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

Година XI Нови Сад, мај 1962. Број о

И З В Е Ш Т А Ј
УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ 

О РАДУ У 1961. ГОДИНИ

Јубилеј, двадесет годи’ка од почетка Народноослободилачке 
бор5е и Народне револуције, Адвокатска комора Војводине обе- 
лежила је на својој редовној годишњој Скупштини посебним 
рефератом о доприносу адвоката и адвокатских пртшравника 
ствари револуције и Народноослободилачке борбе посебно поме- 
нувши пале другове у тој борби.

Година 1961. јубиларна је з-а Адвокатску комору Војводине 
као четрдесетогодишњица од оснивања Адвокатске коморе у Но- 
вом саду (3. мај 1921), за којих четрдесет година је Адвокатска 
комора у Новом Саду подигла и однеговала велики број кадрова 
који су не само били угледни пра'В1Ници и одлргчни адвокати него 
и заиажени друштвени радниди на линији друштвеног прогреса.

Протекла година била је за Адвокатску комору Војводине 
јубиларна и обзиром на датум обнове ,рада после другог светског 
рата за време кога су мађарске окупаторске власти обуставиле 
рад овој Комори. Петнаест година је од првог састанка привремене 
управе Адвокатске коморе у Новом Саду коју је наименовао ГНО 
ОВ ради обнове рада Адвокатске коморе у Војводини. За свих 
петнаест година рада Адвокатска комора Војводине знатно се 
развила као друштведо-професионална организација и преко сво- 
1их чланова допринела учвршћивању социјалистичке законито- 
сти код нас.

ОПШТИ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТУРЕ
Југословенска адвокатура у прошлој години преко својих 

организација развила је живу дискусију о реорганизацији адво- 
катуре као и правне службе уопште. Три пленуљи Савеза адво- 
катских комора Јзггославије одржана у 1961. години априла ме- 
сеца у Сплиту, јуна месеца у Опатији и децембра у Крагујевцу 
претресала су питања реорганизациј е адвокатуре и пјзавне служ- 
бе како би се у предстојећој реорганизацији правних слл̂ ж̂би и
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адвокатура саобразила савремеиим захтевима социјалистичког 
друштва као и развитку ко1мунал«ог систбма. Децем5арски пле- 
нум у Кратујевцу донео је резолуцију у којој су изнета миш- 
љења по овим питањима, те предложена решења за предстојећу 
реорганизацију. Резолуција иде за унапређењез! адвокатуре као 
јавне службе пружања правне помоћи и залаже се за децен- 
трализацију организације адвокатуре, те савременију организа- 
цију рада адвокатских канцеларија.

Адвокатура и друге службе правне помоћи

Према садашњем стању адвокатура је основни облих службе 
правне помоћи код нас, која пружа прав«у помоћ грађашша, 
предузећима и организациј^ама у свим правцима и у свим прав- 
ним области|Ма, са искључивим правом заступаша у виду профе- 
сионалне делатности. Јавна правобранила^штва заступају државу 
и политичко територијалне јединице када су ове странке у спору 
уз .друге своје задатке, те су претежно служба јавне заштите 
општедруштвених фондова, a врше функцију заступања само за 
државу. Службе правне помо|ћи општина које се заонивају на 
чл. 4. Закона о адвокатури и Правилнику СИВ-а (Службеаи лист 
ФНРЈ 27/60) у 1961. години масовно су се оснивале у Всјводини 
и то нешто шире него што предвиђа Закон и Правилник. При- 
мећено је да се такве службе оснивају не као допуна адвокатури 
него као служба правне по-моћи која има тенденцију да обавља 
исте послове које обавл>а и адвокатура. Сем тога било Je и ди- 
ректних иступања против адвокатуре ових служби као што је 
познат и случај и наступа у јавности новосадског Бироа за пру- 
жање правне помоћи, кога је ссновала Општина као самосталну 
службу. Са овим проблемом се бавио и Управни одбор a и Савет 
Адвокатске коморе. Питање физиономије ових правних служби 
остало је и даље отворено, a Завод за јавну управу Војводине 
који на известан начин учествује у оснивању ових служби више 
је склон да подупре становиште оних који заступају тезу да 
правка служба општина треба да има овлашћеша и за заступање 
странака као и да заступа и привредна предузећа. Друштвене 
органи-зације (синдикати и удружеша) имају мање илм више раз- 
вијену унутрашњу службу правне помоћи која пружа правну 
помоћ својим члановима по материји која спада у делокруг рада 
тих организација. Привредне оргаиизације нарочито развијеније, 
такође, имају своју службу правне помоћи, чији саветници и 
референти, поред осталог, врше и заступање својих предузећа 
пред судовима, a уколико имају адвокатски или судијскп испит 
и код највиших судова. И сами: судови пружају гра^нима правну 
помоћ у нешто ограниченијем обиму.

Управни одбор Коморе сматра да све ове службе правне по- 
моћи делујућ!! углавном у извеоном смислу као допуна адвока- 
тури углавном иепуњавају своје задатке тако да је правна слу-

у Војводини и ефикаона и одговарајући. Оматрамо да би се 
питањ^ правне службе општине требало тако решити да се ова



служба не оријентише на правну помоћ у судској .материји т|. 
у заступању 'које треба искључиво обезбедити за адвокатуру. 
На тај начин би се адвокати растеретили вансудских предмета, 
што би знатно пабољшало кзалитет рада ддзоката, a што би 
допринело рационалнијем коришћењу правничких кадрова, што 
у данашњим условима оскудице у овим ка.дровима «и је без зна- 
чаја.

Материјална питања
У току 1961. године решено је једно од основних питања из 

материјалне области адвокатуре, a то је питање начина ‘ опоре- 
зивања адвоката. Адвокатура је коначно издвотена из категорије 
приватних делатности. По новим прописима до седамстотина хи- 
љада динара одређена је стопа од 15% као порез на доходак, 
a преко ’OBor износа израђена одговарајућа прогресивна скала. 
Иако је ова измена корак унапред нарочито ”  погледу третирања 
адвокатске делатности не би се могло рећи да је питање опоре- 
зиваЈва адвоката сасвим и правилно решено, јер су адвокати 
једини носиоци јавне службе који плаћају порез до седамстотина 
хиљада динара прихода, односно ако се већ из било којих разлога 
и одредила стопа од 15% на износ до седамстотина хиљада ди- 
нара, приход преко овог износа требало је подвести под режим 
опорезивањ.а прихода из личног доходка грађана са свим одго- 
варајућим бенефицијама. Исто тако у 1961. години је оштро 
искрсло питање разреза општинског пореза који се у неким 
општинама пењао и до 20% (Панчево, Сента), што ума- 
њује ефекат измене начина опорезивања адвоката. Док порез на 
доходак издваја' адвокате из категорије .приватних делатности 
спштински порез и даље третира адвокате на стари начин, што 
је у супротности и са карактером адвокатуре као јавне службе 
и са системом тарифирања награде, па овај порез или треба 
укинути, или га разврставати по посебном критеријзгму.

Питање тарифе је сасвим актуелизирано. Садашња тарифа 
је сасвим неекономска. На пленуму Савеза у Опатији пред,аожено 
је извесно линеарно повећање тарифе као превентивна мера, док 
се питање нагрхаде адвоката не буде решило у склопу предвиђене 
реорганизације. Но обзиром на ангажованост Савеза на другим 
питањима питање предложеног повећанЈа остало је нерешено. 
Стога је пленум Савеза у Крагујевцу донео закључак да се акти- 
Еирају напори на решавању материјалних питања адвоката.

Социјално ссигурање адвоката још увек није у потпуности 
решено према захтевима адвоката, па тако стоје отворени сви 
проблеми за чије решење се залагала и наша Ko'Mopa у 1960. го- 
дини.

Још увек је акутан проблем просторија, слабе техничке опре- 
?.ie адзокатских; канцеларија, стамбени проблем нешто ублажен, 
као и питање помоћне радне снаге у адвсхатским канцеларијама. 
Ова питан>а стоје отворена пред нама и у догледно време нема 
карочитих изгледа да би се на задовољавајући начин решила и 
поред залагања и Коморе и Савеза ко.чора.
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РАД ОРГАНА КОМОРЕ

У п р а в н и о д б о р А д в о к а т с к е
к о м о р е  у А П В
Рад Удравног одбора Адвокатске коморе Војводиие токо^м 

1961. године одвијао се нормално.
У 1961. години Управни одббр је одржао тринаест седница 

од 'којих ј.е једна била ванредна, a донео је двестотиие три запи- 
сничка решб‘ња. Седницама Урравног одбора редовно су прису- 
ствовали сви чланови, сем изузетно када су услед спречености би- 
ли оправдано одсутни. На седн-ице Удравног одбора на којима су 
расправљана општа питаша адвокатуре или важнији проблеми 
ов^ Коморе позивани су и дисциплински тужилац, председник 
Дисциплиноког суда, те председник Комисије за финансијско по- 
словање, што се паказало 'нарочито корисним за координацију 
рада са овим органима Коморе.

A д в 0 к a т и
У 1961. години опао је број адпоката у односу на 1960. годину 

са 7. Док је у 1960. години било уписано 374 адвоката, у 1961. 
години било је уписано са сташем 31. децембар 1961. 367 адвоката.

Током године зчтнсано је у имвник адво:ката 17 адвоката и то 
9 из редова адво1катских приправника, 5 судија, 1 дравобранилац, 
1 из привреде, 1 пензионер.

У 1961. години брисано је из именика адвоката 24 и то: услед 
смрти 6, услед пензионисања 13, услед преселења на територију 
друге Ко.море 2, због одла1ока у инсстранство 1, збсч заснивања 
радног одно’са 1 и због осуде на губитак права на вршење адво- 
катуре 1.

Током1961. године извршено је 7 преселења седишта адво- 
катских канцеларија на подручју наше Коморе.

У 1961. години поставље1на су 2 заменика сболелим адвока- 
тима, 2 npHiapeMeiHa за'меника и 24 преузиматеља адвокатске кан- 
целарије.

Адвокатске канцеларије су раопоређене углавном у седи- 
штима среских судова, што значи и окружних, док 13 адвоката 
имају своје адвокатске канцеларије у 12 места у којима нема 
суда.

Управни одбор констатује да је рад адвоката у протеклој го- 
дини био на одтоварајућој висини, те да је адвокатура у Војво- 
дини углавном одговорила своме задатку, те да се показује као 
активан фактор у извршивању и заштити на закону основ.аних 
права и интереса грађана, предузећа и организација, као и кори- 
стан фактор у правосуђу.

Иако су адвокати услед слабе опремљености; канцеларија и 
без помоћне радне снаге, те других недостатака вреоптерећени ра- 
дом у свој.им канцеларијама ипак су многи од њих постигли знат- 
не резултате и ■ радом у друштвено политичким и стручним ор- 
ганизација.ма, што је у јавности позитивно оцењено.



А д в о к а т с к и п р и п р а в н и ц и
У 1961 .години било је уписано у именик адвокатских прп- 

правника са стањем 31. децембра 1961. год. 32 адв. приправника. У 
одно;су на 1960. годину, овај број је опао са 2.

У 1961. години уписано је у именик 10 адвокатских при- 
правни-ка од којих је 3 дошло са пра'внО(Г факултета, док 0'Стали 
из других служби. Брисано је из именмка адвокатских приправ- 
ника 12, од којих се 9 уписало у именик адваката, док су 3 засно- 
вала .радни однос.

Током године извршено је 16 промена адвокатско-приправ- 
ничке'вежбе. Адвокатски приправници обављају адвокатско при- 
правничку вежбу у 17 места Војводине, увек седишту судова.

Из ових статистичких података уочава се озбил>ан прсб.лем 
подмлатка у адво1катури. Још увек је врло слаб прилив кадрова 
са факултета. Потребе за дипломираним правници'ма у другим 
службама апсорбују тек свршене правнике, a ове службе им омо- 
гућују одговарају^ћу зараду нарочито у привреди. Знатно ниже 
принадлежнссти које могу остварити адвО|катски приправници у 
адвокатској канцеларији са оптерећењем друштвених давања не 
стимули,рају ни адвокате да држе приправнике нити свршене 
правнике да улазе у редове адвокатских приправниха. Све док 
се не буду решила :материјална питаша везана за рад адвоката 
нема изгледа да ће се знатно повећати број адвокатских приправ- 
ника. Има изгледа да ће новоосновани Правни факултет у H obotvi 
Саду у догледно време спремити и младе кадрове за адзсхатуру. 
Овим проблемом бавили су се и Управни одбор и Савет Коморе, 
a питање подмлатка у адвокатури стална је брига и Савеза адво- 
катских комора. Међутим, нису нађене могзгћности за јачу и бржу 
попуну младог кадра у адвокатури.

Адвокатски приправници «а  испитима у протеклој годи- 
ни показали су знатно боље резултате него ракијих година, што 
је делом и резултата старан>а Упрхавног одбора Коморе о пракси 
и учењу адвокатских приправника.

Р а д н и  о д б о р и  а д в о к а т а  и а д в о к а т -  
с к и х  п р и п р а в н и к а
У 1961. години Радни одбори адвоката и адвокатских при- 

правника показали су већу активност него у протеклој години, и 
то како у послов-има које је на њих преносила Комора, тако и на 
раду кога су сами спроводили по локалним питањима.

Управни одбор Коморе, па и Савет, обраћао се Радним одбо- 
рима више пута по неким општим проблемима адвокатуре, a 
Управни одбор је држао стални контакт са Радним одборима пу- 
тем сзога члана референта за Радне одборе.

Радни одбори су одржали пленарне састанке ради изборз. ру- 
ководећет тела, у Статутом предвиђеном року. Иначе, сва питан>а 
Радни одбори тречирају у пленуму, о којим састаниЈИма обаве- 
штавају Управни одбор Коморе. Посебно се може истаћи рад Рад- 
них одбора у Суботиди, Зрењанину, Панчеву и Срем. Митровици.



Слободно се може рећи да су. Радни одбори у овим местима пре- 
расли у комуналне KoiMope. Исто тако .примећено је да су Радни 
одбори у многим местима успоставили потребан контакт са орта- 
Н'има власти и државне управе, a исто тако развили живу сарад- 
њу са другим: друштвени1М организацијама.

С а в е т  А д в о к а т с к е  к о м о р е
У 1961. годиви био ie истекао мандат првом Савету Адвокат- 

ске коморе у АПВ. Народна окупштина А. П. Војводине IV сазива 
на XI седници Покрајинеког већа одржаног 3. и 4. марта 1961. 
године изабрала је за чланове Савета Адвокатске коморе у ‘АПВ: 
Мелвингер др Ивана, народног посланика из Новог Сада, Мати- 
јашевић Жарка јавног правобра1нио'ца АПВ из Новот Сада, Ромић 
Јанка, народног посланика из Панчева, Ђетваи др Карол>а проде- 
кана Правног факултета из Новог Сада, Попови11 Смиљу заменика 
јавног тужиоца АПВ из Новог Сада, Будаков Милутина, пред- 
седника Окружног суда из Кикинде, Мишић Славка адвоката 
из Нсвог Сада, Николин Николу председника Окружнаг суда из 
Срем. Митровице и Матковић др Јожефа среског јавног право- 
браниоца из Суботице.

Скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одржана дана 
21. маја 1961. године изабрала је за чланове Савета адвокате: 
Грујић Саву из Зрењанина, Зарија Трифуна из Панчева, Копас 
др Стевана из Сенте, Кунтић Албу из Суботице, Милић Стаки- 
мира из Новог Са.да, Хаџи Косту ст. из Новог Сада, Шијак др 
Николу из Руме.

Чланови савета су по по.ложају Ботић Милорад председник 
У|пр.ав:НОг одбора Коморе и један адвокатоки приправник изабран 
од Удружења адвокатских приправника Војводине.

Савет Адвокатске коморе конституисао се на својој седници 
која је одржана 31. маја 1*961. изабравши за председника: Мел- 
вингер др Ивана, за заменика председника Мишић Славка, a за 
секретара Хаџи Косту ст.

У току 1961. године Савет је одржао 5 седница од којих једну 
у ранијем саставу, a 4 у садашњем саставу.

Поред доношења решења по молбама о упису у именик ад- 
воката Адвокатске коморе у АПВ Савет је размотрио и доносио 
решења и препоруке о разним ^начелним и конкретним пктањима 
адвокатуре. Тако је Савет на више седница разматрао свој налаз 
и информацију о стању адвокатуре у покрајини, коју информа- 
цију је пО:Днео надлежном покрајинском органу.

Салет је лодробно разматрао предлоге и мишл>ењ.а у вези са 
пост-ављеним питањем реорганизације адвакатуре, те формтфао 
заједничку Комисију са Управним одбором која је израдила свој 
предлог и дост.авила Савезу адвокатских комора, a који је пред- 
лог изнео председник Савета др Мелвингер Иван на пленуму 
Савеза у Кратујевцу.

Савет је преко својих чланова у пленуму Савеза адвокат- 
ских комора Југославије активно учествовао у раду Савеза,



Иако је Савет по неким конкретним питањима доносио дру- 
гачије одлуке него Управни одбор 'може се констатсвати да су 
оба органа у основној линији складно радила на ун.апређењу ад- 
вокатуре.

Д и с ц и п л и н с к и  с у д  и
Д и с ц и п л и н с к и т у ж и л а ц
Док је у 1960. години у раду код Дисциплинскот суда, дисци- 

плинског тужиоца и Комисије управног одбора за мање дисци- 
плинске треступе било свега 212 предмета, дотле је у 1961. го- 
дини у раду код ових органа било свега 177 предмета. Од тога но- 
вих пријава 137, a пренето из 1960. 40 предмета.

Од 177 предмета током године 1961. решено је 128, a пренето 
у 1962. годину 49 нерешених предмета. Ови нерешени предмети 
Ј^главном се односе на дисциплинске пријаве поднете у послед- 
њем тромесечју 1961. гсдине па већ по природи дисциплинскст 
поступка ови пред.мети нису могли бити решени у 1961. години. 
Од нерешенчх дисциплинских предмета Haaase се «а раду ход 
ДИСЦИПЛИ1НСКОГ тужиоца 38, код Комисије за мање дисцивлинске 
преступе 1, a код Дисциплинског суда 10 (углавном оптужнице 
поднесене у другој половини децвмбра 1961. године).

Од 128 решених предмета дисциплински тужилац је обуста- 
вио 81 предмет, Дисциплкнски суд је решио у првом степену 20 
предмета и то: у 7 случајева поступак обуставио, у 3 предмета до- 
нео аслобађајућу пресуду, у 6 предмета изрекао нсзчану казну, 
у 1 предмету укор, a у 3 предмета губитак права на адвокатуру 
ка одрбђени временски перисд, док је Комисија Уппавног одбора 
за м;ање дисциплинске преетупе дснела 20 решења од којих је у 
15 случајева изрекла новчану казну, a у 5 случаја је окривљене 
ослободила од дисциплинске одговорности.

У току 1961. године дисциплинску пријаву псднели су: Др- 
жавни секретаријат за правосудну управу HP Босне it Херцего- 
вине 1, Срески завод за соц. осигурање 5, судови 7, привредне ор- 
ганизације и државни органи 7, Управни одбор Адвскатске ко- 
море 1, Радни одбори адвоката и адв. припразника 1, јавна ту- 
жилаштва 2, јавно правобранилаштво 1, грађаии 114 пријава.

По врстама пријаве су се односиле: на мање повреде дужно- 
сти и угледа адвокатуре 21, за неплаћање доприноса социјалног 
осигурања 7, за почињена кривична дела 3, за неизвршени сбра- 
чун са странкама 11, сукоб са к.лијентом 4, сукоб са судијом 3, .не- 
прикладан тсн у поднесцима 3, за несавесно вршење адвокат- 
ских послова 95.

Дисциплински суд је у току 1961. године одржао 8 јавних 
претреса и једну нејавну седницу на којима је решено у првом 
степену 20 пред.мета, a као другостепени дисципли1чски суд пово- 
дсм жалби против решења Комисије управног одбора за 1сажн>а- 
вање мањих дисциплинских преступа 7 предмета. Од ових у два 
случаја потврђено је првостепено решење, у једном случају преи- 
начено, у два случаја донето решење о обустави поступка, a у два 
случаја је прзостепено ргшење укинуто. *



y  току 1961. године налазила се код Врховног суда АПВ као 
другостепеног дисциплинског суда, поводом поднесених жалби, 
свега 4 лредмета. У једном случају је Врховни суд првостепену 
дресуду преиначио и дисциплински пО'Ступак због застарелости 
обуставио, у 2 случаја је првостепену пресуду потврдио, a у јед- 
ном случају је укинуо првдстепену пресуду и ствар вратио прво- 
степеном суду ради новст раеправљања и доношења нове одлуке.

Још је увек велики број неоснова1но поднесених дисциплин- 
ских пријава што се види из чињенице да је дисциплински тужи- 
лац сам у својој надлежности обуставио 81 предмет, a дисциплин- 
ски суд и Комисија Управног одбора 12 предмета.

Највећи број иевснованих дисциплинских пријава односи се 
на пријаве у којима се странке жале на |несавестан рад адвоката. 
МеђутЈШ, анализом свих ових пријава и током ислеђења утвр- 
ђено је да су 1Мноте пријаве биле неоснозане, јер се уствари не 
ради о несавесном раду адвохата, већ о објективнити околностизга 
због којих адвокати нису могли поверене им послове ни у дужем 
временском периоду заврпшти. Ради се, наиме, у највећем делу 
о пријавама странака у којима се исте жале на адвокате због не- 
спровођења уговора у земљишним књигама. Mb̂ vthm, утврђено 
je да је до ове ситуације дошло услед тога што су странке сачи- 
шавале уговоре док грунтовно стање није било сређено због не- 
с-проведених оставинскмх предмета, неповреденог поступка за 
проглашење умрлити и несталим, што су некретнине ушле у  са- 
став општенародне имовине, или се не слаже катастарско са грун- 
товним стањем и сл. Било је пријаБа на рад адвоката збот одуго- 
влачења..,Међут1'Гм, током ислеђења утврђено је да се у тим слу- 
чајевима радило уствари о спором решавању предмета од стра- 
не судова, односно органа државне управе.

Известан број адвоката join увек не одговара својмм дужно- 
стима за даваље изјашњења на тражење дисциплинског тужио- 
ца, што има несумњиво утицаја на брзину поступка. Дисциплин- 
ски: тужилац је у свим предметиаш у којима су окривљени про- 
пустили да дају изјашњеша и на поновљени позив предмет усту- 
пао Комисији управног одбора за мање повреде дужностр! и угле- 
да адвокатуре.

И поред тога што је дисциплииски суд у 1961. години у три 
случаја изрекао и најтежу казну гу5ита1к права на адвокатуру 
за одређени временски период ипзк се у поређењу са 1960. го- 
дином може.кснстатовати да је наступило знатно побољшање ка- 
ко у погледу појачањ.а саме дисциплине .адвоката, тако и у по- 
гледу експедитивности рада органа дисциплинског гоњења.

„ Г л а с н и к "  А д в о к а т с к е  к о м о р е

У 1961. години ГЛАСНИК је изашао у 12 бројева са укупно 
396 страшчца.

Уређивачки одбор ГЛАСНИКА тоудио се да часопис уређује 
према већ утврђеном правцу и да му одржи одговарајући нивр.
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ГЛАСНИК је публиковао у 1961. гадиие 13 ч.ланака и инфор- 
Д1ац1̂ ја који су третирали: проблеме адвокатуре на 32 стране, 36 
чланака из грађан-ске, материјалне и процесуалне проблематике 
на 188 страна, 8 чланака из кривично прав«е материје на 46 стра- 
на, 2 чланка из војноправне материје на 8 страна, 4 чланка са 
разном садржином на 22 страна, 8 некоолога на 4 стране, судску 
праксу на 57 страна и службене вести Адвокатске коморе на 39 
страна.

И у овој години обраћена је нарочита пажња судској пракси 
па је објављено 126 одлука Врховног суда АПВ и Врховног при- 
вредног суда и то: одлука Врховног суда АПВ 102 (из грађанске 
материје 89, из кривичне 12 и управ.не 1), док 24 одлука Врхов- 
ног приврвднот суда.

Поводо1м јубилеја двадесетогодишњице Народне револуције 
ГЛАСНИК је публиковао члана« Добривоја Бабића „Уредба о ка- 
знама у посавском гнародноослободилачком партизанском одре- 
ду“ и чланак Стевана Крџалића „Правници Војводине — рево- 
луционари и родол>уби пали за слободу наших надора“ .

III

О д н о с и  с а  С а в е з о м  А К  Ј у г о с л а в и ј е
и о с т а л и м  К о м о р а м а
У 1961. години у Савезу Адвокатских комора Ј>ч'ославије 

Упразни одбор Коморе је представл>ао Милорад Ботић председ- 
ник, a заменик му је био Ненад Јовансвић секретар УО. Савет 
Коморе представљао је у Савезу др Иван Мелвингер председник, 
a његов заменик Славко Мишић заменик председника Савета. 
У председништву Савеза један од потпредседника је Милорад 
Ботић.

Комора је активно суделовала у раду Савеза, учешћем на за- 
седањима пленума, радом у председништву Савеза, као и у раз- 
ним комисијама Савеза. У Комисији Савеза за реорганизацију ад- 
вокатуре учествовао је Милорад Ботић, a у Комисији Савеза за 
материјална аиташа Коста Хаџи ст. секретар Савета наше Ко- 
море.

Са осталим Коморама у земљи одржавана је најприснија ве- 
за, мењана су искуства у раду и одржавани лични контакти 
функционера коморских органа.

Наши представници су учествовали и на заседању Консеја 
Међународне уније адвоката, које је одржано септембра 1961. го- 
дине у Хагу и то Милорад Ботић и Андрија Шарчевић чланови 
KC'Hceja Међународне уније адвоката.

О д н о с и  с а  п р а в о с у д н и м  о р г а н и м а  
и д р у ш т в е н и м  о р г а н и з а ц и ј а м а
Односи Коморе као и Радних одбора адвоката и адвокатских 

приправника са судовима, тужилаштвима и правобранилаштви- 
ма одвијали су се утлавном у духу сарадње и разумевања. Само



je пој.единачно дблазило до мањих сукоба, који су углавном има- 
ли лични карактер и не би се могли уопштавати (случај у Жаб- 
љу). Покрајински секретаријат за правосудну управу имао је 
пуног разумевања за рад Коморе и њезиних органа, као и за рад 
адвокатуре уопште.

Са Удружењем праввика Радни одбори су држали чврст кон- 
такт. У зднорим местима активност ових Удружења везана ie за 
актиЕ«ост чланова адвоката, јер је велики број адвоката и адво- 
катских приправника активно ангажован у раду ових Удружења.

Комора је поздравила оснивање Правног факултета у Новом 
Саду са кога иначе очекује у скорој будућности природан.и «у ж - 
дан прилив кадрова као подмладак адвокатури. У контакту са 
Правним факултетом у Новом Саду Комора је у 1961. гсдини 
пружила гостопримство неким катедрама давши им на распола- 
гање своје просторије за извођење практичних вежби, јер је сзде- 
штај овог Факултета неподесан и недовољан. Председник Мило- 
рад Ботић је члан факултетског Савета.

Комора стипендвра два студента права на Правном факул- 
тету у Новом Саду.

Мнош чланови Коморе су функционери и активни радници 
у разним друштвеним организацијама жао што су органи дру- 
штвеног уп.рављања, одбори, организације ССРНЈ, разна спорт- 
ска друштва, удружења и сл.

В е з а  и с а р а д њ а  с а  У д р у ж е њ е м
а д в о к а т с к и х  п р и п р а в н и к а  В о ј в о д и к е

Удружење адвокатских приправника Војводине није развило 
нарочиту активност. Читав рад се овео иа одржавање пленар- 
них састанака ради избора представника адвокатских приправ- 
ника у разним органима Коморе. Управни одбор Коморе је преко 
свога члана пратио рад овог Удружеша и помагао адвокатске 
приправнике у организовању спреман»а за адвокатске испите, те 
решавању њихових проблема. На деце'мбарском пленарном за- 
седању ово Удружење је изнело мишљење да се у будућој ре- 
организацији адвокатуре Удружења адвокатских приправника не 
организују ван Коморе, него да се у оквиру саме Компре пред- 
види још један орган: Одбор адвокатских приправника. Ово би 
био посебан орган адвокатских приправника учлањених у Ко- 
мару, али деловао би као орган саме Коморе. Он би претресао 
питања адвокатских приправника и битао сзоје представнике у 
остале органе Коморе. Пракса је показала да посебна организа- 
ција адвокатских приправника ван Коморе не може да развије 
озбиљнију делатагост не само због малог броја адвокатских при- 
пршвника него и због њиховог статуса стажера — њихове везано- 
сти за саму Комору.

Комора је у своме буџету осигурала и извесна средства као 
дотацију овом Удружењу.
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Б и б л и о т е к а  А д в о к а т с к е  к о м о р е
Библиотека броји 1873 дела, док је у прошлој години имала 

1812, што значи да је у 1961. на|бавл>ено 61 дело, a у вредности од 
102.140 динара.

Број читалаца у библ'ИОтеци био је 132, a ван библиотеке 238. 
Коришћење часогтаса било је 41, a разних другкх листова 273.

Као, и ранијих година Библиотехом су се служили не само 
адвокати и адвокатски приправнрпци него и пЈ>авн'ИЦи осталих 
струка па и студенти права.

Н е к р е т н и н е  б и в ш е г  П е н з и о н о г
ф 0 н д a
Питање нацио:нализа1];ије некретнина брдашег Пензионог фон- 

да a којих је власник Адвокатска комора Војводине коначно је 
решено тако што је изузет испод национализације цео први спрат 
зграде Змај Јовина 20, као пословне пркхл-орије Коморе.

Ф о н д  п о с м р т н и н е
У чланству Фонда посметнине 31. децембра 1961. године на- 

лазило се 367 активних адвоката и 50 пензионисаних адвоката,. 
који су задржали чланство у Фонду.

Током 1961. године умрло је 6 активних адвоката и 6 пензио- 
нисаннх адвоката чланова Фонда посмртнине.

IV

А д м и н и с т р а ц и ј а  К о м о р е
Администрација Коморе се одвијала нор.мално. У деловодном 

протоколу администрације запри.мљено је 384 предмета, који су 
с-ви решени до краја године, сем 2 молбе за упис у жмеиик адво- 
ката, чије се решеше пренело за наредну годину. Књигсводство 
је имало 1656 дописа, од чега 176 дописа Радним одборЈгма, те 22 
.мандатне тужбе, 291 повлашћене вожње. Према томе укупан број 
предмета који је адлшнистрација Коморе имала у раду износи 
2.529.

У администрацији Коморе раде два стална службеника и хо- 
норарни књиговођа. Непосредан надзор и руководство рада ад- 
министрацијом у Комори вршио је секретар Управног одбора.

❖ "
Подносећи овај извештај о раду органа Колторг Скупштини 

Управни одбор моли Скупштину да овај извештај узме на повољ- 
но знање и одобри рад органа Ко.море за 196.1. годину.

Овај извештај је  прихваћен на седници Управног одбора Ад- 
Еокатске ко.море у АПВ која је одржана 21. јануара 1962. године.

Секретар
Непад Јовановић, с. р.

Председник 
Милорад Ботић, с. р.
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He k a  п и т а њ а  у  п о г л е д у  о с п о р а в а њ а  очинствА
ДЕТЕТА РОЂЕНОГ У БРАКУ

1. Кад у погледу детета рођенот у браку очинство оспорава 
муж мајке детета (члан 28. у вези чл. 22. Осн. закона о одн. 
родителза и деце) тужба ради оопор.авања очинства управљена 
је против детета; тужилац је дужан да тужбом као туженот обу- 
хвати и мајку детета акв је у животу. Ако мајка оспорава да је 
отац њеног детета лице које се по закону сматра његовим оцем 
(чл. 29. Осн. закона о одн. родитеља и деце) тужба се мора упра- 
вити против тота лица a истовремено и против детета, као туже- 
них. Ако дете оспорава да му је отац лице које се по закону 
сматра његовим оцем (чл. 30. Зак. о одн. родитеља и деце) тужба 
мора бити управљена против таг лица a истовремено и лротив 
мајке детета ако је у животу,-као тужених. Лхсца која су обу- 
хваћена истом тужбом као тужени имају у парници положај 
нужних, једииствених супарничара у смислу чл. 189. ЗПП.

2. Кад изјава тужбе не обухвати као тужене св-а лица која 
треба да обухвати, суд је дужан да поступи по правилима одре- 
ђеним у чл. 98. ЗШТ. Тужба која је допуњена и поднесена суду 
у року који суд 'одреди, сматра се као уредно поднесена оног 
дана када је први пут поднесена. Према тсме дану се, у таквом 
случају суди да ли је тужба -поднесена у року предвиђеном чл. 
28. и 29. Осн. зак. о одн. родитеља и деце.

3. Малолетника, као тужиоца, који нема парничну опособност 
(чл. 72. ЗПП) и који тужбом оспорава очинство лица које се по 
закону см.атра његовим оцем, заступа у парници нарочито за то 
одређени старалац, као старалац за посебне елучајеве (чл. 47. 
Осн. зак. о старатељству). Старалац за пссебни случај заступа 
парнично неспособног малолетника као туженог у слЈ^ају када 
очинство оспорава мајка или муж мајке туженог.

4. Потребно је посебно овлашћење од органа старател:,ства 
стараоцу парнично неспособног лица да у име овог тужбом оспо- 
рава очинство лица које се по закону сматра његовим оцем.‘>~’®>

5. Ако је лице које се по закону сматра оцем умрло, суд 
ће одредити нарочитог стараоца са којим ће се прсвести и довр- 
шити поступак по тужби којом дете оспорава очинство умрлог 
лица. (Начелно мишљење Сав. врхов. суда објављено у „Правном 
животу“ бр. б— 6/1960. страна 60. и Збирка с. одлука V/1 стр. 5).

Према изложеноме дакле муж мајке детета тојест презум- 
ТИВ.НИ отац (јер: pater i s  est, quem nuptiae demonstrant) као ocnopa- 
валац очинства мора тужбу управити против детета и мајке де- 
тета ако је ова у животу. Мајка као оспоравалац очивства мора 
тужбу управити против претпостављеног оца и против детета.

*) И раније је већ било потребно одобрење од органа старатељства за 
оспоравање брачности рођења (в. Schey-ово изд. ОГЗ-а, реш. Врх. суда у 
Бечу из 1867, р. бр. 7 уз § 233).

’ 3) Да ли је потребно одобрење орг. старатељства за признање тужб. 
захтева по старател>у малол. туженог с обзиром на иаређење чл. 74 
ст. I ЗПП?
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Дете као оспсравалац мора тужбу управити тгротив наводног оца 
и против своје мајке ако је у животу. Кад је тужилац малолет- 
ник, заступаће га колизијски старалац против номинаЈтнст оца. 
Колизијски старалац ће и малолетног туженика заступати у пар- 
кици како његове мајке тако и презузггивног оца. Да је потребно 
посебно овлашћење од ортана старатељства колизијском стараоцу 
малолетног или пЈЖОлетног парнично неспособног тужиоца за 
оспоравање очинства, следи не само из одредбе чл. 24. Осн. зак. 
о старатељству, већ и из чл. 25. Осн. зак. о сдн. род. и деце, jep 
су и спорови за оспоравање очинства, као и они за утврђивање 
очинства статусне парнице те су увек заједно регулисане и у 
ЗПП (види нпр. чл. 28, 49, 159, 412. ЗПП). Ако је номинални отац 
умро заступаће га као туженога нарочити старалац у поступку 
по тужби детета за оспоравање очинства.

Овде је утлавном нормирана пасивна легитимациј a a о актив- 
ној легитимацији се гсвори само код малолетног тужиоца.

ВаЈва одма.х приметити да ће се мајка ретко у своје име по- 
јавити као тужилац-оспоравалац очинства.

Потребу да н.а туженој страни буду увек двоје односно да сзе 
троје (претосстављени отац, мајка и дете) буду у парници, образ- 
лаже се у ТС'М начелно^м мишљењу са следећим; „Дејствсм пра- 
Боснажне ттресуде, којом тужба буде уважена мегвају се односи 
родител>а и детета који настају самим фактом рођеша детета у 
браку. У ггитању очувања или промене тих односа непссредно су 
правно заинтересовани не само дете и лице које се по закону сма- 
тра да му је отац, него к мајка детета. Такав спор о очинству тиче 
се нераздвојно сваког од њих па се сваком од њих мора омогу- 
ћити да у парници з'^чествује као странка. Кад једно од њих ту- 
жи, друго двоје мсра бити тужено истом тужбом. Основни закон 
0 односима родител>а и деце не одређује ко мора бити тужен: не 
одређује то изричито ни ЗПП. Изражени став Нач. мишл>ења 
одговара, међутил!, и једном и другом закону. ПостЈжак у парници 
мора бити такав да омогући учешће и заштиту материјално прав- 
них интереса лица на које се непосредно односи спор о очинству, 
.лица која се налазе у односу родитеља и деце“.

Но, ово начелно дгашљење не говори и о другим питањима, 
о којима такође не постоје једногласна мишљења тј. која су и 
далЈе остала спорна. He каже то мишљење: шта ће бити на при- 
мер ако је наводнм отац у1иоболан или неспособан за расуђивање 
a требало би оспоравати његово очинство? Да ли је то jus perso- 
nalissimum или мсже то и његов старатељ да учини? Да ли би мо- 
гао тужбу за оспоравање очинства, по аналогији тужбе из чл. 73. 
Осн. закона о браку поднети његов старалац по одобрењу ста- 
ратељског органа, јер је и овде у питању статусна парница?

Ако је нсминалии отац делимично лишен пословне спссоб- 
ности због душевне бо.лести, дз ли би његов старалац морао с 
одобреЈвем органа старател>ства подићи тужбу за сспораваше ње- 
говог очинства пер аиалоги1ам тужби за раскидање брака (Збир- 
ка суд. одл\жа V/2 бр. 149)?
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Да ли би' ово требало да вреди и ва случај да је претпостав- 
љени отац делимично лишен пословне способности збот расип- 
ништва или пијанства?

He гавори то Начелно мишљење о томе шта ће бити ако је 
наводни отац отсутан̂ ^̂ -нестао-К Да ли ће моћи шегов старалац 
ad hoc подићи тужбу за оепораваше његовог очинсгва? Или ће то 
моћи да учине само шегови презумтивни наследници?®>

Шта ће бити ако је претпостављени отац умро? Да ли могу 
њетови наследници његово очинство оспО'равати? Ако јест, у ко- 
јем случају? Од када лочиње ва њих рок за оспоравање? Да ли; 
a die scientiae? Који суд, оставински или парнични суд има ре- 
шити питање дали је рок за оспоравање протекао?

Ако је 'наводни отац проглашен умрлим: од када могу наслед- 
ници оспора1вати њетово очинство? Да ли he да важи правило да 
рок за подигнуће тужбе на Јггврђење ва.нб{>ачности детета почиње 
за наследнике мртвим проглашеног оца тећи од дана правосна- 
жности одвосне одлуке, док решење оставинског суда, Koji'CM су 
исти наследницк уоућени на подигнуће такве тужбе, не може 
утицати на тај рок?

He говори то начелно мишљење о томе: да ли дете може 
покренути тужбу ради оспоравањ.а очинства временски неограни- 
чено (arg. ex чл. 30. Осн. зак. о одн. род. и деце) или само још у 
року од 5 година по навршеној пЈгнолетности аналовно одредби 
чл. 25. ист. закона који говори о 'патернитетној тужби, или само 
још свега у року од 6 месеци rro навршеној пунолетности?

He каже «ишта да ли се протек рока из чл. 28. и 29. Основ- 
иог закона о однооима родител>а и деце има по службеној дужпо- 
сти узети у обзир .ако из саме садржине тужбе лроизлази да је 
рок очевидно већ протекао тј. да ли је рок за оспоЈЖвање очинства

it>) Законитост рођења детета може побијати за оца именовани му 
скрбник уко.лико би без такве тужбе сметано било извршивање туђег пра- 
ва, a такав случај предлежи, јер малодобни тужени не може свог нарав- 
ног оца тужити на признање очинства и испуњење очинских дужности 
(Чимић: Решидбе I, стр. 10. р. бр. 14). Откада је признато право и детету за 
оспоравање очинства, важило је следеће — супротно становиште: Отсутном 
оцу не може се именовати скрбник да подигне тужбу на признање неза- 
конитости рођења јер то право припада само дотич. мужу (Чимић I, р. 16, 
Враговић I, бр. 33).

2) Der fiir den verschollenen Ehemann der Mutter bestellte Kurator ist 
nicht befugt zur Bestreitung deir ehelichen Geburt, well dies hochstpei’sonli- 
ches Recht des Ehemanns ist (Glaser-Unger civilrechtl. Sammlungen, књ. 659, 
p. 6p. 5560).

Geburt ernes Kindes durch die Witwe im 8 Monate nach dem Tode des 
Ehemannes: ein Pflichtteilsherechiigter hat keine Aktivlegitimation zur Be
streitung seiner Ehelichkeit (Glaser-Unger цит, 1. H. Ф. 5p. 5732).

3a) o преклузији тужбе no § 158 ОГЗ (сада чл. 28. Осн. зак. о одн. род. 
и деце, видиЧимић II, р. 733). У §-у 159 ОГЗ одређени рок од три месеца ра- 
чунао се са 90 дана (§ 902. ОГЗ) a не календарски (Пухарић I р. 23). Како 
се има рачунати по нашем праву? Рок је одржан ако је тужба у том року 
поднешена и ненадлежном суду (Враговић I, р. бр. 27. Види сада чл. 102. 

посл. ст. ЗПП).
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прсклузивне^^^ нарави (чл. 12. Закона о застарелости потражив-а- 
ња) или може то узети у обзир само на приговор^^’> тужене стране?

Толико у погледу активне легитимације за тужбу. У погледу 
пак пасивне легитим,ације ваља напоменути следеће;

Ово начелно решење не каже: кога ће презумптлвни отац 
сбухватити поред детета као туженога, ако је мајка детета не- 
способна за расуђивање, нестала или је већ умрла? Да ли he се 
и умрлој 'Мајци, као под тач. 5. тог начелиог мишљења умрлО|М 
номиналном оцу поставити нарочити старалац? Или he се пер 
аналогијам применити одредба чл. 24. ст. последњи Основнот зак. 
0 одн. родитељ.а и деце? (тј. да изјаву о тужб. захтеву даје ста- 
р.алац са одобрењем органа старатељства).

Нема проблема, ако је претпостављени отац принудно одсу- 
тан, налази се у КПД, јер се против њег.а може водити парница 
без постављењ.а стараоца (види одл. Сав. Врх. суда Збирка суд. 
одлука V/2 бр. 171).

Али 'Против кога ће се тужба управити, ако је номинални отац 
одсутан непознатог боравишта? Да ли ће се тужба ради оспора- 
вања очинства покренути против његовог ad hoc поставлзеног ста- 
раоца?

He говори о томе кога ће мајка тЈ'̂ жил>а, — тужити ако је 
номинални отац слабоуман или је нестао*) или је већ и умро (пр>е- 
?.та тач. 5. овог начелног мишљења, ако је презучиптивни отац 
умро води се парница против његсвог нарочитог стараоца). Да ли 
he се дакле и у случају када не тужи дете већ тужи мајка детета 
пер аналогијам ова сдредба применити против умрлог •оца?

He рече ништа кога ће дете тужити, ако је претпсстављени 
отац малоуман, непознато одсутан, нестао или је већ умро, a и 
лтати је већ умрла?

Може се догодити да би на туженој страни била два старао- 
ца (на npicMep, када номинални отац тужи малолетнот сина кога 
заступа старалац, по том начелном мишљењу и поред њега и умо- 
болну мајку?

Штавише, ако је и тужилац-дете-оспоравалац још малолет- 
ник за.ступ.а га по том начелном мишљењу колизијски стара,лац 
па онда би се парнпца водила по стараоцу против два стараоца 
(против стараоца одсутног наводног оца и стараоца умоболне или 
неста.ле мајке), дакле парница би текла и-змеђу три стараоца!!!

Ту смо само ексемплификативно навели спорна питања.
Из стилизације тач. 5, a из образложењ.а те тачке начелног 

мишљења уопште не произлази да би у случају када дете оспо- 
рава очинство, a презумтивни отац је већ Јчмро и зато постављен 
и за ово нарочити стараоц осим овот стараоца још неког тре- 
бало тужити? Да ли је дакле напуштен принцип да увек морају 
два лица бити тужена?

sb) Приговор да је тужба прекасно тј. након протека рока поднешена 
— да је тужилац раније сазнао за пород, — има тужени доказата (Враго- 
вић II, бр. 556).

■*) Да ли ће се овде per analogiam чл. 62. Осн. зак. о браку поступати?
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По себи се намеће питање: не би ли се питање пасивне ле- 
гитимације могло другачије решити?

Тужба за оспоравање има за претпоставку да се дете родило 
recto tempore. Нарше, са таквим парни'цама-тужбама се жели обо- 
рити презумпција јурис из чл. 22. став I Осн. закона о односу ро- 
дитеља и деце. Ради се о тужби за нег.ативно утврђење: да дете 
није брачно. По среди је статусна парница.

У брачним статусним парницама је био постављеи бранитељ 
брачне везе (defensor fiđei matriomonii, defensor vinculi, defensor ligaminis) 
ИЗ реда праву вештих лица, a ва троша^к странке.

У статусним п.арницама ради побиј.ан>.а законитости рођења 
тј. ради оспоравања брачности рођења био је поставЈБен брани- 
тељ брачности рођења детета (чл. 12. Угрпп).

Оспоравање брачности рођења могло је да уследи једино пу- 
тем тужбе, a никада путем приговора нити incidentaliter у  другој 
којој парници. Та се тужба имала поднети против старатеља, чији 
је задатак био да брани брач:ност рођења. To је био curator ratione 
publici, кој и је био зван да брани интересе заједнице према неосно- 
ваном оопорав.ању брачности. Јустус контрадиктор је био тај ста- 
ралац, без обзира ко је тужбу подигао.®)

Тако је то било када је породично право био део грађанског- 
-цивилног права.

Ако учествују у парници два тужена то је свакако скопчано 
са више трошкова. Било би јефтиније када би се такве парнице 
во.диле ca'Mo против једног Јпгца тј. против стараоца бранител.а 
брачности рођења. Било би то и доследније. Једноставније би би- 
ло, a било би и маље компликовано.

До каквих компликација може доћи оваквим одређивањем и 
расподелом процесних улога покушаћемо илустрбвати следећим 
примерима: 1. у току брака жена роди дете. Муж који је и икаче 
,л.убО'Морне природе, на шушкање посумша, почињб трагати и са- 
зна да је она пре око 9 до 10 месеци с једним извесним лицем по- 
чинила браколомство. Ухвативши је дакле на прелћубу (чл. 57. 
Осн. закона о браку) да би се ње ослободио a да се она јавно не 
ко:мпромитује, будући је имућнији човек договори се са њом да 
he јој дати и можда јој је у ту сврху већ и дао извесну .већу и'мо- 
винску вредност, a да ће она да би избегла скандал и с обзиром 
на обећану или већ добивену имовинску вредност пристати на 
споразум,ан развод брака (чл. 56. ст. I Основног закона о браку 
м чл. 399. ЗПП) и да ће у парници за оспоравање очинства при-

5) Решење тог статусног питања се тиче у првом реду детета. Држава 
и.ча једнаки интерес (без обзира на то: ко побија законитост рођења) да се 
сво питање правилно реши. He .чоже се зато ово питање решити у парници 
међу интересентима у којем случају постоји могућност да странке питање 
споразумно 1шр. признањем или изостанком неправилно реше, иего само у 
парници против куратора поставЈвеног за одбрану законитости рођења, који 
има дужност да супрмЈтставЈвајући се тражењу изнесе све што је  важно за 
правилно решење питања да ли се дотичник има сматрати, законитим или 
незаконитим дететом. Ово важи било ко је тужећа страна, јер ie предмет 
тужбе увек исти, a и интерес државе на решењу такође исти (Рукнер-Стро- 
хал; Збирка решидаба III, р. бр. 1058).
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»нати тужбени захтев. На то он покреће тужбу ради оспоравања 
очинства, a ту тужбу у смислу цитираног начелног мишљеша 
управља како против нарочитог стараоца малолетног детета, тако 
и против своје жене, a мајке детета. Старалатт детета ће се на- 
равно против тужбе бранити.®®' Но, шта he му полхагати одбрана 
Сда !мајка детета уопште није починила прелауб или да није у 
критично време то извршила), када ће мајка сама као тужена 
сходно свом договору са оцем-тужиоцем признати тужбени за- 
хтев, дакле имплиците и прељуб у критично време. Шта he вре- 
дети старасчева одбрана и порицање када она признаје и потвр- 
ђује. Овде мајка yaecTByjyhn у поступку као странка делује у 
правцу својих материјалних и друтих интереса, a очито против 
интереса свог детета. У!место да помогне, она одмаже. Њена ту- 
женичка улога не само да није од користи, Beh на против оче- 
видно је 'на штету гмалолетног детета, јер he ОН: дете губити сва 
права и предности иза тужиоца-оца. To је тај споразум странака 
на који се у напред цитираној решидби мислило!

2. Ако мајка тужи за оспоравање очинства она мора тужбу 
управити проттчв свог мужа и свог детета. Врло је незгодно да она 
изнесе своје браколомство само да би после правоснажне пресуде 
дете могло тужити природног оца ради утврђеша очинств-а и тако 
бити преведено «а његово име и добити његов статус? Ако је то 
интерес детета, његов старалац he дohи у чудну ситуацију. На- 
CTahe између његових процесних функција и његове старатељ- 
ске дужнссти конфликт. Његова функција као стараоца у пар- 
иици, наиме, му налаже да се брани против оспоравања т ј. против 
тужбе. Зато је и постављен малолетнику да га као тужену стра- 
ну заступа у парнгад!!. Он мора сва одбрамбена и навална сред- 
ства употребити исто онако као и у парници када малолетнита 
заступа против очеве тужбе, тф када га брани од очевог оспо- 
равања очинства. A комично је да он пориче прељуб који је мајка 
у тужби сама изнела у интересу детета. Старалац дакле у инте- 
ресу детета морао би признати тужбени захтев. Али онда оваква 
парница-псетупак се своди на пуку формалност, јер прво тужени 
отац ie можда индиферента«, незаинтересован исходом спора, a 
-мора се поступак водити сазло зато што се не може донети пресуда 
на основу изостанка или признан>а у смислу изричитог наређења 
чл. 412. и 406. ЗПП. Али и скупа је ова парница која се само ради 
утврђења ..материјалне истине“ мора спровести. Уколико пак се 
може ставити замерка првом од изнесенЈ-гх случајева да призна- 
ње матере да је починила прељубу само по себи, а.ко нема зато и 
других важнијих дсказа, не може одузети детету брачност рође- 
ша, — тада доследно треба то правило да важи и у случају тужбе 
мајке за оспораваше очинства. A шта he бити ако се у доказнсм 
поступкЈ' утврди да дете не пстиче од снсг лица за кога се је мати 
по разводу од презумптивнст сца удала и који би био спреман 
да то дете прмзнаје за своје тј. који би био готов да га позакони?

•>а) Незаконитост рођења не може се по скрбнику признат!-!, јер он мо- 
ра свога скрбљеника верно ii марљиво по пропису закона заступати (Чи- 
:.шћ I, бр. 13). Види сада чд. 74. ст. III ЗПП,
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Пукла је брука за мајку-тужиљу. Шта he старалац малолетног 
туженот да ради, какав ће став заузети према тужбеном захтеву? 
Да ли ће тај захтев ипак признати? Та, сада је већ сигурно да 
лице, за кота се је тужиља преудала, неће бити спреман туђе де- 
те позаконити, — за -своје приз1нати. Евидентно је да признање 
тужбенот захтева по ■малолетниковом стараоцу не би више било 
у интересу малолетног туженота. Но, да ли би било боље да ста- 
ралац предложи одбијање тужбе, тј. да се дете и даље сматра 
брачвим дететом претпостављеног му оца? Овај се међутим у овој 
парници као прворедни тужени равнодушно односио према ту- 
жбеном захтеву.и исти призиао. Шта ће суд да учини? Какву ће 
пресуду до1нети? У интересу детета би требао да одбије тужбу 
<мајке. Али оваква пресуда када би стекла правну снагу представ- 
љала би ресјудиката и делс!вала би contra omnes. Била би ометњ.а 
да се каеније ово питање опет изнесе у интересу детета да би се 
могло устати тужбом против правог наравног оца детета. Али не 
сме се заборавити да је по начелнозд мишљењу овде предвиђено 
нужно супарништво на туженој страни. Зато се поставља питање 
да уколико је 'заиста потребно да се све троје (отац, мати и дете) 
налазе у парници, да у случају тужбе мајке, 'не би ли било боље 
предв'идети да дете добија активну сутужилачку улогу у пар- 
ници?®)

3. Ако дете тужи сиромашног номиналног оца и своју мајку 
за оспоравање очинства да би восле могло тужити ради утврђења 
очинства и издржавања свог имућног натур>алног оца може се 
догодити да наводни отац који је својевремено пропустио да оспо- 
ри очинство сада у парници призпа очинство (и то |или зато да би 
шиканирао своју жену-мајку детета, која .га је изневерила док 
је био на раду, у болници, у затвору, у рату, у заробљеништву, — 
или можда из чисте побуде: јер је током низа година дете заво- 
лео и сматра га својим дететом). У случају шиканирања мајке 
постоји очита опрека интереса између самих тужених, за који 
случај није предвиђен колизијски орган! He сме се губити из вида 
да право подизањ.а тужбе губи се не само 'протеком рока за оспо- 
равање, него и у случају кад овлашћено лице призна очинство. 
У случају као што је предњи, овлаштеко лице, дакле претпостав- 
љвни отац признао је очинство не само протеко'м рока за оопо- 
ра-вање тј. прећутно, већ је у парници још и изричито признао 
очинство. To значи да не само он не би више могао оспоравати 
брачност тО'Г детета, него нико други. За друга лица се тим више 
гасило право тужбе за оспоравање његовог очинства. Шта вреди, 
шта користи онда признање тужбеног захтева од стране мајке 
детета као тужене II реда? Да ли би суд основу овакве изјаве 
овлашћеног лица могао тужбу детета уважити? Мислимо да не 
би 'могао, већ би је морао одбити. A дете против свог природног

)•> Die ећеИсће Mutter hat kem rechtliches Interesse an dem fiir ihre 
Tochter giinstig«! Ausgange des Prozesses. Darum ist ausge'schlossen die 
Zulassung der Mutter als Nebenintervenientin desKindes (Glaser-Unger Samm- 
lung civilrechtl. Entscheidungen NF 16, реш. op. 6422). Ова je одлука донета 
поводом споредног мешања мајке на страни туженог детета.
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оца не би више могло устати, патернитетном тужбом, нити по- 
стати његов наследник.

Зато смо рекли да би било економичније, мање комплико- 
вано, дакле простије и конзеквентније када би се такве парнице 
водиле само против стараоца бранитеља брачности рођеша.

Члан 49. Основнсг вакона о старатед>ству предвиђа старатељ- 
ства за посебне случајеве; curator ad certain causam, litis, ad hoc, 
ad actum итд.

A било би TO y потпуном складу и ca образложешем тач. 5. 
тог начелног мишљења a које образ.ложење гласи: Потребно је 
да суд одреди стараоца који ће у парниди поступати насупрот 
тужисцу и са којим ће се поступак спровести и довршити. Постав- 
љање стараоца је нужно да би се омогућила контрадикторност 
и расправљање у поступку и да би се омогућило побијање одлука 
нижег суда. Тиме се обезбеђује потпуније и успешније истражи- 
вање и утврђивање важних чињеница као и контрола вишег суда.

Тибор Коршош

НЕКА ПИТАЊА СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Ступањем на снагу Закона о изменаиа и допунама Кривич- 
нот законика, (у даљем тексту: ЗИД КЗ) и Закона о ивменама и 
допунама Законика о кривичном поступку (у даљем тексту: ЗИД 
ЗКП), тј. од 1. јануара 1960. године, поставила су се нека спорна 
практична питања одређив.ања стварне надлежности за суђење 
кривичних дела извршених пре ступања на снагу поменуткх за- 
кона. КрЈ-геична дела извршена у ранијем периоду откривају се, 
и њиховим извршиоцима се суди, још и сада, тако да је интере- 
сантно видети како треба решавати нека питања примењивања 
како материјалних тако и процесних одредаба, када је у питању 
примена старих или нових одредаба неког од ових закона.

Као два основна питања постављ.ају се: који ће се прописи 
материјалног права применити a у вези с тим и који ће се про- 
писи процеснст права применити у односу на кривично дело из- 
вршено за време важења ранијих прописа. Од решења ових пи- 
таша зависи и питање стварне надлежности суда за одређено кри- 
вично дело.

Када се говори о примени прописа материјалног права онда 
је ј.асно да ће се пршУ1енити онај пропис, она одредба кривичног 
закона, који је за извршиоца блажи, што је одређено у ч.п. 90 ст. 
II КЗ (ако уз езнаке КЗ и ЗКП није што друго «азначено, онда 
се ради 0 одредбал1а по Новелама од 1. I 1960). Међз'^тим, питање 
блажег закока нарочито је важно у оним случајевима где изме- 
њене материјалне одредбе утичу на одређивање стварне надле- 
жности суда. На пример: ако се ради о кривичном делу несаве- 
сног пословањ.а у привреди из чл. 213 ст. II КЗ од 2. III 1951. онда
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ce 'питање стварне надлежности одмах поставља у први план. 
Наиме, по тој сдредби била је предвиђена казна затвора до 4 
године, a према чл. 19. тач. 1. ЗКП од 10. IX 1953. за суђење тих 
дела био је иадлежан окружни сј'̂д. Мећутим чланом 135. ЗИД КЗ 
чл. 213. ст. II измењен је тако ,да је предвиђена казна затвора од 
најмање три iviecepa или страгог затвора до пет година. Према 
томе, ако је ово кривично дело извршено пре ступања на снагу 
ЗИД КЗ сида се има применити одредба чл. 213. ст. II КЗ од 2. 
III 1951. гсдине која је блажа. Но, овде треба иглати у виду да се 
.ча оонову чл. 30. ст. I КЗ казна затвора може изрећи највише у 
трајању од три године, па 5и на основу чл. 17. ст. I тач. а) ЗКП 
у таквом случају за суђење био кадлежан срески суд, ма да је 
по ранијим прописима био надлежан С1кружни суд. Из овог прл- 
'мера се види да одређивање стварне надлежноети може изазвати, 
и хтзазива, сукобе надлежности, и то углзвном 'негативне, a то не 
само у односу «а  наведено кривично дело, већ и у односу иа нека 
друга кривична дела код којих је извршена измена казш-i.

Таквих сукоба надлежности је било, и у једном случају је- 
дан срески суд је одбио стварну надлежност за суђеше кривич- 
ног дела из чл. 314. ст. I КЗ од 2. III 1951. решењем и предмет 
уступио надлежнсм окружном јавном тужиоцу са следећим 
образложењем:

„Овај суд сматра да није стварно надлежан за решавање овог 
конкретног случаја. Наиме кривичво дело је почињено неутвр- 
ђеног дана у јесен 1958. године те према томе на извршиоце треба 
при.менити КЗ из 1951. године. Како по старом ЗКП и КЗ срески 
суд није надлежан за решавање овог дела пошто је по ЗКП који 
се треба применити срески суд надлежа« само за кривична дела 
за која се може изрећи казна затвора до две године и за она дела 
која ЗКП таксативно набраја у члану 17.

Како се по старом КЗ за ово дело може изрећи казна до три 
годи«е затвора, a како члан 17. старог ЗКП није одредио изри- 
чито да ово дело треба да потпада код надлежност среског суда 
то iTO старом ЗКП и КЗ овај суд није стварно надлежан за реша- 
вање овст предмета.

Укслико би пак евентуално дошла у обзир ггримена нозог 
ЗКП и КЗ суд сматра да ни по новим прсписима није стварно 
надлежан за решав1ање. Члан 314. КЗ одређује да 'извршилац тре- 
ба да је ово дело иззршио у назгери да себи прибави неимовинску 
корист. Како су у конкретнО|М случају тгзвршиоци пркбавили себи 
имовиноку корист и то I редни окривљвни 75.00(1.— дин. a II ред- 
н'и оптужени 65.000.— динара т'о у конкретно-м случају долази до 
примене чл. 314-а где је предвиђена казна стрсгог затвора до пет 
година па стога произилази да ни по нови.м законским прсписи-ма 
није овај суд стварно иадлежан за решавање конкрет1Ног случаја.

Ко'мбиновати пак нови ЗКП са старим КЗ и обратно је ке- 
лтогуће и неправилно псшто је нови ЗКП састављен тако да би се 
тачно могле применити одредбе КЗ и са њим представља једну 
нераздвојну целину, као и стари ЗКП са старим КЗ. Надаље ком- 
биновање новог ЗКП и старог КЗ значило би доносити одлуку
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на основу зАконских прописа који фактички никаДа истоврсмено 
нису ни постојали, па је потпуно нормално да се овако «е  би мо- 
гли ни примешивати."

Поводом жалбе среског јавног тужиоца против цитираног ре- 
шења, надлежан окружни суд је потЕрдио првостепено решење, 
усвајајући у целости разлоге првостепеног суда, додајући још и 
ово „ . . . a у ксмкретном случају прт/шеном чл. 90. КЗ суд he само 
код изрицања казне применити стари кривични закон као блажи, 
дочим у погледу надлежности суда нема измена закона никаквог 
утицаја".

У цитираним образложењима има више становишта која се 
не могу прихватити јер нису у складу ни са теоријом кривично- 
процесног права a ни са законским одредбама.

Као прво, нелравилно је првостепени пуд одбио стварну над- 
лежност решењем и уступио предмет надлежном окружном јав- 
ном тужиоцу. На оснсву чл. 406. ЗКП срески суд, ако сматра да 
није ств.ар'НО надлеж.ан. уступа предмет надлежпом јавном ту- 
жиоцу обичним a'KTOM којим га обавешт.аза о свом ст.ановишту у 
погледу стварне .надлежности. Ако окружни јавни тужилац npir- 
хвати становиште среског суда онда he предузети одговараЈЈ^ће 
процесне радње, али ако се са стансвиштем не слаже тада ће 
ЗАТРАЖИТИ ОДЛУКУ ВЕЋА акружног суда из чл. 20. ст. II 
ЗКП, чија је одлука обавезна и за суд и за јавког тужиоца. Ако 
се не би овако поступало онда је питање када би. и како, окружни 
јавни тужилац дошао у прилржу да ЗАТРАЖИ одлуку зећа, на 
шта је овлашћен.

Овај први приговор је само формално-процесног карактера, 
али су озбиљнији приговори у односу на суштршу решеша.

Неприхватљиво је становиште, изражено у првостепенам ре- 
шешу, да је срески суд — после 1. I 1960. — надлежан да решава 
само по кривичним делима за која је предвиђена казна затвсра 
,до две године, ако се ради о кривичним делим.а извршениз! пре 
ступаша на снагу ЗИД КЗ и ЗИД ЗКП. Ово стога што је чланом 
2. ЗИД ЗКП измењен чл. 17. ЗКП и одређена је надлежност сре- 
ског суда за сва кривична дела за која је предвиђена казна за- 
TBopa (чл. 17. ст. I тач. а) што звачи до три године затвора (чл. 30. 
ст. I КЗ). Према томе надлежност среског суда је проширена и 
предвиђена за сва кривична дела за која се може изрећл казна 
затвора, a то без обзира када су та кривична дела извршена. Бит- 
ко је само време када је среском суду поднет оптужни предлог, 
и то на основу чл. 73. ЗИД ЗКП, јер се само у неким прелазним 
случајевима има поступати по прописима ЗКП од 10. IX 1953. 
годкне.

Даље, потпуно је неосновано становиште, изражено у реше- 
шу, да би се у конкретном случају могло радити о кривичном 
делу из чл. 314-а КЗ да по том основу срески суд такође није 
надлежан. Ово питање је ван дискусије, јер је кривично дело 
злоупотребе службеног положаја или овлашћења из користо- 
љубља — чл. 314,'а КЗ, уведено у Кривични законик тек чланом 
227. ЗИД КЗ и према томе не може ршати ретроактивно дејство.
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y  вози c тим не може ова одредба бити ни основ за одлуку о 
стварној надлежности, јер су у питању кривична дела извршена 
пре ступаша на снагу ЗИД КЗ. Значи да тај аргуменат у потпу- 
ности отпада.

Потребно је мало детаљније размотрити и становиште према 
коме је немогуће, и неправилно, истовремено примењивати од- 
редбе новелираног ЗКП и КЗ од 2. III 1951. године, већ да се мо- 
рају истовремено примењивати или само стари КЗ и ЗКП или са- 
мо таовелирани КЗ и ЗКП. Ово становиште је у суштини и осно'ва 
■цитираног решен>а о одбијању стварне надлежности, a фактички 
је принципијелно питање од чијег решења зависи и решење кон- 
кретног случаја, 'Као и сличних случајева.

Несумњиво је да постоји уска повезаност између одредаба 
Кривичног законика и Законика о кривичном поступку, Jep су 
и је.дан и други прожети истим духом и служе истам циљу, a 
у основи су 'им на'ши социјалистички односи друпггвеии и соци- 
јалистички хуманизам. Сем тога, применом одредаба Законика 
0 кривичном поступку оживотворавају се одредбе Кривичног 
законика и на тај начин се остварује заштита друштва и поје- 
динаца од друштвено опасних радши. Међутим, узајамна пове- 
заност материјалних одредаба — КЗ и процесних одредаба — 
ЗКП 'не може се посматрати и ценити механички и статички — 
по времену дсвошења, или по времену заједничког важевва — 
већ се мора посм.атрати и ценгити по њиховој материјалној садр- 
жини и у односу са нашим друштвеним развитком.

Повната је чињеница да је у развитку кривично-^материјал- 
ног права ФНРЈ било више фаза почев од 1941. године па наова- 
мо, као што је било и вишв развојних фаза у  домену кривично- 
процеснот права ФНРЈ. Но, развојне фазе кривично-з^гатеријалног 
и кривично-процесног права нису биле, нити су могле бити и не 
морају бити, идентичне. Нормирање друштвено опасне делатно- 
сти, као одраз потребе зашт'ите одређених друштвених интереса 
и вредности у датом периоду друштвеног развитка не мора да 
буде истовремено са нормирањем процедуре којом ће се матери- 
јалне норме спроводити у живот. Није потребно анализирати 
доношвње материјалних и процесних норми у току НОР-а, јер 
су били у питању специфични ратни услови. Међутргм, за после- 
ратни период довољно је напоменути да је наш први процесни 
законик донет 12. октобра 1948. године (ступио је на снагу 6. XII 
1948) ма да је било појединкх процеоних одредаба у Закону о 
уређењу народних судова — од 26. VII 1945, у Закону о уређењу 
војних судова у ЈА 24. VIII 1945, у Закону о шта!Ш1и од 8. VII 
1946, у Закону о јавном тужиоштву од 22. VII 1946. итд. Међутим, 
ми смо имали, пре процеоног зако1НИ1ка, низ посебних кривичних 
закона као што су били: Закон о кривичним делима против народа 
и државе — од 16. VI 1946, Закон о сузбијању недопуштене трго- 
вине, недопуштвне шпекулације и привредне саботаже — од 
11. VII 1946, Закон о забрани изазивања националне, расне и 
верске мржње и раздора —  од 11. VII 1946, Општио део Кривич- 
ног законика -— од 4. XII 1947. итд. Из овога се види да исто-
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времено доношење и важење материјалиих и процеоних одрсдаба 
није императив који би могао служити као основ за закл>учак 
о томе да се истовремено могу 1примењ1ивати само оне матери- 
јалне и 'процесне одредбе које су у одређено време, или у одређе- 
ном периоду, биле заједно на снази и у примени.

Треба имати у виду и чињеницу да, према усвојеним тарин- 
ципима, 'Материјалне норме не могу имати ретроактивно дејство, 
док код процесних норми није тај случај, те се оне могу приме- 
њивати и на случајеве који су се догодили npe њиховог стулања 
на снагу, a поготову ако окривљеноме дају више права, те се 
памоћу њих има утврдити постојање или непостојање кривичног 
дела Koie је предмет оптужбе. На пример: на основу чл. 3 Уводног 
закона за Законик о кривичном поступку од 10. IX 1953. године 
одређено је да ■кривични поступак започет по одредбама Закона 
о кривичном поступку од 12. X  1948. — a није окончан до 1. I 1954. 
— има да се настави по одредбама Законика о кривичном поступ- 
ку од 10. IX 1953. године; међутим, ако је за време в.ажета ЗКП 
од 12. X 1948. донета првостепена пресуда даљи поступак морао 
се 'Спроводити по дотадашњим одредбама, али се у слзгчају уки- 
даша првостепене пресуде даљи поступак имао спровести по 
новим прописима — чл. 4 ст. I Уводног закока за ЗКП. Према 
таме, у том прелазном периоду Ј-гмали смо ситуацију да су се 
паралелно примењивале одредбе и ЗКП од 12. X 1948. и ЗКП од 
10. IX 1953, па чак шта више да су се у односу на неке случајеве 
у току поступка пржмењивале одредбе и старог и новог ЗКП. 
Сем тога, на основу чл. 6 Уводног закона за ЗКП од 10. IX 1953. 
—■ који је још и сада на снази —  за понављање кривичног по- 
ступка, који је правоснажно окончан пре ступан>а на снагу ЗКП 
од 10. IX 1953, важе одредбе Закона о кривичном поступку од 
12. X  1948, тако да се и сада имају применити те одредбе ако 
буде поднет захтев за пС'Навл>ање кривичног поступка по право- 
снажној пресуди донетој пре 1. I 1954. године.

Сви изнети разлози несуаививо указују на то да се може 
прихватити становиште да могу бити истовремено прргмењене од- 
редбе новог ЗКП и старог КЗ, јер та солуција не само да је могућа 
већ је шта више и обавезна. Стварна надлежност судова првен- 
ствено је одређена на оонову врсте и висине казне које оцређени 
судови могу изрицати — чл. 17 ст. I тач. а), чл. 18 ст. I тач. а) 
ЗКП, a без обзира који се кривични закон има примекити, с обзи- 
ром на одредбу чл. 90 ст. II КЗ. Када се одређује који је закон 
блажи опет се то одређује по врсти и висини казне, a када се 
утврди који се кривични закон има применити онда се на основу 
шега одређује и утврђује стварна надлежност суда, и то према 
процеонмм одредбама које су на снази у време одлучивања. Према 
томе, неосновано је и становиште другостепеног суда — према 
цитираном решењу — да примена блажих одредаба на основу 
чл. 90 ст. II КЗ нема утицаја на стварну надлежност суда.

На основу нових процесних одредаба решавају се и све друге 
процесне ситуације које настану након ступан>а на снагу новог 
процесног за«оника. Тако је на пример, један окружни суд по-



четком 19G0. годиме судио по кривичном Делу разбојништвл и5' 
чл. 252 КЗ од 2. III 1951. у већу саст.авЈБено.м од једног судије 
и двојице судије поротника, полазећи од тога да је по одредбама 
максимум 15 година строгог затвора —  надлежно веће у таквом 
саставу. Међутим, по одредбама ЗКП од 29. XII 1959. за суђење 
по кривичним делима за која је предвиђена казна строгог затвора
— са општим ма.ксимумом: од 15 година — надлежно је веће 
састављено од двојице судија и тројице судија поргника. На осно- 
ву таквог поступка .поменути суд је извршио битну повреду 
одредаба кривичног зостулка из чл. 343 ст. I тач. 1 ЗКП на основу 
које је 'пресуда укинута у смислу чл. 363 ст. I и чл. 354 ст. I 
тач. 1 ЗКП. Ово је један пример, и то јасан пример, где су морале 
даћи до примене одредбе старог КЗ и новог ЗКП.

Коначно, решење конкретнот случаја, који је третиран у 
цитираном решењу среског суда, је врло једноставно. Пошто је 
у питању кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 
314 ст. I КЗ од 2. III 1951. године за које је предвиђена казна 
затвора до три године (што је сад општи максимум казне затвора
— чл. 30 ст. I КЗ), то је на оонову чл. 17 ст. 1 тач. а) ЗКП за 
суђење надлежан срески суд коме је ггоднет оптужни предлог. 
Кривично дело из чл. 314-а КЗ не долази у обзир, ма да би по 
слементима бића кривичног дела мотло бити у питању то кри- 
вично дело, али је 0:но знатно строжије. Сличне ситуације могу 
настати и у случајевима кривичних дела из чл. 213, 317 КЗ и 
кеким другим, али се све оне имају решавати на идентичан начин. 
Оваквих .случајева ће још бити, пошто се нека дела тек сада 
открива.ју, или су откривена и сада треба да се донесе пресуда.

Крајши закључак био би да се стварна надлежност одређује 
према кривичном 'закону који се има применити на конкретан 
случај — у смислу чл. 90 ст. II КЗ — a на основу процесних 
одредаба о стварној надлежности које су на снази у време под- 
ношења оптужнице или ситужног предлога, имајући у зиду да 
на то упућује чл. 73 ЗИД ЗКП.

Др Бранко Петрић

ЈЕДАН СЛУЧАЈ СУДСКЕ ПРАКСЕ КОЈИ НИЈЕ 
МНОГО ИСПРАВАН

Срески судови у Београду, као и виши окружни суд, у сво- 
јој данашњој пракси с.здатрају да стамбена зграда, односно кућни 
савет који је представља, нису активно легиткмисани да траже 
исељење бесправно усељеног лица.

Као што се зна, ЗОСО сматра да се валзано или легално усе- 
љује.40 у стан тек онда када омо на основу решења даваоца стана 
на коришћење, склопили закупни уговор. Ако се неко усели без 
ових исправа, такав је б е с п р а в н о  усељено лице. Јуриспру- 
денција у главном граду наше земље, у случају таквог усељења,
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разликује две подврсте или две ситуације: да ли je од усељења 
прошло, или не, 15 дана. Ако још није прошло 15 дана, судови 
сматрају да је исељење бесправно усељеног лица, надлежан 
управни орган; ако је од тада прошло 15 дана, тада је надлежност 
прешла на суд, али зграда, (односно кућш1 савет) није овлашћена 
да подноси тужбу, — већ 'једино давалац стана 'на .коришћење.

Како је, међутим, у зградама под друштвеном управом дава- 
лац стана, народни одбор општине, — то би овај и био легити- 
?лисан да ту^ки пред судом 'и да тражи исељење бесправно усе- 
љеног лица.

Тако у нас, у Београду, судови тумаче одребу члана 135, 
став 6, ЗОСО.

Рекли бисмо да овако судовање није нимало оправдано и да 
у извесној мери повлашћује бесправно усељена лица, док кућне 
савете- лишаза једног права.

Ево зашто нама изгледа да је овакво тумачење прописа члана 
135 ЗОСО — 'потпуно погрешно.

Овај пропис није'пропис о п ш т е г  значаја, који би обухва- 
тао с в е случајеве бесправнот усељења. Напротив, као што се 
из њега види, тај се пропис односи на један веома узан круг 
случајева бесправног уселзења, и то само на она усељења која 
су поименице набројана у члану 135 ЗОСО: — „Ако се неко усели 
у стан противно одредбама претходног члана . .

У претходном пак члану, тј. у члану 134, набројано је тачно 
четири врсте усељења. Тамо је прописано да власш-гк зграде и 
Бласник стана усељавају се онда ваљано у своју кућу одн. стан, 
када су Kj^a или стан — празни. Сопственику није потребно, 
разумљиво, никакво решење даваоца стана, пошто је сам себи 
давалац стана. To су два случаја. Трећи случај који наводи чл. 
134, јесте случај лица ксме је даг стан у новој згради под дру- 
штвеним управљање, — али у којој јсш није образован кућни 
савет. И такав се ваљано или легално 3'^сељава с a м о на основу 
решења даваоца стана на коришћење — пошто закупни уговор 
ке може ни склопити. Најзад трећи и последњи случај, јесте 
случај који овај пропис наводи у својој првој али1неји. To је 
случај „носиоца станарског права“ — који се, закон каже, лгоже 
у стан уселити т е к о н д a када буде склопио закупни уговор.

Ми смо намерно ставили под наводницама н о с и о ц а  с т а -  
н а р с к о г  п р а в а ,  да бисмо истакли погрешку коју је законо- 
давац начинио. Наиме, лице које се усел>ава у стан без уговора, 
не може се звати носилац станарског права,.— без обзира на то 
што је већ добило решење даваоца стана. Такво лице, видели смо. 
зове се бесправно усељено лице, a не „носилац станарског права“ , 
— и члан 135 ЗОСО прописује поступак, како се овакав стакар 
исељава из стана.

Али, независно од ове погрешке која се законодазцу поткра- 
ла, јасно је да се пропис члана 135, односно скраћени поступак 
за исељење прописује с а м о  за врсте или случајеве набројане 
у члану 134. To ће рећи само за случајеве када се у зтраду под 
друштвеним управљањем усели неко само са решењем даваоца
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стана, али пре но што je склопио уговор, потом, када се неко 
усељава у нову зграду без икаквог решења и најзад ако се у 
приватан стан, или у део тога стана усели вл^сник или неко 
треће лице.

Сасвим је, међутргм, други случај особе која је заузела какав 
стан у зтради иод друштвеног управом, без икаквог решења да- 
ваоца стана и, наравно, без уговора. Таква особа не може за себе 
тражити привилегије прописа члана 135 ЗОСО, —  јер је најобич- 
нији у з у р п а т о р ,  одн. ок^чтатор. У претходном члану случа- 
јеви који су набројани, то су случајеви полубесправни: тамо 
им,а легалности: бар за један део; имам решења, али немазм уго- 
вора, власник сам, па сам сматрао да се могу уселити бар у један 
део свога стана. Отуда у свим случајевима валза спроводити по- 
ступак одређен у члану 135. Међутим, нема никаква смисла за 
оне друге особе, тј. за окупаторе примењивати пропис члана 135. 
Окупаторе по члану 100 ЗОСО судија за прекршаје би имао да 
■кажњава казном до 100.000.— динара, и, истовремено, истим ре- 
шењем налатао би да напусте стан као предмет прекрша јне рад- 
ње. Али, не донесе ли судија за лрекршаје такво решење, јасно 
је да стамбена зграда може код суда да тражи 'Исељеше таквог 
непожељног и илегалног станара. Наши судови у главном граду, 
међутим, редовно такве тужбе одбацују, — лозивајући се на али- 
неју шесту члаиа 135. Јасно је да ова алинеја нека баш никакве 
везе са спором у питању: она је овлашћивала предузеће као ин- 
веститора. да тужи п р е  но што је образован .кућни савет у 
новој згради, или, тај је члан овлашћивао власника стана да тужи. 
ако је станар Tpelie лице примио у стан који користи. Од те за- 
'мисли законсдавца, судови су закључили да овај пропис даје 
право народном одбору општине да тужи код суда.

Да- је оваква судска пракса близу да сасвим промаши оно 
што је законодавац хтео, 'лроизилази и из других лрописа. Стам- 
бени орган општине је давалац стана на коришћење и у тој својој 
улози, он поступа као орган в л a с т и. Он тада врши и м п е -  
р и ј у м : збст тога не могу се ни во.дити улравни слорови против 
Јвегове одлуке о додељивању схана. He може се сада замислити 
оваква ситуација: да је тај управни opraiH властан да решењем 
додељује стан ксме сматра за потребно, — али да није овлашћен 
да некога исели из стана — иако се овај уселио без икаквог 
решењ.а ни уговора, и-ако је најобичнији окупатор, — само зато 
што је прошло 15 дана. Ако је, дакле, прошло 15 дана, •CTaivx6eHH 
орган слштине, као орган дистрибуције станова, тј. орган власти, 
ваља да поднесе редовнсм суду тужбу — у којој ће бити обична 
ларнична страна! To се не слаже са HaniOiM лроц'есном техником; 
у нас тужи, или тужена је, општина -као имовлнскоправни суб- 
јект, a не као орган власти; ево, међутлм, где један део слштине, 
као орган власти, може да се претвори у парннчара!

Потом, по члану 7 ЗОСО, ста1Мбена зграда под друштвеном 
управом је п р а в н о  ли це .  Елем, ако је правно ллце, она је 
бар изједначена са правима физичке личности која и.ма стан, или 
кућу у приватнсм власништву. Ова.кав грађ.анин има права код
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суда да тражи исељење бесправно усељеног лица, али стамбена 
зграда — н е ма ! Кућни савет, тј. стамбена зграда има права да 
тражи исељење п р а в н о  усељених станара, ако користе стан 
противно том уговору; али, ако су почели да користе стан без 
икаквог уговора и да га руше и менвају .му изглед, — кућни савет 
тада нема права да преко суда тражи-исељење таквог лица! При- 
знаће се да у  оваквој јуриспруденцији нема много логике, нити 
да она одговара другим прописима из тога истог закона. Како? 
По чла.ну 6. ЗОСО стамбеним зтрадама н е п о с р е д н о  управ- 
љају сами станари, преко кућног савета и збора станара: то је 
друштвено управљање. Али, овај друштвени управл>ач нема ни 
толико моћи да тражи исељење неког уљеза у кућу! Члан 7. про- 
писује да стамбена зграда има својство ггравног лица „у погледу 
права и обавеза које настају у вези са коришћењем зграде“ — 
али ако је неко почео да користи део зграде без икаквог уговора, 
овом правном лиду ускратити мотућност да преко суда оств.а- 
рује своја права — иако је проглашено правним лицем ба ш зато 
да би свуда и на сваком месту имао ту легитшиацију! Има ли 
лепшег примера о томе што је законодавац хтео и о томе како 
је у пракси п о г р е ш н о  његова замисао проведева! . . ,

Мислимо да је врло хитно да се о овој легитима'цији стамбене 
зграде пгто пре расправи како треба. Наиме, у нас, у Београду 
често се дешава да поједина предузећа једноставно купују ста- 
нарска права од појединих станара a њихове станове преобраћају 
у пословне просторије. Зиа се да је све то забрањено, али зна се 
да се све то чини, и да чак поједине општине н е ћ е  да гоне 
таква бесправна усељеша, јер од предузећа често имају знатне 
користи. У таквом случају, ако се зграда обрати суду и затражи 
исељење таквог предузећа, суд одбацује тужбу због одсуства 
легитимације. Време је, сматрамо, да се ова погрешна пракса 
исправи.

Радмило Миловановић

ИЗ С У Д С К Е  П Р А К С Е

Завод за социјално осигурање ду- 
жан је сам предузети одговарајуће 
мере ради службеног утврђивања 
промена за које подносе пријаве 
обвезници доприноса. (Врх. привр. 
суд бр. Сл. 336 961).

Нижестепени судови су осудили 
тужену општину на плаћање допри- 
носа за социјално осигурање, јер у 
извесном броју случајева није бла- 
говремено поднела пријаву о исту- 
дању осигураника са посла.

Врховни привредни суд је пово- 
дом захтева Председника Врховног 
привредног суда за улагање захтева 
за заштгггу законитости, укинуо обе 
нижестепене пресуде, a из разлога: 

Неправилно је  становиште ниже- 
степених судова штчз су се ограни- 
чили на утврђен>е, да је тужена оп- 
штина са закашњењем поднела при- 
јаву о  иступању осигураника са по- 
сла. Они су при томе занемарили 
рколност да под одредбама члана 78
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отава 2 Уредбе о  финансирању со- 
цијалног осигурања (Службени лист 
ФНРЈ бр. 12,55) обавеза исплате ре- 
довног доприноса терети додутпе об- 
везника доприноса за време до под- 
Homeita пријаве о истзгпању осигу- 
раника са посла, али са ограниче- 
њем, предвиђеним у истом закоп- 
ском пропиеу: ,односно до дана слу- 
жбеног утврђења иступања осигура- 
ника са посла” . Ако, дакле, завод 
за социјално осигурање и пре задо- 
цнелог гтодношенБа пријаве о исту- 
пању осигураника са посла службе- 
но утврди ову чињеницу, сбвезник 
доприноса је  дужан да износе из 
члана 78 става 2 Уредбе, плати само 
до тог дана, без обзира што је при- 
^аву о иступању поднео тек након 
тога.

За доношење правилне одлуке о 
тужбеном захтеву завода за соци- 
палко осигурање одлучно ,ie према 
томе да ее утврди не само дан за- 
доцнелог подношења при)аве о и- 
ступању осигураника са посла (прп 
чему треба водити рачуна и о року 
од сх;ам дана у коме је  обавезник 
овлашћен да плаћа допринос) већ 
.ie од важности да се исгтта да ли 
је и када завод за социјално осигу- 
ран»е службено Јтврдгго иступање.

Ваља иматн у виду да се као дан 
службеног утврђиваша иступан>а о- 
спгураника са посла не може узети 
само дан вршења ревизије код об- 
везника доприноса. У обзио долази 
и сваки други начин службеног 
утврђивања, a са службеним утвр- 
ђењем' од стране завода за социјал- 
но осигуран>е има се изједначита и 
ситуација кад је завод према окол- 
ностима случаја могао и био дужан 
да службепо з'тврди да ie оситура- 
ник иступио са посла. Посматрани 
у том светлу, постају одлучни за 
пресуђење у овом спору наводи ту- 
жене општине да кад су осигура- 
ници — учитељи променили само 
школу на подручју исте општине a 
остали су на територи1и истог за- 
вода за социјално осигурање — ту- 
жиоца, — тај је завод знао односно 
био је  дужан знати да ти ссигура- 
ници уствари нису иступили са по- 
сла тј. нису прекинули радни 
однос.

Нижестепени судови су пропу- 
стили да оцене, није ли завод за со- 
цијално осигурање, с обзиром на то 
a i T o  води картотеку осигураника, 
био у могућности и дужан да у при- 
мерном року предузме мере ради

службеног утврђивања чишенице да 
ли су односни службекици иступи- 
ли са посла или је код њих настала 
само таква промена коЈа није изис- 
кивала подношен.е пријава о исту- 
пању са посла односно поновну при- 
Јаву о ступању на посао.

По становишту Врховног при- 
вредног суда завод за социјално о- 
сигурање није смео да годинама 
остаје пасиван, већ је према окол- 
ностима случаја био дужан да и сам 
предузима мере ради сређивања 
одјава и пријава за социјално оси- 
гураше. ______

И у случају факултатпвне одбра- 
не одсуство браниоца на гл. претре- 
су код Окружног суда је битна по- 
вреда прописа ЗКП. (Врх. суд АПВ 
бр. Кж. 866/61). >

Против I. ст. пресуде уложио је 
жалбу оптужени из разлога што је 
гл. претрес одрлсан без присуства 
браниоца.

Жалба је основана, I. ст. пресуда 
укинута, a из разлога:

Основана је жалба оптуженог због 
битне повреде одредаба крив. по- 
ступка, јер се из списа види да .)е 
гл. претрес на коме jfe донесена по- 
бијана пресЈ'да одржан без прису- 
ства браниоца оптуженог. По стано- 
иишту Врх. суда у поступку пред 
Окружним судом одржава1ве гл. 
претреса без присуства браниоца оп- 
туженог и у случају факултативне 
одбране представља битну повреду 
одредаба ЗКП из чл. 343. ст. I тач. 
3. Ово произлази из прописа чл. 265. 
ст. 2. ЗКГГ где .ie одређено која се 
лица морају позвати на гл. претрес, 
па је поред осталог наведено да се 
на гл. претрес мора позват!-! и бра- 
нилац оптуженор, те из прописа чл. 
285. ЗКП. према коме ће се гл. пре- 
трес одложити ако не дође бранилац 
оптуженог a не постоји могућност 
да се одмах узме илв псстави другн 
бранилац. У овим пропкспма ие пра- 
ви се разлика између обавезне и 
факултативне огбране, што значи да 
је у сваком случају бранилац лице 
чије је присуство на гл. претресу по 
закону обавезно.

За постојање кривичног дела по- 
вреде ауторског права иужна је 
претпоставка постојаже ауторског 
дела и повреда ауторског права ве- 
заног за то дело. (Врх. суд. АПВ 
бр. Кж. 916/61).
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Против (>1Т1'ужнице супспдиЈарнш' 
тужиоца уложен је приговор, који 
је решењем усвојен. Супс. тужилац 
поднео је жалбу, коЈа је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога;

Решење I. ст. суда је засновано на 
правилној правној оцени, да радња 
окривљеног описаиа у оптужници 
не садржи елементе крив. дела по- 
вреде ауторског права из чл. 62. ст. 
1. Закона о ауторском праву. Чиње- 
ница је да је Покр. савез за мех. 
издао 1959. године „Упутство за ор- 
ганизацију одржавања пољопри- 
вредне механизације, на коме је 
као аутор означен окривљени речи- 
ма: „Написао и обрадио М. J.“ . Ме- 
ђутим, тиме и по мишљењу Врх. су- 
да АПВ, није извршена повреда ау- 
торског права супс. тужиоца, која 
би била под кривичноправном за- 
штитом Закона о ауторско.м праву, 
па према томе таквом радњом окрив- 
љеног није ни извршено крив. де- 
ло из чл. 62. ст. 1. Закона о аутор- 
ском праву. За постојање кривич- 
ног дела из чл. 62. ст. 1., ЗАП нужна 
је претпоставка постојање ауторског 
дела и повреда ауторског права ве- 
заног за то дело, a ауторско дело у 
смислу чл. 3. ЗАП-а представља ду- 
ховну творевину која обухвата на- 
рочито творезине из области К 1 ви - 
жевности, науке и уметности. Очи- 
то је да се у овом случају не ради 
о таквој духовној творевини супс. 
тужиоца, па стога, када би овде и 
било повреде неког његовог права 
од стране окривљеног, таква повре- 
да не би представЈвала кривично 
дело, које је нормирано у чл. 62. ст. 
1. Закона о ауторском праву.

Сопственик породичне стамбене 
зграде приликом продаје исте није 
ограничен пречим правом куповине 
лица које у згради и.ма станарско 
право. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 1158/ 
1961).

I. ст. пресудом одбијен је тужбе- 
ни захтев да се изрекне да је уго- 
вор о продаји некретнине ништаван 
због повреде пречег права, a на осно- 
ву чл. 38. и 39. Закона о својини на 
деловима зграда.

Тужилац је против I. ст. пресу- 
де уложио жалбу, која је као нео- 
сновака одбијена, a из разлога:

Чл. 38. и 39. Закона о својини на 
делови.ма зграда, посебно је  регули- 
сано питање купопродаје стана као 
пасебног дела зграде и изричито је

предвиђсио првчо право куповини 
носиоца станарског праза само за 
случај када се такав стан продаје. 
Одредбама пом. Закона није регули- 
сано и питање купопродаје поро- 
дичне стамбене зграде, a то значи да 
се прописи овог Закона, који пред- 
виђају прече право куповине ста- 
на као посебног дела зграде не мо- 
гу применити и на случај када се 
ради о купопродаји породичне стам- 
бене зграде. За овакву купопродају 
важе правила имовинског права, 
која не предвиђају прече право ку- 
повине иосиоца станарског права на 
таквзј згради, a то значи да соп- 
ственик породичне стамбене зграде 
приликом продаје исте није ограни- 
чен пречим право.ч куповине лица 
које у згради има станарско право.

II про.чене из уговора о закупу 
пословних просторија морају бити у 
пис.л1еном облику. (Врх. суд АПВ 
бр. Рев. 869/1961).

Нижим пресудама остављен је на 
снази отказни палог. Тужени је уло- 
жио ревизију, која је као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

Погрешно наводи тужени да је 
писмени уговор измешен и у погле- 
ду висине закупнине и отказног ро- 
ка. Тужени то само истиче, a не пру- 
жа никаказ плсмени доказ у прилог 
своје тврдње. Пре.ма чл. 35. ЗОП 
просторијама, уговор о закупу по- 
словних просторија закључује се 
писмено. И промене уговора о заку- 
пу пословних просторија .\iopajy би- 
ти у писменом облику. Пошто ту- 
жени II не тврди да је измена угово- 
ра сачињена у писменој форми, већ 
усмеиој, што нема никаквог утицаја, 
јер уговор који није закључен у пи- 
сменој форми као и промена у уго- 
вору које нису у писменој форми 
не производе правно дејство.

Околност да је радни однос пре- 
стао споразу.мом странака није раз- 
лог за отказ уговора о коришћењу 
стана који је носиоцу станарског пра- 
ва дат на коришћење с обзиром на 
његов радни однос са даваоце.ч ста- 
на на коришћење. (Врх. суд АГШ 
бр. Рев. 97/62).

Нижим пресудама усвојен је ту- 
жбени захтев о отказу стана туже- 
нику.

Туженик је поднео ревизију, која 
је као основаиа уважена, ниже од- 
луке укинуте, a из разлога:

29



y  чл. 140. ст. 1. ЗакОпа о ста.мбе- 
ним односима, поред општих разло- 
га из чл. 136. истог Закона, поиме- 
нично су наведени случајеви из ко- 
јих се може дати носиоцу станар- 
ског права коме је стан дат с обзи- 
ром на његов радни однос отказ тог 
уговора 0 коришћењу стана, a ме- 
ђу тим, поименично наведеним слу- 
чајевима, није наведен и' разлог ако 
је радни однос престао споразумом 
странака, па је  противно станови- 
ште II. ст. суда неприхватљиво као 
без ослонца у закону.

У новом поступку треба утврдити 
да ли је радни однос престао спо- 
разумом странака или не, и донети 
нову одлуку.

Смрт погинулог лица представља 
за његов усупругу и дете велики 
душевни бол који се не .може од- 
странити новчаном накнадом већ са- 
мо ублажити. —  Накнада за претрп- 
љене душевне болове може се до- 
судити и .чалолетном детету (од шест - 
година) у једнакој висини као и ње- 
говој .иатери. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
1213/961).

Пресудом I. ст. суда обвезан је ту- 
жени да супрузи и малолетном де- 
тету погинулог исплати отштету у 
износу по 200.000 динара.

Туженик је уложио жалбу, која 
• је као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

I. ст. суд је из правилно утврђе- 
них чињеница о парничним стран- 
кама, о односима тужилаца према 
погинулом супругу односно оцу ту- 
жилаца правилно оценио да њего- 
ва смрт за њих представља велики 
душевни бол, који се не може нов- 
чаним износом одстранити, већ само 
ублажити.

Досуђени износи од по 200.000.— 
динара за сваког тужиоца нису пре- 
високи, нарочито не за .малолетног 
Сл. који је лишен родител>а у тако 
раним годинама да ће тај губитак 
у очинској љубави и старању, ва- 
спитању и заштити још дуго година 
осећати и због тог губитка душев- 
но патити.

Ако се тужбам побија тестамеит 
због недостатка у вол>и завештаоца 
онда се не може тек у жалбн против 
I ст. пресуде побијати тестаме1!г и 
због недоста1ка фор.ме. (Врх. ( уд 
ЛПВ бр. Гж. 137/962).

I. ст. пресудом одбијеп је  тужбе-‘ 
ни захтев да се установи да је те- 
стамент без правне важности. Под- 
несена жалба је  одбијена, као лео- 
снована, a из разлога:

Правилно је утврдио I ст. суд да 
је тестамент израз слободне воље 
тестатора. A правилно је поступио 
када се није упуштао у оцену фор- 
малне вал>аности самог тестамента. 
Наиме, тужбом се побија поменути 
тестамент због недостатка вол>е те- 
статора (чл. 65. ЗН). Тек у жалби 
против I. ст. пресуде тужитељ по- 
бија тестамент и због недостатка 
фор.ме (чл. 82. ЗН). Ово су два по- 
себна тужбена захтева. Према томе, 
тужитељ није могао у жалби по- 
стављати нов тужбени захтев јер је 
то противно пропису чл. 178. ЗПП. 
С друге стране тужитељ је за опор- 
ни тестамент морао сазнати најка- 
сније на дан подношења тужбе (29. 
јун 1959. године) то је његово пра- 
во да тражи поништај тестамента 
због недостатка форме закаснило, 
јер према пропису чл. 82. ЗН тужба 
за поништење тестамента са овог 
разлога застарева за годину дана од 
када је тужилац сазнао за теста- 
.мент a овај је рок у конкр. случају 
већ протекао.

Тужилац као извршеник може ii 
у парници ради накнаце ппете по- 
кренутој проаив принудног уираси- 
тел>а доказивати да је на ^веговол 
земљишту био већи принос оиог 
који је принудни управите.-в озна- 
чио у свом обрачуну. (Врх. суд АПВ 
б-̂ . Рев. 35/962).

Пресудом нижих судова одбијен 
је захтев тужиоца да му тужени 
преда 2.800 кг. кукуруза у зрну или 
му исплати 84.000.— динара са ко- 
јом количином је туженик као при- 
нудни управитељ оштетио тужите- 
ља.

Тужитељ је уложио ревизију, ко- 
ја је основана, ниже пресуде укину- 
те, a из разлога:

Тужилац је још у I. ст. поступку 
предложио саслушање сведока и ве- 
штака у доказ висине своје штете, 
коју му је туженик као принудни 
управитељ његових некретнина по- 
чинио тврдећи да му је на тај начин 
присвојено од туженог 2.800 кг. ку- 
куруза. Овај је предлог I. ст. суд - 
одбио, јер да тужитељ који је уче- 
ствовао у извршном поступку није 
та.чо ставио приговор на обрачуи
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принудног управитеља. 1'ужилац је 
у жалби овај предлог поновио, али 
је жалбени суд жалбу тужиоца од- 
био.

Према становишту Врх. суда АПВ 
правно становиште нижих судова је 
погрешно. Тужилац као извршеник 
може и у парници, ради накнаде 
штете покренутој против принуд- 
H or управитеља доказивати да је на 
његовом земљишту био већи при- 
нос од оног који је принудни упра- 
витељ у сром обрачуну означио.

Постоји бнтна повреда прописа 
ЗПП када I ст. суд утврђује оччорне 
чињенице у пресуди на основу до- 
каза изведених у другом сп!>ру који 
је правомоћно окончан. (Врх. суд 
АПВ бр. Гж. 1194/61).

Услед жалбе I. ст. пресуда је уки- 
нута, a из разлога:

У свакој парници доказивање обу- 
хвата све чињенице које су важне 
за доношење одлуке, a који he се 
докази извести ради утврђивања од- 
лучних чињеница решава суд — чл. 
209. ЗПП. Које чињенице не треба 
доказивати предвиђено је у чл. 210. 
ЗПП.

Према томе, I. ст. суд је погре- 
шио када је пропустио да изведе у 
овом спору све доказе о одлучнии 
чшвекицама, па да на основу оцене 
тих доказа одлучи које he чињени- 
це узети као дохазе — чл. 7. ЗПП.

Неправилно је поступио I. ст. суд 
када је утврђивао спорне чињенице 
у побијаној пресуди на основу до- 
каза изведених у спору, који је ме- 
ђу странкама, раније окончан пра- 
воснажном пресудом, конкр. што је 
на основу исказа сведока у том пра- 
вомоћно окончаном спору утврђи- 
вао одлучне чињенице у побијаној 
пресуди.

За сезонске пољопривредне рад- 
нике, запослене к»д пољопрнвред- 
них организација допринос сс пла- 
ћа по смањеној општој стопи допри- 
носа за социјално осигурање. —  На 
примање лица, запослених у пол.о- 
привреди плаћа се под одређеиим 
условима, допривос за социјално 
осигурање по стопи доприноса, пре.д- 
виђеној за примања у привременом 
радном односу. (Врх. привр. суд Сл. 
198 /̂61).

Првостепени суд је нашао да ту- 
жилачка земљорадничка задруга

iinju oLiroi;:uio обрдчуцала диирииос' 
за социјално осигурање по смање- 
ној стопи, јер да није привредна ор- 
ганизација односно не бави се ис- 
кључиво поЈБОпривредном делатно- 
шћу, па је одбио тужбени захтев да 
с,е тужени срески завод за социјал- 
но осигурање обавеже на враћање 
више наплаћеног доприноса.

Решавајући о тужиочевој жалби, 
Врховни привредни суд је преина- 
чио првостепену пресуду и удово- 
ЈБио тужбеном захтеву, a из разлога:

По одредбама члана 53. Уредбе о 
финаисирању социјалног осигурања 
(Службени лист ФНРЈ бр. 12/55) до- 
принос се плаћа по смањеној оп- 
штој стопи доприноса за социјално 
осигурање . . .  из.међу осталог, за се- 
зонске пољопривредне раднике, за- 
послене код пол>опривредних орга- 
низација (пол>опривредна добра, 
земљорадничке задруге основане 
као предузећа, сељачке радне задру- 
геи пољопривредна добра задруга).

С обзиром на то да према реше- 
њу о регистрацији тужилачке за- 
друге код Окружног привредног су- 
да у тужиочеву привредну делат- 
ност, између осталог, спада и „вла- 
стита задружна пољопривредна про- 
изводн>а“, — тужилац је основано 
вршио обрачун и уплату доприноса 
за социјално осигурање на прима- 
ња својих сезонских пољопривред- 
них радника по смањеној општој 
стопи доприноса.

Далзб, тужилац је основано вршио 
обрачун и уплату и у 1959. години на 
примања разних лица, запослених 
у пољопривреди и у осталим при- 
вредним делатностима по стопи до- 
приноса, предвиђеној за примања у 
привременом радном односу.

Одредбе Упутства о спровођењу 
одредаба о привремено.м радном од- 
носу из Закона о радни.м односима 
(Службени лист ФНРЈ бр. 23/59) ко- 
је се односе на привредне, задруж- 
не и друштвене организације, на ко- 
је важе одредбе Закона о радним 
односима (Глава I. тач. 1. Упутства), 
предвиђају наиме да се повременим 
пословима могу сматрати одређени 
послови без обзира да ли представ- 
љају послове редовне делатности 
привредне организације или су у 
вези с њом односно произилазе из 
основне делатности, ако вршење та- 
квих послова не траје непрекидно 
више од шест иесеци са пуним рад- 
ним временом.
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Иоеловс Kujii сс у поједшшм ири- 
вредним организацијама имају сма- 
трати као послови rope наведени, 
утврђује самостално свака привред- 
на организација својим правилима 
или правилником о радним односи- 
ма. У вези с тим Врховни привред- 
ни суд налази да је тужилачка за~ 
друга у члану 73. својих правила 
одређено предвидела, да за -вршење 
послова на појединим радним ме- 
стима на којима нису потребни рад- 
ници са пуним радним временом a 
нарочито на пословима у пољопри- 
вреди, задруга може засновати гтри- 
времени радни однос са лицима ко- 
јима је редовно и главно занимање 
рад на сопственом поЈвопривредном 
имању, и то првенствено са члано-

ви.ма задруге. За које Ко се посло- 
ве засновати овакав радни однос и 
под којим условима, одлучиваће 
управни одбор задруге.

Тужилац је, доследно томе, у кон- 
кретном случају, основано вршио 
обрачунавање и иеплату доприноса 
за социјално осигураше у целом 
спорном временском периоду уто- 
лико пре што ревизиони органи ту- 
женог завода за социјално осигура- 
ше, нису у свом налазу документо- 
зано оповргли основаност и тачност 
оваквог обрачуна, нити у погледу 
трајања привременог радног односа 
нити у пoглeдv својстава лица, ко- 
јима је тужилац на основу таквог 
радног односа вршио исплате за од- 
ређене послове.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управно-г одбора АК у АПВ која је одржана дана 
12. априла 1962. године донесена су следећа решења;

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата. о раду Коморе.

2. По указано'ј потреби Управни одбор је извршио измене 
задужења чланова Управног одбора и то тако: што је секретара 
Управног одбора Ненада Јовановић.а ослободио ове дужности, па 
је дужност секретара поверио Олги Царић, члану Управиог од- 
оора. Члан Упраног одбора Ненад Јовановић задужен је за рад 
са адв. приправницитма, семинарима, предавањима и надзор над 
Виблиотеком. Везу са Радним одборима у будуће ће држати за- 
меник председника Андрија Шарчевић. Заменик члана у Пленуму 
Савеза адв. комора је Олга Царић.

3. Одлучено је 'да се Раднчм одборима пошаље циркулар у 
вези са за 13. мај 1962. годиде заказаном Скупштином Коморе.

4. Покреће се дисциплиноки поступак лротив 75 адвоката 
већих дужника Коморе.

5. Решењем бр. 110/1962. брише из именика адвоката АК у 
АПВ, услед смрти Верначки Стеван, адвоката из Новог Сада, a за 
преузиматеља његове адв. канц. одређује се Врбашки Миленко, 
адв. из HoB'or Сада.

6. Решењем бр. 111/1962. a на основу чл. 55. Статута АК за 
заменика дуже одсутном Команов Веселину, адв. из Бечеја, од- 
ређује се др Милош Влаовргћ, адв. из Вечеја.

Управни одбор АК у АПВ

,ГЛ.АСНИК“ излази сваког .месеца / Издавач и власник; Адвокатска ко\{ора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: БотиН 
Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја бр. 6 / Текући рачЈн код Народне 

банке 151-13-5-3347 / Шта.мпа „Будућност“ , погон књига и брошура
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