у којој мери субјективно 
повређен".

Ад б) По члану 4 ст. 2 КЗ поступаЈЈгћи суд овлашћен је  и 
обавезан је  да окривљеног ослободи оптужбе ако закл>учи и оце- 
ни да је  друштвена опасност његовог дела незнатна услед малог 
значаја и одсутности штетних последица, пошто тада то дело и 
нема карактер крив. дела. Из овог логично произлази да се члан 
4 ст. 2 КЗ не може применити на тешка крив. дела (крив. дела 
против народа и државе, крив. дела убиства итд.) iep ie за  дру- 
штво њихов значат увек велик, без обзира на аколности: и нез- 
натност или одсуство штетних последица. Запггитни објекти ових 
нрив. дела веома су  значаЈни за друштво па. је  друштвено опасна 
и сама намера да се она почини. Али код лакших крив. дела суд 
је  обавеза« ггрименити члан 4 ст. 2 КЗ увек кад зато nocroie 
услови.

Да ли 'се и код крив. дела увреде може примењивати озај 
пропис?

Свакако да част и vглeд неког лица као објекат радше крив. 
дела увреде из члана 170 КЗ представл>а.1у знача1не друштвене 
вредности код нас, па их је  стога законодавац у КЗ и заштитио. 
Али очигледно је  да част и углед појединца немају за друштво 
ни близу o«a.i знача] који имају друштвене вредности заштићене 
тежим кррш. делима, као што су на пример: основи друпггвеног 
^/ређења, живот и телесни интегритет појединаца ргг. Зато је  за- 
конодавац крив. дело увреде, оцењујуДи његову општу друштве- 
ду опасност, свр>стао међу најлакша крив. дела.

Према томе, значај чести и угледа поједршца у друштау није 
толмко велик да би код крив. дела увреде увек у сваком конкрел- 
ном случају искључио примену члана 4 ст. 2 КЗ, по готову ако 
се има у  виду да се  овај прогшс примењује и на крив. дела која 
су по оцени крив. законкка много друштвено опаснија од увреде. 
Стога мислим да је  и код крив. дела увреде суд обавезан да 
окривљенаг ослободи оптужбе увек онда када оцени и закл>учи 
да је  посебна друштвена опасност почињене увреде незнатна.

Уосталом, овај пропис у судској пракси гтримењује се много 
чешће него што се судије на њега позивају. Кад год судија на
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основу члана 258 и 408 ЗКП одбаци тужбу, зато што у радњи 
окр. airafcaHOj у тужби нема елемената крив. дела увреде, или 
кад након главног претреса окривљеног ослободи оптужбе на 
основу члана 330 тач. 1 ЗКП, он је  у ствари применио члан 4 ст.
2 КЗ. Увек у оеим случајевмма 'према субпективној оцени тужи- 
тел>а повреда његове части и угледа постоји и то доста велика 
повреда, иначе не би ни поднео тужбу. Чак и кад je  његова 
тужба инспирисана другим разлозима, повреда части постоји, 
јер тужитељ иначе не би могао ни доћи на идеју да тужи због 
увреде. A пошто част и углед појединца представљају првен- 
ствено личне вредности, то и објективна мерила морају при- 
знати постојање ових повреда. Али при оцени интензитета 
и штетности, тј. друштвене опасности ових повреда и почи- 
нитеља, субјективна мерила тужитеља и обЈективна мерила 
друтлтва (оличено у поступајућем судији) не морају се поклапа- 
ти и редовно се не поклапату. Радшу окрттвљеног, коју је  тужи- 
тел» оценио као тешку повреду своје части, поступајући судија 
?ложе оценити као врло лаку ^'вреду, па чак може закључмти да 
ту и нема увреде. Тако на пример (случат из праксе) ако тужител. 
тужи неког због увреде, пошто му је  овај рекао да ie „упорна 
индивидуа” или „ ти се незгодан човек”, онда је  свакако он то 
оценио и осетио као увреду; јер иначе не би тужио. Зависно од 
свог ггсихичког стан>а и других околности, тужитељ је  ово могао 
осетити и као доста тешку увреду. Ако судија сада за'кл>учи да, 
објективно посматрано, овде нема увреда, па ослободи акривље- 
ног на основу члана 330 тач. 1 ЗКП, онда је  он у ствари ггриме- 
нио члан 4 ст. 2 КЗ, iep увреда постоји, али не постоји хрив. 
дело увреде из чл. 170 КЗ, пошто је  по објективној оценл 
повреда части незнатна. Оцешујући да ли у радњи окривл>еног 
има елемената крив. дела увреде или не, суд у ствари цени дру- 
штвену опасност повреде части и угледа појединца која несум- 
шиво постоји. Према томе ните важно да ли се судија у CBoioj 
одлуци позвао на члан 4 ст. 2 КЗ, важно је  да је  он фактички 
поступио по том ггропису.

Међлтдгм, rrocToie случајеви где се суди^а изричито мора поз- 
вати на члан 4 ст. 2 КЗ, јер то диктирају објективне и субјектив- 
не околности. Наттр. тужитељ је  своју кућну помоћницу без вид- 
љивог и оправданог разлога ударио руком, псовао мајку циган- 
ску, називао курвом, грубо гурнуо и узмахнуо штапом да је  
удари, a она у револту и кроз плач назвала га „свињом”. Ако она 
сада одбије да подигне протутуж;бу, јер неће да тужи „свог го- 
сподара“, a утврди се да иза тужбе стоје и други разлози, a не 
само увреда коју је  тужител> осетио, да ли је  онда оправдано 
према окривљеној применити макар и најблажу кривичну санк- 
цију, судску опомену? Наравно да није! Ал1л овде се примека 
члана 4 ст. 2 КЗ не може прокријумчарити закл>учком суда да 
радша окривл>ене нема увр>едлЈИви карактер, јер назвати неког 
свињом свакако је  увредљиво и по субјективној и по објективној 
оцени- Према томе, у овом конкретном случају очигледно је  да
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Као што се види судока пракса је  већ дала одговор на пит?.- 
ње да ли се код увреде може применити члан .4 ст. 2 КЗ, што је  
сасвим разуа1Љиво с обзиром да његову примену, код тог крив. 
дела не искључује ниједан пропис. Чак шта више мислим да су 
судови у својој пракси објективно упућени да овај ггрокис приме- 
њују много чешће код крив. дела која се гоне по прив. тужби 
(дакле и код крив. дела увреде) него код крив. дела која се го- 
не по предлогу или по службеној дужности. Ово стога, што код 
задших крив. дела оцену посебне друштвене опасности већ прет- 
ходно врши јавни тужилац што није случај код приватш1х 
тужби.

Посебно је  питаше да лк друштвеми интерес захтева да суд 
у свак-ом конкретном случају примене члана 4 ст. 2 КЗ код крив. 
дела увреде објасни странкама, a нарочито тужитељу, зашто је 
таасо постутгљено.

С обзирк>м на изложено. мислим да је  погрепгао схватање 
цитираних II степних одлука да поступајући суд није овлашћен 
применргги члан 4 ст. 2 КЗ код крив. дела увреде. Мислим да то 
схватање -не само да нема ослонца у нашем крив. законику, већ 
је  и супротно духу његових прохшса. Ниједан члан нашег КЗ 
не даје основа да се кр<ив. дела против части и утледа сврстају 
у неку |ГГОсебну категорију за коју не важе општи прогшси о кри- 
вичном делу, друштвеној опаености, сврси кажњаваша итд. Та- 
кође ниједан ггропис нашег КЗ не даје основа да се одбијањем 
примене члана 4 ст. 2 КЗ код крив. дела увреде окривљени став- 
л>а у неповољнији положај него код осталих, често много тежих 
крив. дела.

Нејасна је  и магловита тврдн>а да се код крив. дела против 
части и угледа не може применити члан 4 ст. 2 КЗ зато што ове 
вредности имају велики значај у нашем друштву. Ово стога што 
је  значај друштвених вредности јасно одређен у КЗ, a поступа- 
јући.суд у својој пракси првенствено се мора ослањати на за- 
кон. У осталом зар ће суд. пракса потврдити овај значај тиме 
што ће и на микроокоитски ситне повреде части и угледа поје- 
дшгца реаговати исто као и на. несумшиве, крутшије повреде, то 
јест применом судске опомене (јер другог излаза нема).

Још више је  нејасна тврдња „ . . .  суд се не може ушуштати, 
да ли су извесни икриминисани изрази незнатно друштвено опа- 
сни, јер се не вређа друштво већ индивидуа”. Мислим да је  по- 
грешно да се у појму друштвене опасности крив. дела супроа- 
ставл>ају појединац и друштво.

Нарочито је  нејасна и неразумљива тврдња да „ . . . суд ни.1е 
овлашћен да цени да ли је  увреда, у коикретном случају незнат- 
не друштвене опасности због тога што је  друштвена сшасност 
крив. дела увреде остварена самим тим што је  то дело предви- 
ђено кривичним закоником”. Кад би то било тачно онда се члан 
4 ст. КЗ уогшгге не би могао примењивати, јер  су сва кросвична

околности диктирају изричиту примену члана 4 ст. 2 КЗ. Сли-
чан пример имамо и у случајевима коЈи су повод овог написа.
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дела предвиђена у закс/ну, где им је  истовремено одређена и 
оггшта друштвена опаснсгст.

Ад. в) Стансвиште да се интбнзитет повреде части и угледа 
код крив. увреде мери субјективним мерилима сштећеног, тако- 
ђе је  ггротивно наш1ш крив. прсписима, a  у пракси неодрживо.

Ако би суд исЈшитивао да ли је  и у којој мери тужилац с;/б- 
јективно повређен да би одлучио о постојању и интензитету 
увреде, онда сн овоју сдлуку »икад не би могао до1нети без по- 
моћи психијатра. Па и тада би тешко било донети правилну од- 
луку јер исту увреду разна лица субјективно дожлвл>авају ка 
разне начине. Чак шта више, ако би се суд. npaiKca доследно 
заснивала на овом схватању, онда би суд практично био ггрину- 
ђен да према окривљеном уввк примени неку крив. санкцију кад 
год су наводи тужбе доказани, ма колико тужба била бесмисле- 
на, и ма да радња окривљеног сбјективно гледано немала увред- 
љиви карактев. Jep  само подизање тужбе био би доказ да је  част 
оштећеног субјективно повређена.

Очигледно је  да оваква схватања о потреби испитивања 
субЈективнсг дсживљавања заштргћеног добра произлазе и  бази- 
рају се на апсолзггној теорији сврхе кажњавања, по којој је  циљ 
казне у одмазди, освети. Да би одлучио кажву казну да примени 
суд мора да испита како је оштећени доживео крив. дело окрив- 
љеног.

Наш крив. законик сдбацује апсолутну теорију сврхе каж- 
њавања. Чл. 3 КЗ каже да је  сврха кажњавања; „спречавање 
дрзчитвено опасне делатности, спречавање учргаиоца да не чини 
крив. дела и његово поправлзање, васпитни утипај на друге да 
не чине крив. дела и утицај на разв>иЈан>е друштвеног морала и 
друштвене дисциплине грађана“.

Сагласно томе читав н е ш  кривични поступак 0'кренут је  ис- 
кл>учиво према окривљенсм. Оштећени интересује псступајући 
суд само толико колико је  потребно да се осветли друштвена 
спаснсст и личност окривљеног, што зиачи да ће суд повреде 
оштећеног ценити искл.учиво по сбјективним мерилима.

Стога мкслим да греши Окружни суд када каже да степен 
друштвене апаснссти конкретног крив. дела зависи од тога ко- 
Л1Гко је  оштећени субјехтизно повређен.

Стеван Станисављев

ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ОСТВАРУЈУ 
НАКНАДУ ШТЕТЕ КОД РЕДОВНОГ СУДА

У једном спору завода за социјално осигурање прстив при- 
вредне срганизације ради накнаде штете, настале страдашем рад- 
ника тужениковог због пропуста привредне организације у пс- 
дузимању пстребних заштитних мјера при р>аду, Врховни при- 
вредни суд гтреиначио ie рјешење вишег привредног суда којим
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Као што се види еудака пракса је  већ дала одговор на пита- 
ње да ли се код увреде може применити члан 4 ст. 2 КЗ, што ]е 
сасвим разумљиво с обзиром да његову примену, код тог крив. 
дела не искључује ниједан лропис. Чак шта више мислим да су 
судови у сво јо ј пракси об^јективно упућеии да овај проиис призие- 
њ ују много чешће код »рив. дела која се гоне по прив. тужби 
(дакле и код крив. дела увреде) него код крив. дела која се го- 
не по предлогу или по службеној дужности. Ово стога, што код 
задњих крив. дела оцену посебне друштвене опасности већ прет- 
ходао врши јавни тужилац што није случај код приватних 
тужби.

Посебно ie гогтање да ли друштвени интерес захтева да суд 
у вваком конкретиом случају примене члана 4 ст. 2 КЗ код крив. 
дела увреде објасни странкама, a нарочито тужитељу, зашто ie 
тако поступљено.

С обзиром на изложено, мислим да је  погрешно схватање 
цитираних II Ртеггних одлука да поступајући суд није овлашћен 
применити члан 4 ст. 2 КЗ код крив. дела увреде. Мислим да то 
схваташе не само да нема ослонца у нашем крив. законику, већ 
је  и супротно духу његових прописа. Ниједан члан нашег КЗ 
не даје основа да се крив. дела протисв части и угледа сврстају 
у неку ,посебну категорију за коју не важе општи про-пиеи о кри- 
Бичном делу, друштвеној опасности, сврси кажњаваша итд. Та- 
кође ниједан иропдс нашег КЗ не даје основа да се одбијањем 
примене члана 4 ст. 2 КЗ код крив. дела увреде окривљени став- 
Јва у неповол>нији положај него код осталих, често много тежих 
крив. дела.

Нејасна је  и магловита тврдша да се код крив. дела против 
части и угледа не може применити члан 4 ст. 2 КЗ зато што ове 
вредности имају велики значај у нашем друштву. Ово стога што 
је  значај друштвених вредности јасно одређен у КЗ, a поступа- 
јући.суд у својој пракси првенствено се мора ослањати на за- 
кон. У осталом зар ће суд. пракса потврдити авај значај тиме 
што ће и на микроокооски ситасе повреде части и угледа поје- 
динца реаговати исто као и на. несумњиве, крупније повреде, то 
јест применом судске опомене (јер другог излаза нема).

Још више је  нејасна тврдња . суд се не може упуштати, 
да ли су извесни икриминисани изрази незнатно друштвено опа- 
сни, јер се не вређа друштво већ индивидуа”. Мислим да је  по- 
грешно да се у попму друштвене опасности крив. дела супрот- 
стављају појединац и друштво.

Нарочито је  нејасна и неразумљива тврдња да „ . . .  суд није 
овлашћен да цени да ли је  увреда, у конкретном случају незнат- 
не друштвене опасн0'сти збот тога што је  друштвена сшасност 
крив. дела увреде остварена самим тим што је  то дело пр>едви- 
ђено кривичним закоником”. Кад би то било тачно онда се члан 
4 ст. КЗ уопште не би могао примењивати, јер су сва крдаична

околности диктирају изричиту примену члана 4 ст. 2 КЗ. Сли-
чан пример имамо и у случајевима који су повод овог написа.

24



дела предвиђена у заксну, где им је  истовремено одређена и 
општа друштвена опасност.

Ад. в) Стансвиште да се интензитет повреде части и угледа 
код крив. увреде мери субјективним мерилима сштећеног, тако- 
ђе је  ггротивно наш*ш крив. прсгаисима, a  у пракси неодрживо.

Ако би суд истжтивао да ли је  и у којај мери тужилац суб- 
јективно повређен да би одлучио о постојању и интензитету 
увреде, онда сн овоју сдлуку никад не би могао донети без по- 
моћи психијатра. Па и тада би тешко бил:о донети правилну од- 
луку јер исту увреду разна лица субјективно доживЈвавају ка 
разне начине. Чак шта више, ако би се суд. пракса доследно 
заснивала на овам схватању, онда би суд практично био прину- 
ђен да према окривљеном увек примени неку крив. санкцију кад 
год су навсда тужбе доказани, ма колико тужба била бесмисле- 
на, и ма да радњ-а окривљенст сбјективно гледано немала увред- 
Л.ИВИ карактер. Jep  само подизање тужбе био би доказ да је  част 
оштећеног субјективно повређена.

Очигледно је  да оваква схватања о потреби испитивања 
субјективнсг дсживлзавања заштићеног добра произлазе и  бази- 
рају се на апсолутној теорији сврхе кажњавања, no којој је  циљ 
казне у одмазди, освети. Да би одлучио кажву казну да примени 
суд мора да испита како је  оштећени доживео крив. дело окрив- 
л^еног.

Наш жрив. законик сдбацује апсолутну теори;ју сврхе каж- 
њавања. Чл. 3 КЗ каже да је  сврха кажњаваша; „епречавање 
друштвено спасне делатности, спречавање учиниоца да не чики 
крив. дела и његово поправљање, васпитни утипај на друге да 
не чине крив. дела и утицај на развијање друиггвеног морала и 
друштвене дисциплине грађана".

Сагласно томе читав наш кривични поступак окренут је  ис- 
кључиво према окривљенсм. Оштећени интересује пеступајући 
суд само толико колико је  потребно да се осветли друштвена 
cnacHccT и личнсст окривлзеног, што значи да ће суд повреде 
оштећеног ценити искључиво по сбјективним мерилима.

Стога мислим да греши Окружни суд када каже да степен 
дрзгштвене caiacHccrn конкретног крив. дела зависи од тога ко- 
лико је  оштећени субјективно повређен.

Стеван Станисављев

ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ОСТВАРУЈУ 
НАКНАДУ ШТЕТЕ КОД РЕДОВНОГ СУДА

У једном cnoipy завода за социјално ссигурање против при- 
вредне организације ради накнаде штете, назтале страдањем рад- 
ника туженикоЕог због пропуста привредне организацЈгје у пс- 
дузимању пстребних заштитних мјера при раду, Врховни при- 
вредни суд преиначио ie рјешен>е В’ишег привредног суда којпм
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ce авај прогласио ненадлежним и yiCTynpio предает редовном су- 
ду као надлежном, те одредио да је  за рјешеше спора надлежан 
управо випш пр(ивр>едни.суи‘). У  образл|ожењ.у одлуке Врховног 
привредног суда наведено је, да је  вргш и  привредни суд своју 
надлежност одбио позивом на одредбу члана 223 ставку 4 Закона 
о инвалидском ооигурању (СЈ^жбени лист ФНРЈ, број 49/58)-) по 
ком захтев за накнаду штете, у случају кдо овај, завод за соци- 
јално осигурање остварује код редовног суда. Међутим, каже се 
дал>е у образложешу -одлуке Врховиог привредаог суда, ова од- 
редба Закоиа о инвалидском осинурању ,з«)ји је  донијет' послије 
Закона о парничиом поступку, не регулмра надлежност суда за 
тужбе гго споровтша наведеним у члану 455 Закона о парничном 
поступку. По члану 223 ставка 4 Закона о шшалвдоком осигура- 
шу захтјев о«ве врсте остварује се код редовног суда, a  редава« 
суд у  спору за накнада'  ̂ штете између субјеката чији се спорови 
раоправл»ају пред привредшш судом је  управо гсривредни суд, a 
не редовии суд схпће надлежности.

Супротно становиште од овог изражено )е, међутим, у одлу- 
кама Врховног суда АПВ (тако Г ж  68/61 и Гж  204/56, о5је објав- 
љене у „Гласиику" бр. 8'61 односно бр. 9/56). У  оба случаја ре- 
чено је, да је „редован суд надлежан за ггресуђење cnopa завода 
за социјално осигурање против привредне организације ради на- 
кнаде штете настале услед тога што нису извршене прописане 
или наређене мере за заштиту живота и здравл>а запослених ли- 
ца, услед чега је  наступила raipr асигуфаника“. Даље се каже у 
образложешу рјешења Г ж  68/61, да се „тужиочев отштетни за- 
хтев оснива на пропису чла1На 224 ставка 1 тач. 1 Закона о пен- 
зиодом oiCTMrypaifcv, a према' члану 224 став1ка 3 истог закона ова- 
кве захтеве за накнаду штете астварује завод за  соци.ј'ално оси- 
гурање код редовиог суда. И|стииа Je да би према члану 455 став- 
ка 1 тач. 1 Закона о парничном паступку ова ствар спадала у 
стварну надлежчост привредних судава, јер  се ради о спору за 
накнаду штете између устачове која има својство правног лица 
и привредне организације, али пропис Закона о парничном пс- 
ступку као општи прописи примењују се онда ако посебним за- 
коном ко:ји је донет после објавл>иван>а Закона о парничном по- 
стугасу и Уводчог закона за Закон о парн. гаостулку није друк- 
чије прО'Писа«о. Пошто Закон о 1пензионом осигурању, уколико са- 
држи процесне одредбе, у односу на Закон о парничном поступку 
има карактер специјалног закона, јер је донет после Закона о 
парничном поступку и његовот Уводног закона, то се прк>пис чла- 
на 224 став1ка 3 Закона о пензионом осигурању као опецијални

9 Рјешење Врховног привредног суда Сл. бр. 218/61 од 8. IV 1961. објав- 
љено у „Правном зборнику" бр. 2/61 од јула 1961, Титоград.

-) У образложењу одлуке, како се цитира у „Правном зборнику“, по- 
грешно је наведен Службени лист бр. 51/57 у коме је објављен Закон о иен- 
зионом осигурању, док „е Закон о ргавалидском осигурању објављен у 
Службеном листу бр. 49/58 од 10. X II 1958. У оба закона ставка 3 члана 
224 односно ставка 4 члана 223 гласе дословно једнако: „Захтјев за накнаду 
штете остварује завод за социјално осигураше код редовног суда“.
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проиис у односу на пропи.с члана 455 Закона о парничном по- 
стулку, у коикретном случају има применити".

Види се да су изражена два дијаметрално опречна станови- 
шта, па се поставлза питање које од двају становишта има оправ- 
дања у прописима закона и у самој природи ствари —  кад то 
оправгдање оба стамовишта не могу имати.

Према цит. одлуци Врховног прив|редног суда, атрибут „ре- 
довни“ није правнотехнички термин и појам који означује врсту 
судова са аспекта цјелокуштог правосудног устројства у земљм, 
него га треба схв,атити у дословном, нетехничком смислу и зна- 
чен>у — бар колико се субјеката из члана 455 тачка 1 Закоиа о 
парничном поступку и вривредрих спорова у смислу члана 456 
истог закона тиче. Према томе би прив.редни судови били „ре- 
до(вни“ за наведене субјекте у привредним споровима у смислу 
нетом спсменутих прописа Закоиа о парничнсш поступку, као 
што су котарски, окружни, врховни судови и Савезни врховни 
суд за одлучивање у грађанскоправним споровидма (члан 1 
ЗПП). Једнаасо би се утом смислу могло рећи да је  неки дисци- 
шшиоки суд „редован“ за одлучивање у случајевима предвиђе- 
них за такве судове Законом о јавним службеницЈсма или Зако- 
;НОм о радним односима или другим прописима, као што би чак и 
избраии суд био „редован“ за рјешавање могућих спорова из од- 
ређеног правног односа у оквиру уговора заклЈученог између 
странака. Такво се становиште, макар само у односу на привред- 
не судове, не може прихватити као правилно.

Закон 0 парничном поступку у члановима 1 и 16 лучи редов- 
не и привредне судове и при томе појмом ,.редовни‘‘ установљава 
једну врсту судова, као што су друге врсте војни и привЈзедни 
судови, услијед чега атриб^ут „редрвни" у устројству правосудних 
органа у земл>и има правнотехничко значење. Наиме, редовни 
су судови који одлучују о свим грађаискооравнмм споровима уко- 
лико нису надлежни војни и привр>едни судови, или ггосебним 
ггрописима одлучиван>е о неким споровима није дано у надлеж- 
наст друтих органа (нпр. caiopoiBH из сустанарства по члану 195 
ставка 1 Заксиа о стамбеним односима). У том праЈвнотехничком 
сммслу војни и привредни судовот су „пРсебни“ судови јер  нису 
редовни, иако за одређене особе и спорове представљају редован 
правооудни орган, али само у дословном смислу те речи. Постав- 
ља се сада гштање, у ком смислу треба схватити израз „редовни“ 
у члану 224 ставка 3 Закона о пензионом осигурању и члана 223 
став1ка 4 Закона о инвалидоком ооигурању.

Ако би се узело, као у цит. одлуци Врховног привредног суда, 
да израз „редовни“ у прописима оба закона има дослован смисао, 
онјда су ти прописи: сувишни. За спор о накнади штете по захтје- 
ву завода за социјалио рсигурање против привредне или друте 
организације, установе или државнот органа надлежни су при- 
вредрки судови већ по одредби члана 455 тачка 1 Закона о пар- 
шгчном постуику који је  ступио на снагу 24. IV  1957, дакле, прије 
сба споменута два закоиа. Својства наведених прајвних особа и 
чињеница да. се ради о накнади штете иекључивали би сваку
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сумњу о надлежнссти привредних судова у смислу тачке 1 члана 
455 Заксна о naipH. поступку, пак псиављање у оба за1кона,’ да су 
за рјешавање тих спс.рова надлежни пр1ивредни судсви, не бк 
имало никаквог оправдања. Но. могло би се мпак рећи, да је  про- 
писима нав€1ден'их двају заксна in superfluum поновио истаннуто 
што је  већ прооисано у члану 455 тачка 1 Зак:она о парничмом 
поступку — кад би у тти пропи;сима двају заксна била изричи- 
тим ријечима истакнута надлежисст привредних еу|дова. Али 
умјесто тога речено је, да се накнада штете остварује код редов- 
ног суда. He смије се претпоставити да је  законодавац само у слу- 
чајевима ова два закона одступио од терминологије из Закона о 
парничном псступк^", дајући правнотехнич!кс1М по]му редовног су- 
да наједнсм обичан, дослован смисао, камо се то тумачи у цит. 
одлуци Врховнст привредног суда. Без икакве потребе, како ie 
већ истакнуто, тако схваћеним би се сувишним одредбама само 
сув'ипшо и још штетно потицало питање значењ-а тих одредаба. 
Мора се стога закључити да одредбе двају закена о надлежности 
редовног суда за накнаду штете треба тумачити сугласно одред- 
бама Заксна о парничном поступку о појму редовног суда. Поема 
томе, за одлучивање у спсровима ради накнаде штете измећу 
особа из члана 455 Захсиа о парничном погтувку надлежни су 
не привредни него редовни судови и то према висини отштетног 
захтјева: котарски или скружни судови, сднсзнк), републички 
врхсЕни судсзи и Савезни врхокни суд.

Нема сумње да тако схваћене одредбе два1у закона представ- 
л>ају изузетак од правила из тач. 1 члача 455 Захона о парнич- 
ном гтосггупку, према коме су привредни судов-и надлежни да од- 
лучу ј̂у, огим у привредним споровима, у опсровима за накнаду 
штете између о‘со5а из тог прописа. Но управо потребам те изу- 
зетности треба сбјаснити доношење одредаба тих двају закона ко- 
је од надлежности привредних судсва и дана у надлежност ре- 
штетних парнииа са специфичнсм правном базсм из тач. 1—3 
ставке 1 члана 224 Закона о пензиоком осигурању и тач. 1—7 
ставке 1 члана 223 Заксна о инвалидском осигурању, и то само 
са заводсм за социјално осигурање на активној страни, изузета 
.,е од надлежнссти ггривредних судова и дана у наддежнсст ре- 
довних судова. Сви се остали оштетни спорови, па и онда ако је 
једна од странака завод за ссцијално ссигурање у активној или 
пасивној парничној улози, рјеш авају гтред привредним судовима.

Сми!сао тих одредаба о изузетнсЈ надлежнссти редовних судо- 
ва треба Еотд1ети у специфичнссти правног оснсва отштетне од- 
говорнссти. Привреднч судови су надлежви да рјешавају о спо- 
ровима ради накнаде штете кад се ради о особама из члана 455 
тач. 1 Заксна о парничном поступку. Иако ти слорови не морају 
имати значај приЕредног спора у смислу чла«а 456 истог закона, 
редовно ће то бити спорови из привредног правног посла или у 
вези такЕОГ посла. У међусобним односима наведених правних 
ссоба, a ти су односи одређени шиховом дјелатношћу, једва се 
могу да замисле спорови о накнади штете који би настали изван 
сквира њихова пословања или дјелатности. Али заводи за соц!-!-
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јално осигурање ступају са другим правним особама из члана 455 
тач. 1 Закона о парничном поступку у специфичне правне адаосе 
одређене дјелатношћу тих заЕОда, a ти односи ни по чему нису 
правии односи у смислу привредних правних послова. У томе 
треба налазити ratio legis одредаба двају закона, да по захтјеви- 
ма завода за социјално осигурање ради вакнаде штете по споме- 
нутим правним ос«овима треба да одлучују редовни судови без 
обзира на особу обвезане страике.

Јосип Будисавл>евић

БЛОКИРАЊЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ИЗВРШЕНИКОВОГ
ДУЖНИКА

На основу правоснажне и извршне пресуде привредног суда 
затражено је  извршење, ради делимичног намирења, путем пле- 
нидбе извршеникове тражбине коју има код свог цужника пре- 
дузећа „Зефир“ a 'на основу, такође, правоснажне и извршне пре- 
суде привредног суда.

Предложено извршење суд је  дозволио a у решењу о дозво- 
ли, према предлогу тражиоца извршења, стоји и озо: ,,Изврше- 
нику се забрањује да својом тражбином од предузећа „Зефир“ 
по наведеној пресуди (између извршеника и предузећа ,,3ефир“) 
ма на који начин располаже, a нарочито да је  наплати или на дру- 
гог пренесе, јер је  овом пленидбом тражилац извршења, на за- 
плешену тражбину, стекао заложно право.

Извршениковом дужнику предузећу „Зефир“ забрашује се 
да извршенику исплати његово потраживање по наведеној пре- 
суди.

Доставом овога решења предузећу „Зефир“ сматра се да је  
дозвољена пленидба тражбине проведена.“

По датој дозволи, решење је  било експедовано тражиоцу из- 
вршења, извршенику и предузећу „Зефир“.

Накнадно је донето и решење о преносу по предлогу тра- 
жиоца.

После предатог предлога за пленидбу, извршеник је  поднео, 
неколико дана доцније, предлог за дозволу извршења против пре- 
дузећа „Зефир“ ради наплате дуга по лресуди, и суд је  дозволио 
предложено извршење.

Ово је  решење проведено преко банке.
За наше питање није од значаја када је  извршеник дознао 

о решењу о пленидби. Да ли пре подношења предлога за наплату 
према предузећу „Зефир“, или у временском размаку од предлога 
до наплате тражбине преко банке од предузећа „Зефир“ или, нај- 
зад, после наплате.

Предузеће ,,3ефир“ одговорило је  позитивно на решење о 
лленидби, и изјавио је  да је  спремно да измири тражиоца извр- 
шења a за рачун извршеника.
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Доцније је  предузеће „Зефир“ лоднело предлог о обустави 
извршења решења којим је  извршеник иреко његове банке (пр>е- 
дузећа ,,3ефир“) наплатио своје потраживање по правоснажној 
и извршној иресуди.

У то је  истакло треће лице (предузеће ,,3ефир“) и захтев 
да 'Му извршеник поврати све примл>ене износе, будући да је  
он измирио тражиоца извршења решењем о пленидби односно 
о преносу a у име извршеника.

Оставивши настрану решење конкретног случаја —  овај 
случај побудио нас је  да донесемо следећи закључак;

У предлог за дозволу извршења лутем пленидбе треба унети 
и наређење трећем лицу (авде је  требало то учинити предзлзећу 
,,3ефир“) да ако предмет, на коме извршеник има право tio пра- 
воснажној и 'извршној одрлуци, није у државини тог трећег лица 
— као што је  слз^чај са текућим рачуном предузећа „Зефир“ — 
да је  то треће лице дужно да стави одгозарајућу блокаду на тај 
предмет код држаоца (овде банка предузећа ,,3ефир“) a за рачун 
тражиоца извршења.

На овај би начин био епречен савестан или несавестан извр- 
шеник да се наплаћује за своју тражбину, правоснажну и извр- 
шну, код трећег лица свога дужника (као шго је  био случај са 
новцем предузећа ,,3ефир“) — поред решења о пленидби —  a и 
други повериоци трећег лица не би дошли до првенственог оства- 
рења своје тражбине.

Оваква забрана, издата извршенику и његовом дужнику у 
решењу 0 пленидби (у наведеном случају предузећу ,,3ефир“) — - 
да извршеник не сме да се уопште наплати од трећег лица за 
своју правно-признату тражбину, односно трећем лицу да се за- 
брани да ту тражбину ма на који начин исплати извршенику — 
добија платонски карактер, тј. постаје реално илузорна.

Поред најбоље воље трећег лица, па и самог извршеника, 
тражиоцу извршења се измиче м о гј^ ност за наплату, на рачун 
извршеника од његовог дужника, под претпоставком да треће 
лице (дужник извршеников) у датом моменту не буде имао више 
имовине, интересантне за тражиоца.

Дугиан П. Мишић

др АЛЕКСАНДАР МАГАРАШЕВИЋ

Трагичном смрћу завршио је  живот др Александар Магара- 
шевић, дугогодишњи адвокат у Суботици.

Као правник и човек уживао је  широм Војводине врло велик 
углед, јер је  заиста био одличан правник и адвокат.

Напредан човек, са погледима потпуно савременим, припада- 
јући левом крилу СДС, развио је, у крилу Удружене опозиције, 
за време шестојануарске диктатуре делатност у отпору, одржа-

30



вајз^и везе са најнапреднијим представницима омладинског по- 
крета, чија је  стремљења схватао и одабравао.

Иако пензионисан интензивно се интересовао за живот адво- 
катуре.

Његова трагична смрт изазвала је  у целој Ввојводинм дубоко 
саучешће код њег-ових многобројних пријатеља.

И З  С У Д С К Е  П Р А К С Е

Између достављања позива на 
глазни претрес и дава претреса мо- 
ра остати довољно времена али нај- 
мање осам дана. (Врх. суд АПВ бр. 
Кж. 767/1961.).

Против I. ст. пресуде поднео је 
оптуж€ни жалбу, која је сснована, 
и I. ст. пресуда укинута, a из раз- 
лога:

Основана је жалба оптуженог 
против I. ст. пресуде због битне по- 
вреде одредаба кривичног поступка. 
Према чл. 265. ст. 4 ЗКП позив оп- 
туженом за главни прегрес .мора се 
доставити тако да између достав- 
л>ањ.а позива и дана претреса оста- 
не довољно времена за припр>ема- 
н>е одбране a најмање 8 дана. Како 
је  у овом случају позив оптуженом 
достављен 4 дана npje главног пре- 
треса a из списа се види да опту- 
жени није могао себи узети банио- 
ца пре дана гл. претреса, то је учи- 
њена битна повреда одредаба кри- 
вичног поступка из чл. 343. ст. 2 
ЗКП.

у диљу доказивања основаности 
тзгжбе, то је стога вал>ало на осно- 
ву чл. 358 ЗПП, укинути нападнуту 
одлуку.

Смрћу једног брачног друга пре- 
стаје брак. те је суд дужан да пре- 
кине поступак ради развода брака.
(Врх. суд АПВ 5р. Гж. 1025/61.).

I. ст. пресудом брак је разведен, 
али ,ie тужена изјавила жалбу, на- 
водећи да је тужилац умро. Жалба 
је  основана, I. ст. пресуда укинута, 
a из разлога:

Тужена је  у жалби изнела нову 
чињеницу да је тужилац 8. августа 
1961. умро. По налазу Врх. суда 
АПВ ова чињеница је битна за гфа- 
вилно решење овог спора, јер уко- 
лико је  заиста т.ужилац умро самим 
ТИ.Ч је  престао брак међу странка- 
ма. Па како по чл. 71 ОЗБ право 
на подизање тужбе не прелази на 
наследнике, a наследници тужиоца 
могу продужити започети поступак

Ревизија против другостепевих 
' одлука у ванпарничном поступку 
је недозвол>ена. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 563/1961.).

Окружни као II. ст .суд укинуо 
је  решење Среског суда којим је 
овај утврдио да је противник пред- 
лагача дужан да предлагачу даје 
одређене намирнице на име издр- 
жаваша. Предлагач је поднео реви- 
зију, која је одбачена, a из разлога;

О предмету је  решавао ванпар- 
нични ,суд. Према пропису чл. 120 
Закона о судовима (Сл. лист ФНРЈ 
бр. 30/54) стулањем на снагу овог 
закона престао је да важи Закон о 
уређењу народних судова од 21. ју- 
на 1946. године са свим изменама и 
допунама, изузетно од претходног 
до доношења Закона о парничном, 
ванпарничном и извршном поступ- 
ку примењиваће се у тим лоступци- 
ма одредбе чл. 10 до 14, 40 и 49 За- 
кока 0 уређењу кароднгих судова. 
Због тога ,се у конкр. случају има 
при.менити чл. 10 Закона о уређењу 
нар судова од 21. јуна 1946. где је 
предвиђено у ст. 2 да је одлука су- 
да II. степена правомоћна .Пре.ма то- 
ме, ревизија ,ie против II. ст. од- 
луке у ванпарничном посгупку не- 
дозвољена те је суд исту морао од- 
бацити.

Радник односно службевик при- 
вредне организације мора се са сво- 
јим захтевом из радног односа да 
претходно обрати привредној орга- 
низацији па тек no оковчању овог 
поступка који је обавезав може се
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оЗратити суду. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 267/1961.).

I. ст. одлуком обвезано је пољ. 
добро да исп,лати раднику 130.581 
дин. a жалбу је Окружни суд одбио.

Тужено пољ. добро уложило је 
ревизију, која је основана, одлука 
Окр. суда укинута, a из разлога:

Када радник односно службеник 
привредне организације остварује 
своја права из раднсг односа онда 
је обавезан претходни посгупак, у 
смислу чл. 339—342 Закона о рад- 
ним односима, код привредне орга- 
низације. У таквом случају, дакле, 
радник односно службеник мора се 
са своји.м захтевом претходно обра- 
тити привредној организацији и из- 
црпсти прописани поступак код ор- 
гана управљања привредне органи- 
зације. Тек по окончању овог по- 
ступка може се право из радног од- 
носа остваривати путем редовног. 
суда.

Потраживање тужиоца, које је 
предмет овог спора, потиче из рад- 
ног односа. Међутим, из описа се не 
види да ли је у овом предмету про- 
геден претходни поступак код ту- 
жене привредне организације. Стога 
је потребно да се ово питање раш- 
чисти. Уколико би I. ст. суд утврдио 
да претходни поступак није спрове- 
ден, потребно је да суд застане са 
поступком и да омогући тужиоцу 
да у року који му суд одреди спро- 
веде претходни поступак, па тек 
потом, уколико се тужилац са од- 
луком управног органа туженог не 
би задовољио ,суд ће поступак на- 
ставити. Уколико тужилац у остав- 
љено.м року не покрене поступак 
пред органима упршвљања у преду- 
зећу, — тужбу треба одбацити.

На захтев тужиоца I. ст суд треба 
у изреци пресуде којом се брак раз- 
води да донесе одлуку о кривици 
за развод брака. — За доновдење 
оалуке о кривици није потребно у- 
тврђивање искл>учиве кривице. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1054/1961.).

I. ст. пресудом |е брак разведен 
на основу чл. 56. ст. 1 ОЗБ, a тро- 
шак међу странкама преби.јен

Жалбу је поднео тужилац. Жалба 
је  основана, a I. ст. пресуда укину- 
та, a из разлога:

Основано тужилац наводи у сво- 
јој жалби, да је он ставио захтев у

смислу прописа чл. 407 ЗПГГ, да I- 
ст. суд у изреци пресуде којом се 
брак разводи, наведе, чијом је кри- 
вицом брак разведен. Надаље да за 
утврђивање такве кривице није по- 
требно да се утврди искључива кри- 
вица.

Из образложеша I. ст. суда се ви- 
ди, да је I. ст. суд погрешно нашао 
да је за доношење одлуке о кривици 
потребно з^врђење искључиве кри- 
вице, док из диспозитива пресуде 
се ВР1ДИ да одлука о кривици није 
донесена иако је брак од стране I. 
ст. суда разведен, те на тај начин 
тужбени захтев тужиоца није у це- 
лости решен. a има се решити до- 
пунском пресудом.

Појединцима илн празним лиц11- 
ма за причињену штету одговара 
привредва организација a не рад- 
ник. — Привредна организација има 
право да тражи накнаду исплаћеног 
износа на име штете ,ако је радник 
исту проузроковао намерно или из 
крајн>е непажње. — Приговор за- 
старелости је мериторан приговор и 
о њему се одлучује пресудом. Ако 
суд уважи приговор застарелости 
потраживања треба да одбије туж- 
бени захтев, a не да га одбаци. 
(Врх. суд АПВ бр. 729/1961.).

I. ст. суд је  обавезао II. р. туже- 
ног на плаћаше издржавања због 
оштећења нанесеног од стране II. 
редно туженог радника, док је ува- 
жио приговор застарелости подне- 
сен од стране туженог I. реда привр. 
организације, и тужбу одбацио.

Тужилац и II. Р- тужени су уло- 
жили жалбе. Жалба тужиоца је као 
неоснована одбијена, жалба туже- 
ног II. реда је уважена I. ст. пресу- 
да преиначена и тужба у односу на 
II р. туженог одбијена, док је  жал- 
ба тужиоца у погледу I. редно ту- 
женог уважена и I. ст. пресуда пре- 
иначена утолико што је  тужба пре- 
ма I. ред. туженом одбијена, a из 
разлога:

Приговор туженика II. реда да не- 
ма пасивну легитимацију је осно- 
ван, јер за штету, обзиро.м на про- 
пис чл. 313 ст. 1. Закона о радним 
односима одговара привредна орга- 
низација, те је она дужна штету, 
коју радник учини појединцима или 
правним лици.ма својим радом, на- 
кнадити. Она има право да тражи 
од радника накнаду исплаћеног из-
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носа ако је радник проузроковао 
штету намерно или из крајње не- 
пажше.

I. ст. сут је правилно прихватио 
приговор I. р. туженог о застарело- 
сти потраживан>а из чл. 19. ст. 1 
Закона о заст. потраживаша, али 
није могао тужбу одбацити, него од- 
бити, обзиром да је  овај приговор 
-материјално правни.

ти и оценити. Према то.ме, уколико 
тужилац оспорава постојање оних 
недостатака на роби које је  тужени 
навео у својој рекламацији, требало 
је да суд у том правцу доказни по- 
ступак усмери, ово тим пре што ро- 
ба стоји на располагању тужиоцу 
код туженог."

Утврђивање квалитета приспеле 
робе може се извршити окуларним 
прегледом робе (Врх. привр. суд бр. 
Сл. 1794/1960.).

Тужени је  као купац одбио да 
преузме приспелу робу (грађу) на- 
водећи да један део те ризбе не од- 
говара условима уговора у погледу 
квалитета.

Првостепени суд није уважио ове 
прпговоре туженог, јер је нашао да 
тужени није одмах по приспећу ро- 
бе на веродостојан начин извршио 
преглед и утврдио евентуална од- 
ступања квалитета приспеле робе 
од уговореног квалитета.

Поводо.м жалбе туженог против 
првостепене пресуде којом ,ie туже- 
ном наложено плаћање протувред- 
ности робе у целости по уговореној 
цени, другостепенк суд је  укинуо 
првостепену пресуду из ових раз- 
лога:

„Првостепени суд је  преурањено 
закључио да тужени није на веро- 
достојан начин и без одлагаша из- 
вршио преглед робе и утврдио ква- 
литет. Општа узанса број 147 исти- 
че нарочито, пвимера ради, неколи- 
ко ве1К)достојних начина на које се 
може утврдити квалитет робе, али 
то не значи да се квалитет робе не 
може утврдити и на неки други на- 
чин, који није цитиран у поменутој 
узанси. Тако, на пример, квалитет 
се може утврдити и обичним, оку- 
ларним прегледом робе стручњака 
или нестручњакд, што зависи како 
од врсте робе, тако и од природе не- 
достатака, па и тај начин може би- 
ти веродостојан у смислу узансе 
број 147. Када се пак има у виду 
да је тужени рекламирао одређене 
недостатке у погледу квалитета, мо- 
ра се претпоставити да је на изве- 
стан начин утврдио квалитет робе, 
па било то и окуларним прегледом 
робе, a да ли је  то веродостојан на- 
чин, то he гговостепени суд извиде-

Принудној наплати судске таксе 
има места само ако је таксени об- 
везник претходно примио уредну 
опомену. (Врх. привр. суд бр. Сл. 
172/1961.).

Првостепени привредни суд је на 
огправку своје пресуде ставио на- 
помену за плаћање таксе којом је 
позвао тужиоца, као таксеног обвез- 
ника, да у року од 15 дана од дана 
пријема пресуде плати на име ре- 
редовне таксе из Tap. бр. 2 став 1 
Таксене тарифе Закона о судским 
таксама (Службени лист ФНРЈ број 
16/1960.) износ од дин. 21.612 упла- 
том у готовом на одређени рачуп су- 
да који се води код надлежне На- 
родне банке. У тоЈ напомени, суд је 
позвао тужиоца да о плаћеној такси 
достави оригиналну потврду банке 
о извршеном плаћању.

Међутим, таксени обвезник није 
по прије.чу отправка пресуде са на- 
ведено.м напоменом извршио упла- 
ту таксе уопште, па је стога прво- 
стбпени суд у с.мислу одредаба чл. 
40 и 41 Закона о судским таксама 
одредио принудну наплату како 
редовног износа таксе тако и казне- 
не таксе са жиро рачуна и преносом 
на рачун судских такса.

Поводом жалбе таксеног обвезни- 
ка против предњег решеша о при- 
нудној наплати, другостепени суд 
је побијано решење укинуо из сле- 
дећих разлота:

„Одредбом члана 38 Закона о суд- 
ским такса.ма предвиђено је  да се у 
опемени тј. налогу суда за плаћа- 
ње таксе упозори таксени обвезник 
на последице неплаћаша тражене 
таксе у остављеном року, a пошто 
првостепени суд није таксеном об- 
везнику уредно доставио налог (о- 
помену) за плаћан>е дужне таксе и 
није га упозорио на последице не- 
плаћања, то није било ни места да 
се таксено.м обвезнику наложи да 
плати,. поред редовне, и казнену 
таксу.“

33



Купац не може одбити пријем де- 
ла испоручеве грађе који одговара 
условима уговора јер уговорене ко- 
личине не представл>ају целину.
(Врх. привр. суд бр. Сл. 2595/61.).

Тзгжилац је у смислу закљученог 
уговора са туженим испоручио ту- 
женом извесну количину грађе (је- 
лових даоака), па је тужени прили- 
ком пријема ове робе извршио пре- 
глед исте и установио да један део 
испоручене робе у погледу квали- 
тета не одговара условима уговора. 
Ради тога је тужени одбио да пре- 
узме и онај део робе који је  одгова- 
рао уговореном квалитету односно 
коме тужени није приговарао сма- 
трајући да испоручена роба пред- 
ставл>а целину у погледу количине.

Првостепени суд је уважио приго- 
воре туженог у погледу дела робе 
за коју је  у проведеном поступку 
утврдио да није одговарао условима 
из закљученог уговора, док је у iio- 
гледу оеталог неприговореног дела 
туженог обавезао на плаћање про- 
тувредности по ценама из уговора.

Тужени је  жалбо.м побијао прво- 
степену пресуду наводећи да услед 
постојања мана иа роби у једном 
делу није обавезан да преузме и о-

стали део робе, који је  одговарао 
услови.ма закључнице, јер да угово- 
рена количина представља целину,

Другостепени суд је  жалбу туже- 
ног одбио, a пр^уду првостепеног 
суда потврдио, између осталог и из 
следећих разлога:

„Првостепени суд је  исцрпно про- 
вео поступак у погледу правно ре- 
лативних чињеница и правилно у- 
тврдио чињенично стан>е. Такођер 
је 1првостепени суд правилно при- 
менио материјално право и правил- 
но одлучио о парничном трашку. 
посебно тр>еба истаћи да .ie првосте- 
пени суд пошао са становишта да 
испоручена р>оба не пр>едставл.а це- 
лину у смислу Опште узансе за про- 
мет робом број 156, a следствено 
томе правилно је осудио туженог 
да плати тужиоцу онај део испору- 
чене робе, који по квалитету одго- 
вара уговореним условима. Такођер 
је првостепени суд правилно одлу- 
чио, на основу слободне оцене и у- 
ТВРДР10  проценат погоршања квали- 
тета испоручене робе до момента 
извршеног вештачења, будући да се 
тај прмЈценат није могао са сигур- 
ношћу утврдити вештачењем“.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК која је  одржана 27. децембра 
1961. год. донешена су следећа решења:

1) Узет је  на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду органа Коморе.

2) Узет је  на знање извештај о току пленума Савеза адво- 
катских Комора који је  одржан у Крагујевцу 9. и 10. децембра
1961.

3) Решењем број 379/961, a на основу чл. 93 тач 4 чл. 65, 67 
и чл. 13 тач. ЗОА, те чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 Статута АК у АПВ уписан 
је  у именик адвокатских приправника АК у АПВ са даном 27. де- 
цембар 1961. Француз Вук, a на адв. приправничкој вежби код 
адвоката Јовановић Ненада у Новом Саду.

4) Решењем бр. 389/61 a на основу чл. 73 ЗОА узето је  на 
знање да адвокатски приправник Иванчевић Милан 1. јануара
1962. наставља адв. припр. вежбу код адвоката Иванчеврсћа др 
Милана у Новом Саду.

5) Решењем бр. 327/61 брише се из именика адвоката Адво- 
катске коморе у АПВ Мандић Миро, адвокат из Новог Сада, због 
пензионисаша, и то са даном 31. децембар 1961. с тим да је  за 
преузиматеља адвокатске канцеларије одређен Лемајић др Jo - 
ван адвокат из Новог Сада. Узета је  на знање изјава Мандић Ми-
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pe да задржава чланство у Фонду посмртнине под условом да 
]1спуњава све обавезе према Фонду.

6) Решењем бр. 305/961 брисан је  из именика адвоката АК у 
АПВ, услед смрти, a са даном 30. новембар 1961. Живковић Бра- 
нислав б. адвокат из Беле Цркве, a за преузимателЈа адвокатске 
канцеларије одређен је  BaciA Ромулус, адвокат из Беле Цркве.

7) Решењем број 316/61 a на основу чл. 59 тач. 5 3 0 A брише 
се из именика адвоката АК у АПБ Пауновић Дејан из Панчева 
обзиром да је  правоснажном пресудом Дисциплинског суда ове 
Коморе бр. дисц. 76/60 кажњен губитком права на адвокатуру у 
трајању од 1 године и 3 месеца, a за преузиматеља његове адво- 
катске канцеларије одређен је  Зако др Милан, адвокат из Пан- 
чева.

8) Решавано је  о молбама за упис у именик адвоката као и 
осталим текЈ^им пословима.

Адвокатоса комора у АПВ

На седници Управног одбора АП у АПБ која је  одржана дана 
21. јануара 1962. године донесена су следећа решења:

1) Узет је  на знање извештај председника, секретара, благај- 
ника и референата о раду Коморе.

2) Узет је  на знање и одсбрен Закључни рачун АК у АПБ за 
1961. годину, с тим да се исти објављује у броју 2 „Гласника", a 
ynyliyje редовној Скупштини на усвајање.

3) Одобрен је  и узет на знање Биланс „Гласника" Адв. коморе 
у АПБ за 1961. годину, с тим да се објавл>ује у броју 2. „Гласни- 
ка“. a упућује Скупштини Коморе на усвајање.

4) Одлучено је  да се удовама адвоката, које су досада примале 
једнократну помоћ, уобичајени износ помоћи исплати и за 1962. 
годину.

5) Решешем бр. 384/1961. за преузиватеље адв. канц. др Спе- 
нул Александра, место Поповић Дејана, одређен је  Чолаковић 
Недељко, адвокат из Ковачице.

6) Решењем бр. 30/62, a на основу чл. 47. ст. 2. ЗОА, чл. 8. 
Уредбе о награди за рад адвоката и чл. 33. Статута АК у АПБ 
региструје се утовор о пружању пр>авне помоћи који је  26. дец. 
1961. склопио адвокат Радић Ђорђе из Бечеја са пред. „Пионир“ 
113 Бечеја.

7) На основу чл. 41 ЗОА, и чл. 6 т. 1— 2 и 7 Статута АК у АПБ 
уписује се у именик адвоката АП у АПБ Грозданић Шпиро, са 
седиштем адв. канц. у Панчеву, a услед пресељења седишта адв. 
канц. са подручја АП у Сарајеву, и то са даном 6. јануар 1962. 
године, a решењем бр. 29/1962.

8) Решењем бр. 31/62. одређена је  исплата посмртнине иза 
пок. др Магарашевић Александра, пенз. адвоката из Субочице.

9) Решењем бр. 34/1962. узето је  на знање да је  адв. припр. 
Кочиш Силвестер променио 3. јан. 1962. адв. npraip. вежбу од 
Кецели др М. Ференца, код Борђошки Ненада, адвоката у Сенти.

10) Решавано је  о молбама за утгис у именик адвоката. као и
осталим текућим пословима. Управни одбор АК у АПВ
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A К Т И В A
БИЛАНС АДВОКАТСКЕ КОМ ОРЕ У АПВ

I. — ИМОВНА

Ред.
број

Стр.
гл.

кн>.
Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна

колона

1 357 Инвентар 1,373.287
2 341 Ситни инвентар 119.490
3 339 Библиотека 764.933
4 354 Некретџине — иословне просторије . 4,042.313
5 350 Благајна 216.288
6 351 Народна банка ж. р-н. 389.885
7 362 Кбмунална банка посмртни фонд 273
8 332 Вредносни папири 101.000
9 352 Адвокати 693.900

10 342 'Адвокати у пенз. чланови посм. 54.150
фонда

11 346 Дужници 334.391
УКУПНО: 8.089.890

ГУБИТАК II. РАЧУН ГУБИТКА И

1 354 Управни трошкови:
За плате сталних службеника 744.310
За хонор. (књигов. и. функц. ком.) 578.000
За прековремени рад у библиот. 39.920
За новогод. 1награде службеника 92.130
За допринос буџету од лич. доходка 341.594
За допр. за соц. осиг. лич. дох. 475.692
За допр. за стам. изград. лич. дох. 86.598
За доп. допр. буџ. изград. лич. дох. 
За допун. допр. за соц. осиг. лич.

33.246

доходка
За накнаду сасбр. предуз. за повл.

43.181

у саобр. 24.361
За закугшину посл. простор. 30.000
За огрев, осветлење и воду 
За поштарину, телефон и трош.

107.688

плат. прамета 266.242
За канц., матер. и одрж. чистоће 130.243
За службене листове и часоп. 39.270
За осиг. инвен. и касе код ДОЗ-а 5.441
За чланар. Сав. Адв. Ком. Југосл. 1,111.500
Субв. Гласн. Адв. Ком. у ДДВ 
За путне р-не: чланова Савета и

1,000.000

У. О. Адв. Ком.
За путне р-не: чланова УО и Сав. за

372.052

пут. ван Н. Сада 
За путне р-не; чланова за обила-

330.015

зак Рад. одб. Адв. 18.564
Трош. одрж. год. скупш. Адв. Ком. 81.680
За одрж. курсева адв. припр. 8.300
За две стипендије студен. права 146.100
За оправку инвентара 69.261
Трошкови орг. адв. приправника 12.428
За венце умрлих адв. и служ. ком. 15.000
Разни издаци: 88.052 6,390.868

ВИШАК НА ПРИХОДИМА 218.234
УКУПНО: 1 6,509.102



HA ДАН 31 ДЕЦЕМБРД 1961 ГОДМНЕ
БИЛАНСА П A С И В A

Ред.
број

Стр.
гл.
кш.

Н а з и в  р а ч у н а Предколона Главна
колона

1 346 Веровници 945.922
2 333 Гласник Адвокат. Коморе у АПВ 28.078
3 355 Порез на ауторско право 8.715
4 347 Рачун капитала 3.500.603
5 343 Отпис неутериве чланарине 784.112
6 348 Рачун за покр. мањкова 628.489
7 338 Рачун за усаврш. матер. базе Ком. 797.701
8 353 Рачун за ванредне помоћи 857.648
9 335 Фонд посмтрнине 320.388

ВИШАК НА ПРИМАЊИМА 218.234
УКУПНО: 8,089.890

ДОБИТКА Д О Б И Т A К

1 329 Од чланарине 3,699.910
2 359 Од уписнина адвоката и пр>ес. адв.

канц. 84.000
3 360 Од уписнина адв. приправ. и про-

мена праксе 13.000
4 349 Од 1% комор. доприноса на про-

мет адвок. канц. 2,619.172
5 337 Од огласа 16.500
6 344 Од новчаних казни 11.000
7 361 Од станарине 11.892
8 363 Разна примања 53.628

УКУПНО: 6,509.102

Бошко М. Боројевић, с. р. 
хон. књигновођа

Председник управног одбора 
Милорад Ботић, с. р.

Овај биланс је прегледан од стране Комисије за преглед финан- 
сиског пословаша Адвокатске Коморе у АПВ, сравњен са главном кши- 
гом и осталим помоћним књигама и нађен да је  исти правилно састав- 
љен и иеправан.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
Др. Војин Мијатовић, с. р. 
Др. Јосип Петерка, с. р. 
Јосип Кујунџић, с р.
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Б И Л A Н C
„ГЛАСНИКА“ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ 

ДАНА 31. ДЕЦЕМБРА 1961. ГОДИНЕ
Примања: Издавања:

1. Пренос готовине из 1960. г. 55.262 1. Штампа и хартија 1,047.697
2. Претплатници појед. 477.660 2. Ауторски хонорари 851.919
3. Радни одбори 430.750 3. Поштарина и експ. 36.692
4. Од огласа 60.000 4. Разан издатак 59.286
5. Субв. Адв. коморе.

у АПВ 1,000.000 5. За пренос вишка 28.078

Свега: 2,023.672 Свега; 2,023.672

Хон. књиговођа: 
Бошко М. Боројевић, с.р.

Уредник:
Коста Хаџи ст., с.р.

Овај је Биланс „Гласника" Адвокатске коморе у АПВ прихваћен на 
седници Управног одбора, која је одржана дана 21. јануара 1962. год.

Секретар,
Невад Јоваиовић, с.р.

Председник, 
Милорад Ботић, с.р.

НОВЕ ПРАВНЕ КЊИГЕ
У издању „БИРОТЕХНИКЕ“, Завода за организацију и уна- 

пређење уредског пословања, ЗАГРЕБ, Николе Тесле 1, изашле 
су следеће књиге:

Иво Крбек: Право Јавне управе ФНРЈ, I и II књига;
Радомир Бузук: Радни односи у привреди;

др. Бранко Базала: Приручкик образаца за практичну прим- 
јену Закона о парничном поступку;

Звонимир Бранковић: Управни поднесци;
Драго Иванчевић — Звонимир Бранковић: Примјери и обрас- 

ци по Закону о опћем управном поступку;
Иво Крбек: Уставно судовање;
др. Божидар Фиршт: Надлежност опћине и котара по савезним 

и републичким прописима;
Младен Белчић: Приручник сбразаца за практичну примјену 

Законика о кривичном поступку;
J . Мађарић — М. Полети-Копешић: Рачунање возарине, ма- 

нипулативни прописи и осигурање робе у железничком саобра- 
ћају;

др. Светозар Перичић — Анте Јеић: Приручник за примену 
Закона о привредним пријеступима у пракси.

Све књиге се могу поручити код издавача на горњу адресу.
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ИЗ САВЕТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

На седници Савета Адвокатске коморе у АПВ која је  одржана 
дана 25. јануара 1962. године донесена су следећа решења:

I: Узет је  на знање извештај о раду Пленума Савеза адв. ко- 
мора Јутославије који је  одржан 9. и 10. децембра 1961. год. у Кра-- 
гујевцу.

2. Разматран је поднесак Радног од5ора адвоката и адв. при- 
правника из Новог Сада о Бироу за пружање правне помоћи НОО 
Нови Сад, па су донети закључци.

3. Решавано је  по молбама ради уписа у именик адвоката.

Савет Адв. коморе у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У  АПВ

Пошто су оба органа који одлучују о упису у именик'адво- 
ката, Управни одбор и Савет, сатласни да постоје услови за  упис 
у именик адвоката, то се на основу чл. 93. т. 4 и 87. т. 3, чл. 13. т. 
1— 7, чл. 23 Закона о адвокатури и чл. 6. т. 1 и 2 и чл. 7 Статута 
АК у АПВ, уписују у именик адвоката, са даном 25. јануаром 
1962. године, и то:

1) Решењем бр. 325/1961. Поповић Вукадин, са сед. адв. кан- 
целарије у Новом Саду;

2) Решењем бр. 382/1961. Јовановић Далибор, са седиштем 
адв. канцеларије у Новом Саду, и

3) Решењем бр. 23/1962. Вујков Балинт, са сед. адв. канц. у 
Суботици.

Адв. комора у АПВ

САОПШТЕЊЕ У  ВЕЗИ ПОВЛАШЋЕНЕ ВОЖЊЕ

Према прописима адвокати, чланови њихових породица имају 
право да користе повлашћену вожшу као и прошле године и под 
истим условима.

Корисник повл. вожње мора да плати 3.200 динара на збирни 
рачун бр. 338513 „Рачун паушалне накнаде за повластице у сао- 
браћају" и код требовања легитимације за повл. вожњу мора по- 
тврду 0 уплати приложити требовању. За децу од 4 до 10 година 
плаћа се 1.600 динара.

Адвокатска комора добила је  од железничке станице Нови Сад 
акт број 201 од 10. јануара 1962. године према коме се напомиње 
да установе и предузећа могу само једном месечно достављати 
спискове на оверу и никаква образложења неће се узимати у об- 
зир на хитност. Према томе, молимо све адвокате да своја требо-
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вања подносб најкасније до 26. у месецу, јер ће Комора своја 
требовања подносити сваког 1. у месецу. Комора уопште uehe 
примати нити издавати обрасце за повл. вожњу мимо редовног 
рока подношења спискова.

У спискове ради требовања повл. вожње треба унети;
I. За адвокате: 1) презиме, очево име и име;

2) занимање;
3) место становања.

II. За остала лица која са наслова адвоката имају право на 
тговластицу:

1) презиме, очево име и име
2) занимање и однос према адвокату (брачни друг, син, 

кћер итд. тј. односно уколико лице по упутству има поа- 
во на коришћење повластице)

3) место становања корисника.
За децу испод 10 година живота дан. месеп и година рођења.
За лице које адвокат издржава и с ким живи у кућној зајед- 

ници a није способно за привређивање и уверење органа којим 
се погврђује ова чињеница.

За свако лице за коЈе се тражи повластица има да се достави 
и тачан број личне карте, a за децу изнад 16 година исто тако и 
број личне карте.

Поближе одредбе могу се наћи у Службеном листу Ф Н РЈ број 
18. од 10. маја 1961. године.

Поред паушалне уплате од 3.200.—  односно 1.600.—  дин. ко- 
риснику ће Комора обрачуиати и ефективне издатке.

Адвокатска комора у АПВ

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА „ГЛАСНИК” ИЗНОСИ 1.200 
ДИНАРА. ПРЕТПЛАТА СЕ УП ЛАЋУЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН 
АДВОКАТСКА КОМОРА У А ПВ бр. 151-13-5-3347, a на полеђи- 
ни извештаја о уллати треба сваки претплатник да ооначи своју 
гачну адресу.

„ГЛАСНИК" излази сваког месеца / Издавач и власник; Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јо*ина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: Ботић 
Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачун код Народне 

банке 1 5 1 - 1 3 - 5 - 3 3 4 7  / Штампа ,,Будућност“, погон књига и брошура
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