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АДВОКАТУРА И ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВЕНО ПРАВНИХ
ЛИЦА

У последње време учестали су написи у штампи о адвока- 
тури и о раду адвоката у којима се ова јавна служба третира 
као приватна професионална делатност, a адвокати изједначују 
са приватним занатлијама. Такође се у дискусијама о негатив- 
ним појавама у привреди и друштвеном животу, говорећи о не- 
гативним појавама у адвокатури и раду адвоката, на састанци- 
ма разног нивоа (до републичког) истиче приватни карактер ад- 
вокатског занимања, што да омогућује адвокатима (као и при- 
ватним занатлијама) високе зараде које су неконтролисане или 
недовољно контролисане, a посебно да заступање привредних 
организација омогућује адвокатрша да олако долазе до зараде на 
штету друштвене заједнице. Обзиром на све ово изнето је ми- 
шљење да адвокатима треба забранити заступање друштвено 
правних лица те да ова треба упутити на заступање јавним пра- 
вобранилаштвима, правним службама општина па чак и јавном 
тужилаштву.

Становиште да адвокатима треба онемогућити заступаше 
друштвено правних лица заснива се углавном на овим тврдњама 
и разлозима: да адвокати у заступању друштвено правних лица 
пред привредним судовЈ-ша остварују високе хнораре, чиме се 
штети друштвена заједница; да не постоји адекватна контрола 
на овај начргн остварених прихода адвоката од стране државних 
органа, односно друштвене заједнице; да адвокати изазивају не- 
потребна парничења и одуговлачења спорова пред привредним 
судовима у циљу стицања веће зараде, што доводи до непотреб- 
них, високих трошкова, a што иде на штету привредних органи- 
зација па и саме друштвене заједнице; да адвокати у заступању 
друштвено правних лица најчешће обављају бланкетарне по- 
слове тј. писање платних налога и предлога за извршење, за које 
послове да није потребна нарочита стручна спрема.

Према изнетим подацима („Борба“ од 3. VI 1962. године) дру- 
штвено правна лица у Србији су у току 1961. године исплатила 
на име парничних трошкова износ од око 18.000,000.000 динара. 
Од овог износа на име хонорара адвокатима (465 адвоката) испла-



Иено ]е око 306,000.000 динара. Ирема томе хонорар двоката у 
овим трошковима чини свега 2“/о a остало отпада на судске таксе. 
Значи да учешће награде адвоката у парничним трошковима 
представља незнатан постотак у односу на читаву суму трошко- 
ва. Држимо да овде треба истаћи још и чињеницу да се дру- 
штвеној заједници од примљеног износа адвокатског хонорара 
враћа око 50®/о и то у виду пореза, приреза, доприноса за соци- 
јално осигурање, режијских трошкова и сл. По овој рачуници 
би на 465 адвоката остало 150,000.000 динара, што у просеку не 
представља такве зараде да би ове омогућавале богаћење (како 
је реч о просеку то незначи да мањи број појединаца није добио 
нешто веће износе) a који хонорари у просеку не чине веће при- 
ходе које остварују висококвалификовани стручњаци других 
струка уз појачан рад.

У погледу истакнуте примедбе о непостојању ефикасне кон- 
троле над приходима адвоката остварених у заступашу привред- 
них организација треба подвући да већ више година постоје про- 
писи који налажу оверу рачуна код надлежне управе прихода 
пре него што могу бити наплаћени од привредне организације. 
Рачуноводства ових организација без претходне овере управе 
прихода не могу исплаћивати адвокатима поднете трошковнике 
који годишње прелазе износ од 6.000 динара. Значи, да порески 
органи уствари региструју трошковнике адвоката и имају на тај 
начин прилично поуздан увид у примања адвоката. Ових дана 
пак, донет је нов пропис по коме су и адвокати, који раде са 
друштвеним сектором, дужни отворити жиро рачун код надле- 
жних комуналних банака те у смислу ових прописа своја при- 
мања од привредних организација могу наплатити само преко 
свога рачуна што такође представља један нови, појачан вид мо- 
гућности друштвене контроле примања адвоката.

Примедба да адвокати непотребно замећу спорове и одуго- 
влаче поступак код привредних судова у целини је неоснован. 
Адвокати без налога својих клијената, у овом случају привред- 
них организација, не могу предузети ни једну радњу, те, према 
томе, ни заметнути спор предајом тужбе или предлога за изда- 
вање платног налога или поднети захтев за извршење. Привред- 
на организација преко својих органа самоуправљања (управни 
одбори, раднички савети) доносе одлуку за покретање судског 
поступка и адвокати имају само да извршују налог по пуномоћи. 
Њихов однос је такав са прзшредном организацијом као што је 
и са приватном странком. Што је у протеклом периоду одиста 
било у већем обиму парничења међу привредним организацијама 
то се не може пригшсивати адвокатима јер су ова парничења иза- 
зивали разни инструтиенти у привреди који су изискивали од пре- 
дузећа да путем суда било смањују своја потраживања било сре- 
ђују своје међусобне односе —  што је било од нарочитог зна- 
чаја за политику инвестиција и кредита. Банке су просто гурале 
предузећа у парничење пред привредне судове. Сада су већ де-



лимично ови инструменти измешени, отклоњени и други узроци 
економске или друге природе, па је и број парница мањи. Ника- 
квог утицаја на овај проблем не може имати адвокатура, која 
се бави заступањем a не води привредну политику.

Било је у дневној штампи више пута изношено да су адво- 
кати подносили тужбе за смешно багателне износе. Сасвим је 
чудно да се и ово ставља на рачун адвокатима a не предузећу —  
које одлучује шта се утужује, тим пре што се на багателним 
предметима не може остварити висока зарада. Како смо већ на- 
вели, адвокати морају поднети и овакву тужбу по налогу свога 
властодавца (уколико не могу да убеде властодавца да се не 
парничи) но располажемо и са таквим подацима да су чак и јав- 
на правобранилаштва замећала багателне спорове, што има ма- 
ње оправдања, Тако нпр. код Окружног привредног суда у Срем- 
ској Митровици, под бр. П. 570/61, води се спор за 15,86 динара, 
по приговору Јавног правобраниоца за овај износ. Сматрамо да 
су ово изузетки куриоззпми, са којима углавном оперише дневна 
штампа ради постизања јачег ефекта, да ове појаве не представ- 
љају нарочити проблем који треба стављати у озбиљан план код 
третирања питања привредног парничења.

Што се пак тиче одуговлачења парница, са малим изузетком 
несавесних адвоката, не може се тврдити да су адвокати ишли 
линијом одуговлачења, нити би ову линију могли успешно спро- 
водити обзиром на прописе поступка, a поготову после ефикасног 
спровођења мера о убрзашу поступка код привредних судова. На- 
против, пракса је показала да се парнице које су водили адво- 
кати завршавале у знатно краћем року него оне у којима су за- 
ступници били ван адвокатуре јер су први боље инструисали 
тужбе, имају већу праксу, a што је врло добро познато нашим 
привредним судовима.

Ако су привредне организације оптерећене великим издаци- 
ма за парничне трошкове онда треба отклонити узроке који су 
можда више политичко привредног карактера a не процесуално 
судског, a најмање због било ког ангажовања адвоката у овој 
области; као и евентуално снизити таксе које су високе, a што 
није спречавало пословне партнере да сређују своје односе суд- 
ским путем. Адвокатура на ове факторе не може имати утицаја.

Приговор да се рад адвоката у заступашу друштвено прав- 
них лица састоји претежно у састављашу бланкетарних подне- 
сака није у целости основан. Истина, да је известан број послова 
полазио од састављања мандатних тужби, па се можда и завр- 
шавао на платном налогу, али ови послови нису они који треба 
да дају основну карактеристику ангажовања адвокатуре у засту- 
пању привредних организација. Учешће адвоката у привреди 
има тежиште у заступању у споровима код привредних судова, 
a који спорови могу бити врло компликовани, a да не говоримо 
о материјалном интересу странке. Привредни спорови представ- 
љају озбиљну област стручног деловања. Примена облигационог.



трговачког и меничног права најтежа је и најозбиљнија област 
грађанског права, па само лаици могу тврдити да привредне ор- 
ганизације у споровима могу заступати и лица са мање праксе 
него што су адвокати или чак нестручњаци. Отуда је и био до- 
нет пропис да лица без судиског и адвокатског испита не могу 
заступати предузећа у крупнијим предметима. Међутим, сада се 
неоправдано тражи и озбиљно истиче како треба овај пропис 
ставити ван снаге. (Зар због зараде адвоката!?) Сем изнетог има 
знатан број предузећа која ангажују адвокате само за поступак 
пред судом док платне налоге сами састављају. Уосталом и ман- 
датна тужба није увек једноставна ствар. Код ове тужбе није 
тежиште у томе што се она евентуално подноси на формулару 
него је питање стручног одлучивања да ли и када треба тужбу 
поднети као и какву документацију треба прикупити и презен- 
тирати суду. Када се мандатна тужба подноси увек се мора ра- 
чунати стим да она може изазвати приговоре противничке стра- 
не — да она заснива спор. Према томе и сувише je лаичка тврд- 
ња да се адвокати непотребно ангажују за подношеше мандат- 
них тужби. Друго је питање, изнето као негативна појава, да 
овде може бити злоупотреба (у случају да само предузеће са- 
ставља мандатне тужбе, a адвокат ставља печат и диже за себе 
награду за саставл>ање), но овај проблем се решава отклањањем 
оваквих поступака или ангажмана, могу се уговарати и паушал- 
ни износи за обављање ових послова и сл.)-

Ако се сматра да су адвокати без нарочитог напора оства- 
рили већа примања на платним налозима и предлозима за извр- 
шење, те да је то друштвено неоправдано онда се уз врло једно- 
ставну процедуру може кориговати постојећа тарифа за награде 
адвоката тако што би се награде за састављање мандатних ту- 
жби и дозволе извршења свеле на ниже износе, a садашња утвр- 
ђена максимална свота од 5.000 динара такође снизила. Ово ста- 
новиште је прихватила већ и Савез адвокатских комора.

У саопштењу Танјуга од 27. маја 1962. године изнето је да 
се у Извршном већу HP Србије формирало мишљеше да дру- 
штвено правна лица убудуће треба да заступају Јавна правобра- 
нилаштва и Јавна тужилаштва, уместо адвоката. На основу овог 
мишљења неки народни одбори су већ донели препоруке и обја- 
вили их, a које препоруке иду на спровођење у живот овог ста- 
новишта. Тако је Народни одбор општине Нови Сад на својој 
седници донео препоруку привредним организацијама да се убу- 
дуће не служе приватним шпедитерима и адвокатима(!). Ова пре- 
порука упућује предузећа на Јавно правобранилаштво и на прав- 
ну службу општине.

Држимо да је овакво мишљење изграђено на основу оцена 
техничких служби народних одбора срезова, као и неких ресора 
самог Републичког Извршног већа, a ова су своје ставове изгра- 
диле на основу недово.шно проученог материјала и погрешних 
оцена. Ми смо се у своје време срели са једном таквом оценом на 
заседању Народног одбора среза Нови Сад (Гласник Адвокатске



коморе Војводине бр. 2/1962), a и из других материјала који су 
нам били доступни опажало се недовољно познавање проблема 
наше адвокатуре. Стога сматрамо да треба у разматрање ових 
проблема увући бар Савете Адвокатских комора, као друштве- 
не органе у адвокатури, који би у  многоме могли допринети да 
се формирају правилни ставови по разним питањима о адвока- 
тури, ако се већ мимоилазе, неоправдано, саме адвокатске органи- 
зације. Што се пак тиче препорука издатих поводом овог мишл>е- 
ња сматрамо да су ове преурањене и противне закону. Идеју да 
привредне организације треба одузети од адвокатуре и пребаци- 
ти на правну помоћ Јавним правобранилаштвима и другим прав- 
ним службама није засада могуће спровести a да се не крше са- 
везни прописи. Упућивање предузећа на правну помоћ Јавним 
правобранилаштвима и правним службама општина (Јавна тужи- 
лаштва се више не помињу) противе се како Закону о адвока- 
тури тако и Закону о јавном правобранилаштву па и процесуал- 
ним судским законима, који су сви савезни закони. Да се пак крше 
закони ради спровођења у живот ове тек изнете идеје нема ни- 
каквог оправдања па чак ни политичког, јер би то била једна ван- 
редна мера a читава ствар не захтева изванредне мере и може 
се решити редовним путем. Ако се изнело такво мишљење онда 
бар треба предлагатк какве и које измене треба учинити у одго- 
варајућим законским прописима, те извршити ове измене, a по- 
ступак путем препорука које се не заснивају на закону стран је 
нашем правном систему и може да буде штетан.

Још раније, у дискусијама око реорганизације правних слу- 
жби код нас било је изнето мишље1ве да би и јавна правобра- 
нилаштва могла заступати и друштвено правна лица када се 
ова на њих обрате — тада још само поред адвокатуре. Када су 
ојачале правне службе општина и ове су затражиле за себе про- 
ширење овлашћења на заступање друштвено правних лица. Са- 
вез адвокатских комора Југославије на пленуму у Крагујевцу 
децембра 1961. године у својој резолуцији о предстојећој реор- 
ганизацији адвокатуре изнео је разлоге против ових захтева и 
ових становишта. Међутим, сада се иде даље од захтева да и 
ове две правне службе, поред адвокатуре заступају друштвено 
правна лица па се поставља захтев за потпун пренос овлашће- 
ња за ова заступања само на ове две правне службе, док се адво- 
катура искл>учује из ове области своје стручне делатности. Сто- 
га је сасвим правилно оцешено на годишњој скупштини Адво- 
катске коморе HP Србије 27. маја 1962. године да се на овај на- 
чин изражава неповерење адвокатури. Држимо, пак, да се не- 
поверење једној правној служби и једној професији уопште из- 
ражава када се дође до основног закључка да ова не одговара 
више своме задатку, да не врши своју функцију како треба. Из 
свега онога што је објављено и што смо могли сазнати нико није 
ставио озбиљније приговоре адвокатури на обављању њених 
функција, нису истакнути разлози о подбацивању ове службе 
на стручном плану, него се истичу извесне негативне појаве у



раду адвоката и поставља се питање материјалног карактера и 
то углавном на сектору зараде. Стога сматрамо да је изражено 
неповерење адвокатури тражењем забране за заступање дру- 
штвено правних лица суштински промашено, те да се заједнич- 
ким напором адвокатских организација и одговорних фактора 
поверење може и треба врло лако успоставити.

По оцени Савеза адвокатских комора, која је у више махова 
проверавана код привредних судова, адвокатура је на сектору 
рада заступања привредних организација, као у читавој земл>и 
тако и Србији, у целини узев задовољила. За протеклих 10 го- 
дина створен је од једног дела адвоката (углавном по градовима) 
специјализован стручни кадар за област привреде, који је много 
допринео изградши наше судске праксе у области привредног 
права као и у санирању финансијских и других прилика у при- 
вредним организацијама. Ангажовањем у привреди адвокати су 
уттт.тги у проблеме социјалистичке привреде, a учествујући у при- 
вредним споровима проширили своја стручна знања и подигли 
свој општи стручни ниво према захтевима које пред адвокатуру 
поставља социјалистичка заједница. Учешће адвоката у привре- 
ди оцењивано je као позитиван фактор, a Коморе су се нарочито 
залагале да учврсте положај адвоката у  привреди. Сам Закон о 
адвокатури, као и низ других прописа, омогућили су шире ан- 
гажовање адвоката у привреди. Сад би одједном требало ове ели- 
минисати из области привреде, што сматрамо да би једино било 
оправдано у случају да је адвокатура на овом плану подбацила. 
Како то, пак, није онда су сви остали разлози недоволЈНи да би 
се адвокатура елиминисала. из области привреде, a исто тако ови 
разлози могу лако бити отклоњени одређеним мерама унутар ад- 
вокатуре или другим одговарајућим прописима, што he свакако 
и уследити у предстојећој реорганизацији адвокатуре.

Држимо да правне службе општина и по својој организаци- 
оној структури и по својој намени, a и по саставу кадрова, нису 
у стању да преузму на себе посао какав је заступање привредних 
организација. Сматрамо да ове службе треба и надаље да остану 
комуналне службе правне помоћи грађанима. Ова служба треба 
да послужи комуни да под најповољнијим могућим условима 
обезбеди грађанима правну помоћ у циљу решавања шихових 
личних проблема a не да се ова служба развија у неку специја- 
лизовану правну службу или чак квази адвокатуру.

Као што је познато крагујевачки Пленум Савеза адвокатских 
комора истакао је већ познати приговор против проширења овла- 
шћења јавним правобранилаштвима и на заступање друштвено 
правних лица. Привредне организације иако имају поверене дру- 
штвене фондове имају своје индивидуалне интересе у односу на 
интересе других привредних организација или органа друштва 
као целине. Стога се сматра да правну заштиту интереса привред- 
них организација треба поверити служби која има задатак да 
штити индивидуалне интересе a то Je адвокатура. Како је основна 
функција јавног правобранилаштва заштита општег друштве-



ног интереса и како је јавно правобранилаштво законски заступ- 
ник државе (комуне) то сматрамо да заштита општег интереса 
сама по себи искључује истовремено и заштиту индивидуалних 
интереса. У своме пословању привредне организације долазе у 
сукоб било међу собом било са комуном па се стога јавно право- 
бранилаштво као државни орган не може чинити погодном слу- 
жбом за пружање правне помоћи привредним организацијама.

И друга не мање важна питања, као што су организациона, 
кадровска, процедуре итд. озбиљно се постављају пред јавна 
правобранилаштва у случају да она треба да преузму заступа- 
ње привредних организација. Јасно је да са постојећим кадром 
овај посао не може јавно правобранилаштво преузети. Како су 
кадрови у правобранилаштву службеници то да би се бројно оја- 
чао кадар, треба отварати нова радна места, оптерећивати буџет 
комуне и сл. Систем самоуправљања и слободног одлучивања 
даје могућност друштвено правном лицу да се само и независно 
определи коме ће поверити обављање својих послова па и посло- 
ва заступања, овако би пак друштвено правна лица била_ упу- 
ћена, без могућности избора, на јавно правобранилаштво, које 
је уз то још и државни орган. Св^ ово и још много више од овога, 
отвара врло озбиљне проблеме што је непотребно, јер већ постоји 
служба правне помоћи која је овај задатак обавл>ала и која га уз 
мању или већу измену услова рада може и даље обављати, a то 
је адвокатура.

Већ у дискусијама око реорганизације адвокатуре било је из- 
нето од стране комисије Адвокатске коморе АП Војводине једно 
мишљење да будући Закон о адвокатури треба да, поред инди- 
видуалне адвокатске канцеларије, предвиди и могућност осни- 
вања заједничких — удружених адвокатских канцеларија. Ово 
првенствено ради пружања правне помоћи друштвено правним 
лицима — привредним организацијама као и ради обављања тзв. 
нотарских послова. У резолуцији Пленума у Крагујевцу ушла 
је једна уотптена формулација да се у будућој реорганизацији 
адвокатуре предвиде и удружене канцеларије, док се поближе 
о физиономији ових удружених канцеларија не говори. На го- 
дишњој скугаптини Адвокатске коморе АП Војводине одржане 
13. маја 1962. године централна тема је била разрада идеје ства- 
рања удружених адвокатских канцеларија. Прихваћен је пред- 
лог да у будућем Закону треба омогућити стварање заједничких 
канцеларија и то првенствено за област привреде —  то би биле 
специјализоване удружене адвокатске канцеларије. Имале би се 
формирати удруживањем адвоката по слободном споразуму, a 
оснивач би била Адвокатска комора. Оваква удружена адвокат- 
ска канцеларија имала би својство правних лица. У оваквој кан- 
целарији могао би се провести савремени начин формирања при- 
хода, уз обезбеђење одређених фондова и одговарајућа друштве- 
на давања на савременији начин него што је то код индивидуал- 
них адвоката. Такве канцеларије пружале би правну помоћ дру- 
штвено правним лицима на још већем стручном нивоу удружива-



њем снага и искуства својих чланова, a са друге стране представ- 
љала би нову савременију форму организације адвокатуре која 
можда више улива поверења друштву него досадашња. Адвокати 
не би изгубили своју самосталност и независност радом у оваквој 
заједници, јер не постаЈу службеници. Једна оваква заједница 
предствља асоцијацију слободних стручњака. Разуме се, да се 
мора обезбедити једнак третман и према адвокатима у удруженим 
канцеларијама и индивидуалним адвокатима, a то значи да се ни 
индивидуалним адвокатима не би требало забранити заступање 
друштвено правних лица. Уколико индивидуални адвокат може 
ово да обавља и ужива повереше друштвено правног лица, ово му 
не треба ускратити. Оснивање оваквих заједничких канцеларија 
не би ишло на угушивање индивидуалних канцеларија јер су ин- 
дивидуални адвокати код нас, нарочито у области кривичног 
права и личних грађанских права, још увек потребни. Управо, 
нема услова за успешније удруживање адвоката у другим обла- 
стима рада сем привреде и такозваних нотарских послова (чл. 3 
Закона о адвокатури). Колико нам је познато сличне закључке 
у разради резолуције пленума у Крагујевцу изводе и Адвокат- 
ске коморе у ЈБубљани и Загребу.

Идеја да се на савременији начин и уз веће гаранције ор- 
ганизује правна служба унутар адвокатуре, a нарочито у обла- 
сти привреде, заслужује већу пажњу него што је идеја да оп- 
штинске правне службе треба да преузму функцију адвокатуре, 
па стога треба заметнути ширу дискусију о могућности, потре- 
бама и физиономији специјализованих удружених канцеларија 
као савременијег вида обављаша адвокатуре, чиме би се по на- 
шем мишљењу и наметнути проблем заступања друштвено прав- 
них лица правилно решио.

Милорад Ботић

ДА ЛИ ЈЕ КЊИЖЕВНА РЕДАКЦИЈА АУТОРСКО ДЕЛО

У правној теорији није довољно расветљен и објашњен по- 
јам ауторског дела и због тога не само међу грађанима него и 
код правника није јасно шта је то ауторско дело. У правним 
часописима има мало чланака и расправа из области ауторског 
права, које би на појединим конкретним случајевима тумачиле 
примену прописа Закона о ауторском праву и разјашњавале по- 
једина спорна питања. Због тога је ова материја неприступачна 
правницима практичарима, који је тешко схватају и разумеју. 
У раду судија код примене прописа Закона о ауторском праву 
могуће су грешке и то не само код нижих него и код виших 
судова. Судовима нису довољно јасни основни појмови: шта је то 
ауторско право и по ком правном основу се може тражити испла-
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та ауторског хонорара. Тако се може десити, као што је био слу- 
чај, који ће се ниже третирати да тужбени захтев једног аутора 
за исплатом ауторског хонорара за објављивање шеговог аутор- 
ског дела буде коначно одбијен, јер су судови у свим инстан- 
цијама одбили да му то право признају, иако је по нашем ми- 
шљењу тужбени захтев био основан и требало га је усвојити. 
Анализирајући тај конкретни случај изнећемо наше мишљење 
о неким спорнрш питањима из области ауторског права и то: шта 
је ауторско право, када се с правом може тражити исплата 
ауторског хонорара, да ли је књижевна редакција ауторско дело 
и где је по нашем мишљењу суд погрешио у решавању помену- 
тог спора. Случај о коме је реч је следећи:

Аутор Ж. М. подигао је тужбу против издавача СКЗ, у којој 
је, као и на расправама пред судом, у поднесцима и жалбама, 
навео;

Тужилац је као уредник или редактор у споразуму са пис- 
цем дела Др. С. J. извршио прву, главну кшижевну редакцију 
још у рукопису дела С. Т., која је редакција обзиром на обим 
и квалитет дала делу С. Т. дефинитиван облик и тако је тужи- 
лац као коаутор допринео да је ово књижевно дело постало 
оно што јесте и да је доживело огроман успех у земљи и ино- 
странству.

У тужиочевој књижевној редакцији ово дело је доживело 
6 издања пре рата и два после рата. Тужилац je као редактор 
коаутор поменутог књижевног дела са писцем дела, што тужи- 
оцу писац дела не оспорава. На свим издањима књижевног дела 
С. Т. поред имена писца Др. С. J. стајало је и име тужиоца 
Ж. М. као уредника. Као што је код културног и читалачког 
света ноторно да је књижевног дела С. Т. писац др С. J. исто 
тако је ноторно да је тужилац уредник или редактор књижевног 
дела С. Т. и нарочито је то било познато издавачима као што 
је туженик С.К.З.

И ако је туженик био дужан да води рачуна о ауторском 
праву тужиоца и да са истим закл>учи уговор о ауторском хо- 
норару, туженик је закључио уговор само са писцем дела Др. С. 
J. и издао књижевно дело С. Т., a тужиоцу, чије је име изостав- 
љено као уредника на овом издању, оспорава право на ауторски 
хонорар, наводећи да је сам туженик био редактор овог издања 
и да са тужиоцем не постоји уговор на основу којег би тужилац 
могао да потражује ауторски хонорар.

Тужилац Ж. М. је у тужби тражио од суда да пресудом 
обавеже туженика С.К.З. да тужиоцу исплати у смислу тач. 17 
одељак II и тач. 1 одељак Ш општег упутства о ауторским хо- 
норарима за објављивање књижевних дела („Сл. лист ФНРЈ” , 
бр. 22/52), за 54 ауторских табака по 1.500 динара укупно 81.000 
динара са 8®/о камате и парничне трошкове.

У жалби против првостепене пресуде, којом је одбијен ту- 
жбени захтев, тужилац је нагласио, да се тужиочево право осни- 
ва на чл. 4 Закона о заштити ауторског права („Сл. лист ФНРЈ”



бр. 45/46), које му право потврђује и чл. 25 Закона о ауторском 
праву („Сл. лист ФНРЈ” бр. 36/57), a висину предвиђа Опште 
упутство о ауторским хонорарима за објављивање књижевних 
дела („Сл. лист ФНРЈ” бр. 22/52), и да тужиоцу није нужан уго- 
вор са издавачем за остваривање свога права. Тужилац не може 
да изгуби своје законско право због тога што је туженик не- 
овлашћено без уговора са тужиоцем користио његово ауторско 
дело.

У ревизији против другостепене пресуде, пошто је жалба 
тужиочева против првостепене пресуде одбијена, тужилац је 
подвукао да су и првостепена и другостепена пресуда неправилно 
примениле материјално право. Навео је да је његово ауторско 
дело постоји, што му и суд није оспорио, да постоји закон који 
му признаје ауторско право, право на исплату ауторског хоно- 
рара и упутство које предвиђа висину хонорара и да су му сви 
издавачи и пре и после туженика исплаћивали ауторски хоно- 
рар. Да није тужиочева кривица што туженик није са шим скло- 
пио уговор о ауторском хонорару, већ кривицом туженика, који 
је издао тужиочево дело без закљученог уговора са тужиоцем 
и да због тога тужилац не може бити оштећен. Да је тзгженик 
знао или је морао знати за тужиочево ауторско дело, a и ако 
није знао, не може због тога тужилац да изгуби свој хонорар. 
Да постоји разлика у редакцијама књижевних дела. Да је тужи- 
очева редакција дела још у рукопису и да је била знатна, док 
je редакција туженика била само у исправци правописних гре- 
шака. Да Закон о заштити ауторског права није такстативно на- 
бројао сва ауторска дела, већ само примера ради навео нека ау- 
торска дела. Да је тужилац учествовао у стварању дела, што му 
писац дела не оспорава. Да је дело објављено без измена онако 
како га је писац написао и тужилац уредио, редиговао. Да је 
тужиочев захтев на закону основан a да су првостепена и дру- 
гостепена пресуда, нејасне неразумљиве и неубедљиве.

У одговору на тужбу и у одговору на жалбу и ревизију 
тужиоца, туженик је преко свога пуномоћника навео: „да се ту- 
жбени захтев не признаје ни у основи ни у количини. Истакао 
је приговор да је тужиочев захтев застарео. Закон о заштити 
ауторског права не предвиђа књижевну редакцију као ауторско 
дело и не штити такав рад. Туженик је у споразуму са творцем 
дела ангажовао погодно лице, које је извршило редакцију дела, 
које је издао туженик. Опште Упутство на које се тужилац по- 
зива не може да мења и укида Закон о ауторском праву. Пошто 
Закон о заштити ауторског права не предвиђа књижевну редак- 
цију као ауторско дело и не штити је и пошто тужилац нема 
уговор са тужеником на основу кога би могао да тражи исплату 
ауторског хонорара, то је тужбени захтев неоснован. To што су 
други издавачи платили тужиоцу ауторски хонорар на основу 
закључених уговора, не може обавезивати туженика да плати 
хонорар тужиоцу. Туженик није знао нити је могао знати да је 
тужилац учествовао у стварању књижевног дела С. Т., a на ра- 
нијим издањима је стајало да је писац дела Др. С. J. са којим
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туженик има закључен уговор. Приликом закључења уговора са 
писцем дела, исти није помињао тужиоца да је вршио редакцију 
дела. Аутор, акс се тужилац за таквог сматра, има право да 
захтева свој хонорар само ако је исти заснован на уговору или 
на закону тј. да је он духовни творац дела и да је издавач ову 
чињеницу знао, па је мимо њеног знања злонамерно поступио. 
Тужиочев захтев се не оснива ни на уговору ни закону. Стога је 
тужбени захтев неоснован.

Првостепени Окружни суд је у целини одбио тужбени за- 
хтев и осудио тужиоца да плати туженоме парничне трошкове. 
За своју пресуду првостепени суд је дао следеће разлоге:

„Неоспорно је да је туженик на основу уговора са писцем 
дела Др. С. J. од 1. X  1952. год. штампао као своје издање у три 
књиге С. Т. Поменутим уговором је предвиђено да редакцију и 
коректуру има да изврши туженик, стим да аутор ако за сходно 
нађе може прегледати и вршити своје исправке само у првој ко- 
ректури са одговорним лицем тужене стране. Неспорно је такође 
да између тужиоца и туженика није закључен никакав писмени 
ни усмени уговор у погледу редакције дела С. Т.

Изјавом сведока М. Ж. који је закључио уговор са творцем 
дела у име туженика утврђено је да приликом закључења овога 
уговора није ни било речи између њега и творца дела С. Т. да 
је раније редакцију вршио тужилац, нити је њему то било по- 
знато, већ напротив уговорено је да редакцију и коректуру има 
да изврши тужена страна, што је и учинила, a која се односила 
само у правописној и језичној редакцији, пошто друго ништа 
није мењано сем неколико реченица у споразуму са Др. С. J. 
као творцем дела.

Изјава сведока Ж. поткрепљена је и изјавом сведока Др. С. 
J., који је потвдио да није било речи приликом заклзучења уго- 
вора о издању С. Т. од стране туженика да је редакцију вршио 
тужилац, већ је само сведок J. претпостављао да је то познато 
туженику, обзиром да је прво издање које је изашло 1934. године 
у издању „Наше књиге” у редакцији тужиоца Ж. М.

Како између тужиоца и туженика није постојао никакав 
писмени уговор, a поред тога туженик није ни био упознат да 
је раније редакцију вршио тужилац, јер се ие може узети да 
је знао пошто сведок J. то само претпоставља, на основу првог 
издања које је изашло у редакцији тужиоца, пошто је сведок 
Ж. који је и закључивао уговоре са творцем дела J. изјавио 
да му није било познато да је редакцију вршио тужилац. Без 
утицаја је то што је сведок J. изјавио да је тужилац вршио 
редакцију свих предратних издања као и свих издања закључно 
са 6 издањем и да је учешће тужиоца у издању С. Т. велико и 
да је допринело да С. Т. буде оно што је данас.

Обзиром на опште упутство о висини ауторских хонорара 
наведено у чл. 17 Закона о заштити ауторског хонорара морао 
је да се закључи писмени уговор између тужиоца и туженика, a 
што није учињено, то тужилац нема права да потражује од ту- 
жене стране никакав ауторски хонорар.
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г^ако је тужилачка странка подлегла у овоме спору, јер је 
тужбени захтев одбијен, то је и дужна да накнади туженику 
све парничне трошкове око вођења овога спора и то: како изда- 
так за таксе тако и накнаду за заступање.

Суд је ценио истакнути приговор застарелости па je нашао 
да је исти неоснован, јер се у овом случају не може применити 
чл. 21 тач. 9 Закона о застарелости потраживања.

На основу свега напред изложеног суд је пресудио као у из- 
реци пресуде.”

Врховни суд HP Србије донео је 6. II 1959. године пресуду 
Гж-1917/58, која гласи:

„Одбија се као неоснована жалба тужиочева и пресуда 
Окружног суда у Б. бр. Г-3586/57, од 20. II 1958. године у целости 
потврђује, a тужилац обавезује да туженој странци плати 1.001 
дин. на име трошкова другостепеног поступка у року од 15 дана 
под претњом извршеша."

За своју пресуду Врховни суд је дао следеће разлоге:
„За правилно решење овога спора битно је да се у уговору 

аутора означеног дела Др. С. J. и тужене 3. као издавача тога 
дела, нигде не помиње тужиочева књижевна редакција, као и 
то, да ни из исказа аутора нити исказа Председника тужене 3., 
Др. Ж., саслушани као сведока, не произилази да је тужилац 
ма шта конкретно радио у вези издања означене књиге. На- 
против, према исказу сведока Др. J. приликом склапања уго- 
вора између њега и тужене 3. не само да није било речи да је 
редакцији овога дела вршио тужилац, него је чак уговорено да 
редакцију и коректуру врши тужена 3., па је то и у уговору 
наведено. Код таквог стања ствари, које ни тужилац не спори, 
окружни суд је правилно поступио када је -одбио тужбени зах- 
тев. Истицање у жалби, да је по истом основу тужилац добио 
ауторски хонорар од издавачкон предузећа „Просвета“ , не може 
имати никаквог утицаја на решење овога спора, пошто је то 
ствар између тужиоца и трећег лица. . .“

Савезни врховни суд донео је пресуду Рев-8бЗ/59, од 16. X 
1959. године која гласи;

„На основу чл. 356 у вези чл. 379 и применом чл. 377 ст. 1 
Закона о парничном поступку одбија се ревизија тужиоца као 
несонована и потврђује пресуда Врховног суда HP Србије Гж- 
1917/58, од 6. II 1959. год. са разлога изнетих у пресуди Врховног 
суда HP Србије Гж-1917/58, од 6. II 1959. године и пресуди Окру- 
жног суда у В. Г-3586/59, од 20. II 1958. год.” .

Савезни јавни тужилац није нашао да је у овом случају по- 
вређен закон, па није усвојио молбу тужиоца да уложи захтев 
за заштиту законитости.

Напред су изнета опширно излагања парничних странака и 
цитиране све одлуке судова ради тога да би ствар била јаснија.

Чини нам се да је основан навод тужиоца да цитиране од- 
луке нису ДОВ0.7БНО јасне и убедљиве. У поменутом спору нису
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уочене и правилно оцењене све релевантне правне чињенице, па 
стога и нису донете правилне одлуке.

На прво место није јасан појам књижевне редакције, шта је 
то редакција књижевног дела. Да ли књижевна редакција у оп- 
ште може бити ауторско дело.

Да би се видело да ли је књижевна редакција ауторско делс 
треба видети шта је то ауторско дело. Да видимо шта о томе 
каже закон. Члан 3 Закона о ауторском праву („Сл. лист ФНРЈ“ 
бр. 36/57), каже:

„Ауторским дело сматра се свака духовна творевина, без об- 
зира на врсту, начин и облик изражавања."

Под ауторским делом у смислу овог Закона подразумевају 
се нарочито творевине из области књижевности, науке и умет- 
ности „ ..

Из члана 4 истог закона се види да су заштићене као аутор- 
ска дела и збирке ауторских дела, које с обзиром на избор и 
распоред грађе представљају самосталне духовне творевине.

A шта је то књижевна редакција и да ли ie књижевна ре- 
дакција ауторско дело? Погрешно је мишљење да нема никакве 
разлике између разних књижевних редакција. Редакција је по 
нашем мишљењу уређење, припрема књижевног дела за објав- 
љивање. Спремање књижевног дела за објављивање је према 
томе књижевна редакција. Али код тог спремања дела за објав- 
љивање може бити мање или више посла. Књижевна редакција 
се може састојати у преради књижевног дела са мањим или ве- 
ћим изменама првобитног дела, a може се састојати и у исправ- 
љању правописних грешака. Према томе свака редакција књи- 
жевног дела није ауторско дело. Аусторско дело је она књижев- 
на редакција код које постоји духовна творевина, која има неку 
књижевну вредност. Ауторско дело не мора да има нарочиту 
књижевну, уметничку или научну вредност. Довољно је да је 
дело продукат ауторових интелектуалних напора. У свахом слу- 
чају суд је дужан да установи да ли је конкретно дело ауторско 
дело, каже професор Спајић.*

Узети да није ауторско дело прва књижевна редакција дела 
у рукопису, која је према изјави писца дела била знатна и до- 
принела да дело бЈ̂ -де оно што јесте тј. угледно дело, не може 
се никако правдати.

Треба разликовати књижевне редакције на оне које су уве- 
ћале вредност дела, које имају посебну књижевну вредност, без 
обзира колику, макар и минималну. Ове књижевне редакције 
су ауторска дела. И књижевне редакције, које нису утицале на 
вредност дела, које нису ништа измениле на делу или које су 
се састајале на пример у исправљању правописних грешака. Ове 
књижевне редакције нису ауторска дела.

Суд је, дакле, био дужан да најпре расправи и утврди да 
ли је тужиочева редакција ауторско дело или није ауторско дело.

* Др. Во1ислав Спајић — Ауторско право 
47 и 48.

Сарајево, 1957. год. стр.
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Ако судско веће није располагало са стручним знашем шта је 
то књижевна редакција и да ли је тужиочева редакција аутор- 
ско дело, требало је у смислу чл. 239 ЗПП. да изведе доказ ве- 
штачењем преко вештака стручшака, књижевника или других 
погодних стручних лица, ради разјашњења и утврђивања ове 
спорце чињенице.

Неправилно је становиште да књижевна редакција није ау- 
торско дело због тога што није изричито предвиђена у Закону 
о заштити ауторског права, као ауторско дело и да је Опште 
упутство о ауторским хонорарима за објављивање књижевних 
дела, које је објавл>ено у „Сл. листу ФНРЈ“ бр. 22/52, a донето 
на основу чл. 23 Закона о заштити ауторског права, који је обја- 
вљен у ,,Сл. листу ФНРЈ“ бр. 45/46, у коме се помиње књижевна 
редакција као ауторско дело, у колизији са законом и да нема 
правне важности.

Закон о заштити ауторског права „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 45/46, 
у чл. 2 набраја књижевна, уметничка и научна дела. тј. аутор- 
ска дела и на крају каже: „и тд.“ , што значи да закон није так- 
сативно набројао сва ауторска дела, већ је само навео извесна 
ауторска дела примера ради.

Поменуто Опште упутство о ауторским хонорарима за обја- 
вљивање књижевних дела објавл>ено по ,,Сл. листу ФНРЈ“ бр. 
22/52 донео је Министар Владе ФНРЈ, председник Савета за на- 
уку и културу на основу чл. 23 Закона о заштити ауторског 
права „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 45/46, који пропис гласи:

„Правилницима министра просвете народних република, a 
на основу општих упутстава Комитета за културу и уметност 
при Влади ФНРЈ, донеће се прописи о регулисању односа између 
носилаца ауторског права и лица која објављују, прерађују, ре- 
продукују, приказују, изводе или проводе књижевна, уметничка 
и научна дела о накнади за свако коришћење књижевним, науч- 
ним и уметничким делом и о условима тог коришћења.“

Неправилно је мишљење да упутство, које је донето на 
основу законског овлашћења и које је објављено у ,,Сл. листу 
ФНРЈ“ нема правне важности и да исто не може да допуни за- 
кон. Оваква упутства имају за циљ да аутентично објасне по- 
једине прописе ради правилне' примене закона у материјр! на 
коју се закон односи. Она могу и да допуне закон када су дон4та 
на основу законског овлашћења и објављена у „Служб. листу 
ФНРЈ“ . Ова упутства имају правну важност.

Закон о заштити ауторског права не помиње изричито књи- 
жевну редакцију као ауторско дело, али и не прописује да књи- 
жевна редација није ауторско дело. Из чл. 2 овог закона у коме 
се помиње нека ауторска дела и на крају каже: „и тд.“ , из чл. 
6 истог закона у коме се као ауторска дела помињу прилаго- 
ђавање, прерада и репродукција оригиналних дела и из чл. 4 
Закона о ауторском праву из кога се види да и збирке аутор- 
ских дела могу бити ауторска дела, може се закључити да и 
књижевна редакција може бити ауторско дело ако има посебну 
књижевну вредност. Међутим, у поменутом Општем упутству
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изричито се помиње у тач. 17 књижевна редакција као аутор- 
ско дело, за које се плаћа ауторски хонорар.

Према изложеном књижевна редакција може бити ауторско 
дело и књижевна редакција у цитираном спору је била аутор- 
ско дело и требало би да суд то констатује.

Када постоји ауторско дело оно ужива законску заштиту.
Закон о заштити ауторског дела „Сл. лист ФНРЈ“ бр. 45/46, 

у чл. 1 прописује:
„Књижевна, уметничка и научна дела држављана ФНРЈ су 

под нарочитом заштитом и старањем државе, било да су објав- 
ЛЈбна у земљи или у иностранству или да уопште нису објав- 
љена. .

Држава штити такође законска права аутора тих дела.“
Члан 4 истог закона гласи;
„аутору књижевних, уметничких и научних дела припада 

у смислу одредаба овог закона:
а) право објављивања, прерађивања, репродуковања, прика- 

зивања, извођења и превођења својих дела;
б) право на материјалну накнаду, ако објављивање, лрера- 

ђивање, репродуковаше, приказивање, извођење и превођеше 
тих дела врши друго лице или држава;

в) право признања да је творац дела, као и прзво да не до- 
зволи ма какво мењање и недостојну употребу својих дела ма 
од кога долазила."

Члан 5 ст. 3 истог закона гласи;

„Сваки коаутор задржава самостално ауторско право на свом 
приносу, ако он има самосталну књижевну, уметничку или на- 
учну вредност и ако међусобним уговором није друкчије одре- 
ђено:“

Члан 28 Закона о ауторском праву „Сл. лист ФНРЈ“ , бр. 
36/57, гласи:

„Аутор има искључиво право да своје дело објави, репроду- 
кује, умножи, преради, изводи, приказује и да га у ма ком виду 
искоришћава.”

Члан 55 истог закона гласи;
„Лице чије је ауторско право повређено има право на на- 

кнаду штете по општим правилима за накнаду штете.“
Члан 40 истог закона гласи:
„На територији Југославије дозвољено је без одобрења ау- 

тора објављивање. .. у  циљу наставе . . . аутор задржава и сва 
друга права по овом закону, као и право на правичну накнаду.“

Поред грађанскоправне заштите аутори уживају и кривично- 
правну заштиту.

Члан 62 ст. 1 Закона о ауторском праву гласи:
„Ко под својим именом или, под именом другога објави, при- 

каже, изведе или пренесе туђе ауторско дело, или дозволи да се 
то учини, казниће се затвором.”

Члан 63 ст. 1 истог закона гласи;
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„Ко без дозволе аутора или другог носиоца ауторског права, 
у случајевима када је таква дозвола по одредбама овог закона 
потребна, објави, преради, репродукује, прикаже, изведе, пре- 
несе, преведе или на други начин искористи дело заштићено 
овим законом, казниће се новчаном казном.“

Поменуто Опште упутство о ауторским хонорарима објав- 
л>еном у „Сл. листу Ф Н Т “ бр. 22/52, прописује под A-I-1.):

„Ауторски хонорари за објављивање књижевних дела одре- 
ђУЈУ се уговором између аутора и издавача али не могу бити 
мањи од износа предвиђених овим упутством.“

Исто упутство под II-17 прописује:
Хонорари за редиговаше књижевних дела из тач. 1) и 2) од- 

ређују се уговором између издавача и редактора, али они не 
могу бити мањи од 1.000. динара по ауторском табаку.“

Тачка под 1 истог упутства гласи:
„уметничка проза од стварне књижевне вредности; а) при- 

поветке, новеле, романи, тираж, до 8.000 динара, минимална ви- 
сина хонорара 10.000 динара по ауторском табаку.“

Из цитираних законских прописа се јасно види да су аутор- 
ска дела и ауторска права аутора заштићени законским пропи- 
сима и да су прописани минимални хонорари који се могу уго- 
ворити између аутора односно редактора и издавача. Законода- 
вац претпоставља да ће редовно између издавача и аутора бити 
закл>згчен уговор који ће предвидети висину хонорара. Али за- 
конодавац предвиђа да када издавач изда неко ауторско дело 
без претходно закл>ученог уговора са аутором дела да може и 
кривично да одговара. Ни један законски пропис не ослобађа из- 
давача да плати аутору ауторски хонорар када између аутора и 
издавача нема уговора. Закон предвиђа да и кад је издавач овла- 
шћен да изда ауторско дело у циљу наставе без пристанка ауто- 
тора и у том случају издавач је дужан да плати правичну на- 
кнаду аутору.

Ако издавач није знао које аутор и због тога није са истим 
закл>учио уговор он сноси последице свог незнања a никако не 
може због тога трпети штету аутор. -

У цитираном случају је сумњиво да издавач, обзиром да се 
бави издавачком делатношћу, није знао и да није могао знати да 
је тужилац извршио прву знатну редакцију књижевног дела С. 
Т. у рукопису и да је његова књижевна редакција ауторско од- 
носно коауторско дело, али ако би се и претпоставило да тужени 
није знао и да није могао знати ко је аутор односно да је тужи- 
лац коаутор, он неће одговарати кривично ако би био оптужен, 
али то нема никаквог значаја за тужиочево ауторско право и 
право да тражи ауторски хонорар. Исто тако нема никаквог зна- 
чаја за тужиочев успех у спору што писац дела Др. С. J. није 
поменуо тужиоца као коаутора из било којих разлога. Било што 
је претпостављао да туженик зна да је тужилац вршио прву 
редакцију дела у рукопису, која је редакција ауторско дело, 
било да је то заборавио да каже туженом, било да то није хтео 
да каже.
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Уговор служи издавачу као овлашћење за издавање дела и 
дужност да плати хонорар аутору у висини предвиђеној у уго- 
вору. Уговор се закључује да би издавач стекао право да изда 
дело a аутор да тражи хонорар не у основи која се базира на 
закону већ у висини предвиђеној у уговору. Ако нема уговора 
то може штетити само издавачу јер је издао дело без овлашћења 
и без уговореног одређеног хонорара аутору, a никако не може 
штетити аутору a користити издавачу да није дужан да плати 
никакав хонорар. Стога се не може оправдати одлука суда у  ци- 
тираном случају, да је одбио захтев аутора за исплатом хоно- 
рара због тога што између тужиоца и издавача нема уговора.

To што се у наведеном случају ради о коауторству и што 
је Др. С. J. писац дела a тужилац редактор и што је издавач 
закључио уговор са писцем дела a није закЈвучио уговор са уред- 
ником нема значаја и не може штетити тужиоцу.

Аутор и коаутор имају посебна права да траже хонорар и 
то не у минималној висини коју предвиђа поменуто упутство, 
као што је то тужилац у цитираном случају тражио, већ пра- 
вичну накнаду у смислу правних правила грађанскога права.

Минимални хонорар који помиње упутство може се пред- 
видети када постоји уговор између аутора и издачава a када 
нема уговора важе законски прописи. Из чињенице да упут- 
ство предвиђа минимални хонорар који се може предвидети a 
не помиње максимални хонорар показује да законодавац штити 
аутора a не издавача.

Ауторско право и право на ауторски хонорар загарантовани 
су законом и оснивају се на закону a не на уговору. Ако нема 
уговора издавач поред кривичне одговорности сноси и одговор- 
ност грађанску да плати хонорар који аутор буде затражио a ако 
му буде изгледао велики може да тражи да се исти утврди преко 
суда на основу мишл>еша вештака или по слободној оцени суда. 
Ако аутор тражи минимални хонорар који се може уговорити 
издавач не може тражити да исти буде мањи, јер императивни 
законски пропис не дозвољава мањи ауторски хонорар.

У цитираном случају дакле могло се само расправл>ати о 
томе да ли је тужиочева књижевна редакција ауторско дело или 
није ауторско дело. Затим, ако је ауторско дело колики хонорар 
издавач треба да плати a никако да ли уопште треба да плати 
хонорар.

Суд је имао довољно чињеница да утврди да је тужиочева 
књижевна редакција ауторско дело, a пошто je тужилац тра- 
жио најмаши хонорар који се може предвидети то је требало 
обавезати туженог да исти исплати. Судови међутим, нису пра- 
рилно оценили релевантне чињенице и због тога одлуке судова 
којима је одбијен захтев тужиоца да му се исплати ауторски 
хонорар за његово ауторско дело нису биле правилне нити на 
закону основане као ни пасивно држање јавног тужиоца према 
захтеву за заштиту законитости јер је у цитираном случају био 
повређен закон односно Закон о заштити ауторског права није 
правилно примењен. Војислав Д. Вулићевг1ћ
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„НЕКА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЧЛАНА 135 СТ. III К 3“
Законом 0 изменама и допунама Кривичног законика (чл. 70) 

измењен је ранији чл. 135 ст III КЗ, тако да сада гласи;
„Истом казном казниће се и ко је учинио са умишља- 

јем више убистава, осим оних која су предвиђена у чл. 136 
и 138 овог законика, и то без обзира да ли му се за сва уби- 
ства суди применом одредаба о стицају или је за неко уби- 
ство био раније осуђен“ .

Оваква формулација довела је у пракси до више различи- 
тих схватања и тумачења, па према томе и до различитих од- 
лука. Основна питања која се постављају су: да ли убиства мо- 
рају бити свршена да би се применио чл. 135 ст. III КЗ, или је 
могуће да се узме у  обзир и покушај убистава и да ли је могућ 
покушај у случају из чл. 135 ст. Ш КЗ.

Одговор на поставл>ена питаша није ни лак ни једноставан, 
али пракса нас упућује да тражимо решења која he нам одгова- 
рати — и практично и теоретски. Због тога ће бити изнета нека 
гледишта, која могу бити оД интереса за решење питања о коме 
је реч.

I.
Да би се могла боље сагледати суштина проблема, потребно 

је пре свега разјаснити питаше да ли се у случају из чл. 135 ст. 
Ш КЗ ради о;

1) продуженом кривичном делу
2) сложеном кривичном делу
3) квалифихаторној околности
4) околности која утиче на врсту и меру казне.
Сем тога размотриће се и неке процесне реперкусије поје- 

диних решења.
1) — Да не би било понављања, из теорије кривичног права 

познато је шта је то продужено кривично дело. Треба само напо- 
менути да наш кривични законик, у принципу, не познаје про- 
дужено кривично дело, већ да је то теоретска конструкција коју 
је пракса прихватила из разлога целисходности. Но, у случају 
из чл. 135 ст. Ш КЗ. не може се говорити о продуженом кривич- 
ном делу, јер често неће бити теоретских елемената продуже- 
ног кривичног дела. Тако, не може бити никад истог оштећеника 
(ма да овај елеменат неки теоретичари не узимају као елеменат 
продуженог кривичног дела), сем тога може да изостане елеме- 
нат континуитета, нарочито имајући у виду последње речи ове од- 
редбе: „или је за нека убиства био раније осуђен“ . Коначно, пи- 
тање јединственог умишљаја може да буде, предмет дискусије. 
Како би се нашао јединствени умишљај, на пример, код случаја 
из чл. 253 ст. П и чл. 331 ст. IV КЗ. кад би се извршиоцу судило 
било по прописима о стицају, било да је за неко од ових дела 
извршилац већ раније осуђен. Свакако да се у  оваквој ситуаци-
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ји не може говорити о јединственом умишљају, a такав би слу- 
чај био код стицаја низа разнородних кривичних дела.

Пошто се у случају из чл. 135 ст. Ш КЗ. не могу у сваком 
случају стећи сви теоретски елементи продуженог кривичног 
дела, то је јасно да се и не ради о продуженом кривичном делу. 
Јасно је због тога што се мора принципијелно решити да ли је 
продужено кривично дело у сваком случају или не, јер је не- 
могуће узети да је нешто у једном случају продужено кривично 
дело a да у другом случају то није. Према томе, продужено 
кривично дело, као тумачење чл. 135 ст. Ш КЗ. отпада.

2) — Питање сложеног кривичног дела је нешто комплико- 
ваније. На први поглед изгледало би да је, у случају из чл. 135 
ст. Ш КЗ, класичан пример сложеног кривичног дела, јер се 
ради о више самосталних дела за која је предвиђена једна ка- 
зна, због тога што та дела чине једну органску целину. Међу- 
тим, кад се мало детаљније анализира и чл. 135 ст. Ш КЗ и сло- 
жено кривично дело онда се види да се не могу сложити теорет- 
ске поставке о сложеном кривичном делу и чл. 135 ст. III КЗ.

Сложено кривично дело представља више радњи, које свака 
за себе имају своја посебно одређена индивидуална обележја — 
и кривичноправне реперкусије —  a тек у заједничком склопу 
добијају нов вид, нов квалитет. Ту се ради о квалитативној раз- 
лици између појединачно узетих посебних радњи, и њиховог 
заједничког ефекта. Но, код тога треба имати у виду да свака 
појединачна радња представл>а и самостално крр1вично дело, и 
то потпуно, различито од оног другог, са којим нема ни генусне 
везе. Тако на пример код кривичног дела разбојништва из чл. 
252 КЗ, постоји принуда чл. 149 КЗ. и крађа —  чл. 249 ст. I КЗ, 
a тек у заједничком дејству ових двају кривичних дела —  пот- 
пуно различитих —  добија се потпуно ново кривично дело раз- 
бојништва-квалитативно потпуно ново. Код кривичног дела те- 
шког разбојништва из чл. 253 КЗ. као нов елеменат сложеног 
кривичног дела појављује се тешка телесна повреда — ст. I 
(дело из чл. 141 КЗ) или смрт — ст. П (дело из чл. 135 КЗ) неког 
лица. Код овог кривичног дела може недостајати један од еле- 
мената који чине саставни део кривичног дела, a тада нема више 
ни тог сложеног кривичног дела, већ остају само саставни де- 
лови —  на пример остаје само принуда ако није било крађе, или 
остаје само крађа ако није било принуде. Према томе, ако се 
правоснажно утврди да je извршено кривично дело разбојни- 
штва, па се поводом захтева за понављање кривичног поступка 
утврди да није било употребе силе —  принуде онда отпада кри- 
вично дело разбојништва и може остати само крађа из чл. 249 
ст. I КЗ, која пак може да буде и сродничка (чл. 266 КЗ), па 
да се гони по приватној тужби или по предлогу. Значи, да не- 
достатак једног елемента код сложеног кривичног дела из основе 
мења и материјално правну и процесно правну ситуацију.

Сложена кривична дела у нашем кривичном законику. су 
предвиђена већ у самом опису, тако да се одмах види из којих 
посебних радњи се састоји одређено кривично дело. Те посебне
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радње су у ствари елементи бића сложеног кривичног дела, и 
оне се не могу мењати ни по суштини ни по форми. Ако је из- 
вршена крађа па после употребљена сила тада може евентуално 
стајати разбојничка крађа из чл. 251 КЗ, уколико је сила упо- 
требљена у намери да се украдена ствар задржи. Ако сила није 
употребл>ена у тој намери онда нема ни кривичног дела из чл. 
251 КЗ. Према томе није одлучујуће само да ли су у питању 
употреба силе и одузимање туђе ствари, већ је од значаја и 
редослед појединих радњи и намера извршиоца у вези са по- 
јединим радњама. Сви ти елементи бића сложеног кривичног 
дела јасно су истакнути у одговарајућим одредбама посебног 
дела кривичног законика, тако да практично и нема сумње о 
значешу појединих поставки. Тако је на пример код кривичног 
дела силовања —■ чл. 179 КЗ, разбојничке крађе — чл. 251 КЗ, 
разбојништва — чл. 252 КЗ. итд. Из ових одредаба се види да 
сложено кривично дело апсорбује поједине радње и на тај на- 
чин долази до изражаја јединство појединачних радњи, тј. кроз 
ново, сложено кривично дело. Повезаност појединачних радњи; 
у склопу сложеног кривичног дела је чврста и не може се ме- 
њати ни аналогијом ни екстензивним тумачењем.

Посебно треба мати у виду да код сложених кривичних 
дела треба нужно да постоји или истовременост појединих радњи 
које су саставни део сложеног кривичног дела — или да се те 
радње одвијају одређеним редоследом једна за другом у непре- 
кинутом временском периоду. Тако на пример не ће бити кри- 
вичног деда разбојништва из чл. 252 КЗ. ако извршилац према 
оштећеном употреби силу, без намере одузимања, a неку ствар 
му одузме након више сати и сл.

Како стоји ствар са чл. 135 ст. Ш КЗ. из аспекта сложеног 
кривичног дела? Као прво, одмах се види да нема одређених 
временски непосредно повезаних радњи које би представљале 
елеменат бића кривичног дела, a као друго да у састав те од- 
редбе улазе сва убиства предвиђена у кривичном законику под 
условом да су извршена са умишл>ајем —  директним или евен- 
туалним — изузев кривичних дела из чл. 136 и 138 КЗ.

Кривично дело убиства у разним видовима предвиђено је  
у следећим одредбама кривичног законика; чл. 103, 122, 124, 125, 
126, 127, 129, 135, 150 ст. V, 179 ст. П, 180 ст. П, 181 ст. Ш, 253 
ст. П, 328 ст. Ш и 331 ст. IV, што значи да свако од ових дела 
може бити узето у  обзир, за примену чл. 135 ст. Ш КЗ. Ме- 
ђутим, за примену чл. 135 ст. Ш КЗ, уопште није важно када 
је неко од ових кривичних дела извршено, ни по временском 
размаку ни по редоследу. To несумњиво произлази из стили- 
зације чл. 135 ст. III КЗ. где се, између осталог, каже: „ . . . и 
то без обзира да ли му се за сва убиства суди применом одре- 
даба о стицају или је за неко убиство био раније осуђен“ , што 
значи да може бити узето у обзир у неко убиство за које је 
извршилац већ осуђен и издржао, или издржава, казну. Ова 
стилизација указује на још једну врло важну чињеницу a то 
је, да између ових убистава практично нема, и не мора бити.
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Јединства радње и односа апсорпци]е да ои се могао применити 
чл. 135 ст. Ш КЗ.

Пошто између више убистава не мора бити јединства радше ни 
односа апсорпције, онда се поставља питање шта представља 
елеменат сложеног кривичног дела. Свако убиство има своју со- 
пствену индивидуалност a посебну материјално-правну и про- 
цесно-правну ситуацију, тако да је свако за себе једна целина 
и — у суштини — не зависе једно од другог. To значи да ће, 
ако је неко лице окривл>ено за два кривична дела убиства из 
чл. 135 ст. I КЗ, чињенично стање бити утврђено посебно у  од- 
носу на свако убиство, и да ће се посебно утврђивати елементи 
бића сваког од тих кривичних дела. Ако једно од тих кривичних 
дела не буде доказано то ниуколико неће бити од утицаја на 
постојање оног другог кривичног дела, нити ће то друго кри- 
вично дело претрпети ма какву квалитативну измену. Ово не- 
сумњиво указује на потпуну самосталност сваког кривичног дела 
које долази у обзир за примену чл. 135 ст. Ш КЗ, и одсуство 
сваке апсорпције једног кривичног дела другим.

Ова потпуна самосталност појединих кривичних дела до- 
лази до пуног изражаја у сваком случаЈЈ'', па и у случају по- 
нављања кривичног поступка. Ако је у неком случају био при- 
мењен чл. 135 ст. Ш КЗ, па поводом захтева за понављање кри- 
вичног поступка буде утврђено да осуђени није извршио једно 
од убистава — за које је раније оглашен кривим —  онда оно 
друго убиство остаје утврђено као и ранијом пресудом, a у  од- 
носу на њега се неће ни водити поступак поводом захтева за 
понављање кривичног поступка. У таквом случају осуђени ће 
се ослободити од оптужбе за једно убиство — наравно ако буде 
доказано да га није извршио —  a ранија пресуда ће се оста- 
Бити на снази у односу на оно друго убиство. Овако се мора 
поступити пошто суд не може мењати пресуду у оном делу у 
односу на који није водио нов поступак. Тиме се раније утвр- 
ђено кривично дело не мења нити добија блажи или лакши вид, 
већ ће се само одлучити о новој казни.

ГГрема томе, сви разлози упућуЈу на то да се у случају из 
чл. 135 ст. Ш КЗ. не ради ни о сложеном кривичном делу.

3) —  Да ли се у случају из чл. 135 ст. Ш КЗ ради о ква- 
лификаторној околности? Ни на ово питање не може се потврдно 
одговорити. Квалификаторне околности су такве околности које 
дају нов вид неког кривичног дела, околности које објективно 
квалитативно мењају неко кривично дело лакшег вида. Тако нпр. 
крађа —  чл. 249 ст. I КЗ, постаје тешка крађа — чл. 250 ако 
је извршена обијањем или проваљивањем —  ст. I тач. 1. или за 
време пожара, поплаве или сличног удеса — ст. I тач. 5 итд. 
Ови нови елементи свакако дају посебно обележје крађи и ква- 
литативно мењају њен садржај и објективно и субјективно. Но, 
ови елементи треба да стоје у време извршења кривичног дела 
и представљају његов битан саставни део. Ако тих елемената 
није било у тренутку извршења кривичног дела онда нема ни 
квалификованог вида тог кривичног дела. Исти је случај и код
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кривичног дела убиства из чл. 135 КЗ. Ако је извршено обично 
убиство онда се ради о кривичном делу из чл. 135 ст. I КЗ, али 
ако је неко лишен живота на свиреп или подмукао начин, онда 
се ради о квалификованом убиству из чл. 135 ст. П тач. 1 КЗ. 
Међутим, свирепост или подмуклост треба да је била испољена 
приликом извршеша кривичног дела. Није довољно да је неко 
лице, на пример, познато као свиреп човек, уопште узевши, па 
да се за убиство које такав човек изврши, утврди да је извр- 
шено на свиреп начин. Свирепост, као објективна појава у спољ- 
њем свету, треба да је испољена приликом извршења кривичног 
дела и  објективно утврђена као свирепост знатног интензитета, 
имајући у виду да свако убиство, које мање a које више, садржи 
одређен степен свирепости, али да се ипак зато свако убиство 
не квалификује као свирепо. Коначно, несумњиво је да квали- 
фикаторна околност представља елеменат бића кривичног дела 
и према томе мора стајати у непосредвој, уској, вези са време- 
ном, местом, начином извршења кривичног дела, намером одно- 
сно последицом. Код чл. 135 ст. Ш КЗ. није такав случај, јер 
једно убиство не мора бити ни у каквој вези са другим — ма 
да може бити, али то није нужно, нити битно — , нити убиства 
морају бити временски повезани. Свако убиство је посебно кри- 
вично дело и између њих не мора постојати органска веза.

Пошто једно убиство другом не даје неки посебан нов, или 
објективно квалификован облик, то се у  случају из чл. 135 ст. 
III КЗ. не може говорити ни о квалификаторној околности, ко- 
јом би се објаснио овај пропис.

4) — Најзад, да ли је у случају из чл. 135 ст. Ш КЗ. у пи- 
ташу само околност која утиче на врсту и меру казне? На ово 
питање се може бдговорити потврдно, јер и логично и грама- 
тичко тумачење ,те одредбе несумњиво указује да је у питању 
само посебно предвиђена казна за извршиоца који је  и објек- 
тивно и субјективно тако друштвено опасан да му се може из- 
рећи и најстрожија казна.

Очигледно је  да је извршилац, који изврши са умишљајем 
више убистава —  без обзира на њихова квалификована своЈства 
—  тако друштвено опасан да је друштвено оправдано, и нужно, 
за таквог извршиоца предвидети и најстрожију врсту казне. Ви- 
сок степен друштвене опасности таквог извршиоца долази до 
пуног изражаја без обзира да ли су убиства извршена истовре- 
мено или у  неком, дужем или краћем, временски неодређеном 
периоду. Таква друштвена опасност долази до изражаја и у слу- 
чају кад је извршилац већ раније био осуђен за кривично дело 
убиства са умишљајем, па чак ако је раније изречену казну већ 
и издржао. Такви случаЈеви несумњиво заслужују посебан трет- 
ман и са становишта казнене политике.

Пошто вишеструки убица —  без обзира да ли је у питању 
стицај или је за неко дело убиства већ раније донета право- 
снажна пресуда, или већ и издржана казна — нужно треба да 
се третира знатно строжије, питање је каква се казна може из- 
рећи таквом извршиоцу по општим прописима о изрицању ка-
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зни. Ако је на пример неко лице извршило два кривична дела 
убиства из чл. 135 ст. I КЗ, — без везе једно са другим —  па 
му се истовременб суди за оба дела, онда му се на основу чл. 
135 ст. I у вези чл. 46 ст. I тач. 2 и чл. 28 КЗ не може ни у ком 
случају изрећи више од 15 година строгог затвора. Исти је слу- 
чај и ако је за неко убиство извршилац већ раније правосна- 
жно осуђен, па казну није издржао или је делимич[но издржао 
— чл. 47 ст. I КЗ. Ако је пак извршилац издржао казну за ра- 
није извршено кривично дело убиства онда му се та осуда само 
може узети као отежавајућа околност на основу чл. 40 КЗ, али 
ни у том случају казна не може прећи општи максимум казне 
строгог затвора.

Одредбом о вишеструком поврату —  чл. 40-а КЗ, такође се 
не може изрећи строжија казна од општег максимума казне стро- 
гог затвора — чл. 40-а ст. II, тако да ти општи прописи о одме- 
равању казне не задовољавају објективне потребе казнене по- 
литике. Због тога је законодавац посебно предвидео могућност 
изрицања најстрожије казне за више убистава, и посебно је ту 
могућност предвидео у чл. 135 ст. Ш КЗ, јер се таква казна може 
изрећи само кад су у питању убиства извршена са умишљајем, 
сем оним из чл. 136 и 138 КЗ.

Пошто је посебно изрицање најтеже казне могуће само у 
односу на више убистава, то је најлогичније, и најпрактичније, 
да се таква врста казне предвиди у посебном делу Кривичног 
законика, a не у његовом општем делу, јер та врста казне и није 
предвиђена уопште за сва кривична дела. Такву солуцију дик- 
тирала је и законодавна техника, a да је одредба чл. 135 ст. Ш 
КЗ. била унета у Општи део КЗ, онда би уопште отпала било 
каква сумша у погледу карактера те одредбе. Сличан је случај 
са казном конфискације имовине. Конфискација имовине пред- 
виђена је у Општем делу КЗ као споредна казна —  чл. 24 ст. I 
тач. 4, чл. 25 ст. II и чл. 36 КЗ —  али само генерално, док је 
на више других места посебно прецизирана могућност изрицања 
те казне —  чл. 123, 134, 248-а, 267, 32б-а и 360-6 КЗ, јер изри- 
цање те споредне казне и није могуће у односу на сва кривична 
дела предвиђена у Кривичном законику.

Према томе, одредба чл. 135 ст. III КЗ представља само по- 
себно предвиђену казну за извршиоца више кривичких дела 
убистава са умишљајем.

II.

Пошто је напред изложен карактер одредбе чл. 135 ст. Ш 
КЗ, сада се може дати одређен одговор на питање: да ли може 
бити покушаја у случају из чл. 135- ст. Ш КЗ. Одговор је јасан: 
покушаја очигледно не може бити, пошто се у случају из ч.л. 
135 ст. Ш КЗ не ради о самосталном кривичном делу — ни про- 
дуженом, ни сложеном, ни квалификованом — већ се ради само 
о посебно предвиђеној казни.
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Међутим, нешто теже је одговорити на питање да ли поку- 
шај убиства може, или мора, бити узет у обзир за примену чл.
135 ст. Ш КЗ. и за одмераваше најстрожије казне? Код давања 
одговора на ово питање треба имати у виду да може постојати 
низ комбинованих случајева где ће се поставити питање да ли 
се неки покушај убиства има узети у обзир или нема. На при- 
мер, неко изврши убиство и покушај убиства, или; неко је ра- 
није осуђен због убиства па изврши покушај убиства или обрат- 
но, с тим што може да се деси да је ранију казну већ и издржао; 
или: неко изврши два покушаја убиства; или раније је осуђен 
за покушај убиства — казну можда није издржао или није у 
целини, односно уопште је није издржао —  па поново изврши 
покушај убиства итд. Оваквих и сличних комбинација може 
бити неограничен број, али се ипак мора принципијелно решити 
питање покушаја, односно могућности да покушај буде узет у 
обзир за примену чл. 135 ст. III КЗ. или не. Ово питање се мора 
решити у односу на све случајеве, јер се не може препустити 
да се оно решава као фактично питање. у сваком поједином 
случају.

У овом правцу судска пракса није богата и, што је најва- 
жније, неуједначена је. Било је случајева да ie покушај убиства 
узиман у обзир као саставни део кривичног дела из чл. 135 ст. 
Ш КЗ, a и обратно, да су само свршена убиства узимана у об- 
зир a покушаји третирани као стицај. Одговор на ово питање 
може се дати само полазећи опет од чињенице да у чл. 135 ст. 
III КЗ, није конституисано посебно, ново, кривично дело, већ да 
је у питању само посебно предвиђена казна. Кад се ствар тако 
постави онда практично, a и теоретски, отпадају сви проблеми 
у вези са покушајем кривичног дела убиства и његовог односа 
према чл. 135 ст. III КЗ.

Кад се пође од чињенице да је свако убиство самостално 
кривично дело, онда питање правне квалификације не представ- 
ља проблем. Свако кривично дело убиства има своје одређене 
индивидуалности — мес1;о, време, начин извршења итд. —  a за- 
једнички су им елементи бића тог кривичног дела. Ако је неко 
убиство остало у покушају оно ће се посебно третирати на основу 
чл. 16 КЗ. Но, кад се ради о више убистава или покушаја уби- 
ства онда је одлучан степен друштвене опасности, и кривичних 
дела и извршиоца, да би се одлучило да ли ће се применити 
ст. III чл. 135 КЗ. Овде треба имати у виду да има лаких слу- 
чајева убиства из чл. 135 ст. I КЗ. који су близу граница чл.
136 КЗ, a да са друге стране опет има тешких случајева поку- 
шаја убиства где је оштећени остао у животу само благодарећи 
хитној лекарској интервенцији. Но има и врло благих покушаја 
убиства, који су некад врло близу границе тешке телесне повре- 
де из чл. 141 КЗ, a опет има и неподобних покушаја убистава 
— било релативно било апсолутно — чл. 17 КЗ, што све мора 
посебно да се цени приликом доношења одлуке о казни.

Пошто свако убиство или покушај убиства мора да се тре- 
тира посебно, онда и у случају једног свршеног убистава и јед-
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ног покушаја може да дође до примене чл. 135 ст. III КЗ. Да је 
ово тачно види се и из тога што је у чл. 135 ст. П тач. 2 КЗ. 
предвиђена смртна казна за извршиоца који неког лиши живота 
a притом се умишљајем доводи у опасност живот још неког 
лица. Кад је законодавац тако високо оценио друштвену опа- 
сност извршиоца који неког убије a другом са умишљајем само 
угрози живот, онда је очигледно да је друштвено опаснији онај 
који неког убије a још неког покуша да убије. Иста је ситуација 
и у случају кад је неко извршио два покушаја убиства, јер је  
и тај тако друштвено опасан да може доћи до примене најстро- 
жија казна, нарочито имајући у виду интензитет угрожавања 
и тежину последице, уз околност да дело није довршено не због 
воље извршиоца, већ због узрока ван његове воље, па чак и про- 
тив његове воље.

Ако би се узело да је у случају из чл. 135 ст. III КЗ. у пи- 
тању самостално кривично дело, онда би се —  код решавања 
питања уклапаша покушаја убиства у ту конструкцију — дошло 
до низа тешкоћа. Нарочито имајући у виду да сама стилизација 
чл. 135 ст. III КЗ. упућује на свршена кривична дела и да би 
се тада тешко могао покушај повезати у једну складну целину 
са свршеним кривичним делом. Сем тога и стилизација наведене 
одредбе упућује на то да се свако убиство има третирати као 
самостално кривично дело, па га тако и треба третирати.

Изложеном решењу могло би се приметити да може бити 
неповољније по окривљеног, да га ставља у тежи положај због 
стицаја кривичних дела. Међутим, то је само привидно. У су- 
штини ствари ништа се не мења ако се утврди да је неко из- 
вршио два кривична дела убиства и један покушај убиства па 
му се одмерава казна на основу чл. 135 ст. III КЗ, или да је 
извршио наводно кривично дело из чл. 135 ст. Ш КЗ. у чијем 
опису би било два убиства и један покушај убиства — па му се 
одмерила казна по истом пропису. Према томе окривљени не 
само да није у горем положају, већ напротив може бити, поне- 
кад, у бољем положају. На пример, ако је извршилац покушаја 
убиства издржао казну, па после извесног времена поново извр- 
ши покушај убиства, тада ће му застарелост тећи од момента 
извршења новог кривичног — самосталног — дела и трајаће, на 
основу чл. 80 ст. I тач. 2 КЗ, 15 година, док би, у случају да се 
узме да је у чл. 135 ст. Ш КЗ. једно дело, на основу чл. 80 ст. I 
тач. 1 КЗ трајала 25 година.

Кад се стане на становиште да је у чл. 135 ст. III КЗ. само 
посебно предвиђена казна онда се све могуће ситуације — a њих 
има безброј —  могу лако решити и то на принципијелно једнак 
начин.

IIL
У вези са применом чл. 135 ст. Ш КЗ. има и неких процес- 

них питања која су специфична.
Ради се наиме о изреци пресуде, о њеној форми и садржини. 

У изреци пресуде морају се посебно описати све радње извр-
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вршења са свим обележјима и елементима бића појединих кри- 
вичних дела убистава са правном оценом сваког од њих, jep 
могу бити разнородна. На пример утврдиће се да је извршено 
кривично дело убиства из чл. 135 ст. I КЗ. и кривично дело 
тешког разбојништва из чл. 253 ст. II у вези чл. 251 или 252 КЗ, 
a затим he се казна одмерити и изрећи на основу чл. 135 ст. 
Ш КЗ.

За свако кривично дело, за које се окривљени оглашава 
кривим, утврдиће се појединачне казне по одговарајућој одред- 
би посебног дела Кривичног законика, с тим што у овом слу- 
чају не долазе у обзир одредбе чл. 46 КЗ. у погледу изрицања 
главне казне. Ове одредбе не долазе у обзир због тога што је 
њихова примена изричито искључена одредбом чл. 135 ст. III 
КЗ. где стоји: „Истом казном — тј. казном из ст. П чл. 135 КЗ. 
казниће се . . . и то без обзира да ли му се за сва убиства суди 
применом одредаба о стицају . . To значи да се казна —  из ст. 
II чл. 135 КЗ. — може изрећи без обзира на то што се по одред- 
бама о стицају не би могла изрећи, јер ни једна појединачно 
утврђена казна не би била смртна казна.

Овако решење изреке пресуде је нужно због тога што у слу- 
чају понављања кривичног поступка, суд који поново суди треба 
да решава само о оном кривичном делу поводом којег је  дозво- 
љено понављање кривичног поступка, a не поводом свих кривич- 
них дела која су обухваћена пресудом. Сем тога у случају амне- 
стије нужно је да постоје посебна дела са посебно утврђеним 
казнама. И коначно чл. 46 ст. I КЗ. и чл. 336 ст. V ЗКП. изри- 
чито наређују да се у случају стицаја имају у пресуди навести 
и појединачно утврђене казне, a ни једним прописом није пред- 
виђен било какав изузетак.

IV.

Најзад, резиме би био: у чл. 135 ст. III КЗ. није конститу- 
исано ново кривично дело, већ се ради о посебно предвиђеној 
казни; пошто ту нема кривичног дела не може бити ни поку- 
шаја; свако појединачно дело је самостално и може бити и свр- 
шено и покушано да би се изрекла казна по чл. 135 ст. Ш КЗ; 
у изреци пресуде свако кривично дело мора бити посебно опи- 
сано и правно оцењено са утврђеном казном за свако поједино 
дело у границама предвиђеним у посебном делу Кривичног за- 
коника a са казном изреченом на основу члана 135 ст. III КЗ.

Др. Бранко Петрић
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

Дана 9. јуна 1962. године, у просторијама Савеза, одржана 
је седница председништва Савеза. На седници је припремЈвен 
материјал и утврђен дневни ред за предстојеће заседање Пле- 
нума Савеза који ће се одржати 23. и 24. јуна 1962. године у 
Београду. За ове дане заказан је и састанак председника Савета 
свих Комора, те састанак председника Дисциплинских судова и 
дисциплинских тужилаца свих Комора, као и састанак председ- 
ника свих Удружења адвокатских приправника.

Председништво је размотрило питање забране адвокатима 
да заступају привредна предузећа о чему су реферисали пред- 
ставници Адвокатских комора у Београду и Новом Саду. Одлу- 
чено је да се у дневни ред заседања Пленума стави као посебна 
тачка и питање- заступања друштвено правних лица. Решавана 
су питања у вези одласка савезне делегације на конгрес Међу- 
народне уније адвоката који ће се одржати у Лисабону јула 
месеца 1962. године. Расправљана су и друга текућа питања.

М. Б.

РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ЗАСЕДАЊЕ ПЛЕНУМА 
САВЕЗА АДВОКАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

На дан 23. и 24. јуна 1962. године на Правном факултету у 
Београду одржано је заседање Пленума Савеза адвокатских ко- 
мора Југославије. Пленуму су као гости присуствовали: др Јосип 
Хрнчевић, секретар за правосудне послове СИВ-а, Ђуро Меденица 
савезни јавни правобранилац, Богдан Перовић заменик Савезног 
јавног тужиоца, Милан Савић, председник Вишег привредног суда 
НРС, др Јоже Павлич, државни секретар за правосудну управу 
HP Словеније, Благоје Левков, државни секретар HP Македоније, 
Стеван Крџалић, покр. секретар за правосудну управу АПВ, као 
и други.

У Пленуму су Коморе представљали председници Управних 
одбора и председници Савета Комора. Сем тога учешће у раду 
Пленума узели су и председници дисциплинских судова Комора, 
дисциплински тужиоци свих Комора и председници Удружења 
адвокатских приправника. Рад пленума је пратио већи број ад- 
воката.

Између осталих текућих питања на дневном реду била су 
ова питања; 1) Општи проблеми адвокатуре, референт Драгослав 
Трнинић, кореферент Трајко Јовев, 2) Питање реорганизације ад- 
вокатуре, референт др Владимир Шукље, кореферент Милорад 
Ботић, 3) Питање заступања привредних организација, референт 
Славко Шимотовић. Поред тога, извештај о проблемима у посло-
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вању дисциплинских органа Комора и извештај о стању и про- 
блемима удружења адвокатских приправника.

У дискусији по рефератима узео је реч и др Јосип Хрнчевић, 
који је између осталог истакао да је неосновано тражење да се 
адвокатима онемогући заступаше привредних предузећа, да се не 
може прихватити у јавности изнети предлог за измену чл. 481 
ст. 2 у вези чл. 84 ЗПП, јер да друштвена заједница има наро- 
чити интерес да се заступање интереса друштвене имовине обез- 
беди квалификованим стручњацима. Надал.е, да у будућој реор- 
ганизацији адвокатуре треба предвидети и индивидуалне и удру- 
жене адвокатске канцеларије, о чијој физиономији треба Савез 
да развије одговарајућу дискусију. Најавио је израду претпро- 
јекта Закона о правним службама, који ће благовремено бити 
доставл>ени адвокатским организацијама на дискусију.

На крају Пленум је изабрао ново председништво и одредио 
руководиоце појединих комисија. За новог председника је изабран 
др Владимир Шукље, председник Адвокатске коморе у Љубљани.

М. Б.

СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКИХ КОМОРА У САРАЈЕВУ
И СКОПЈУ

10. јуна 1962. одржана је Скупштина Адвокатске коморе у  
Сарајеву. Скупштина је била радна, a на њој се дискутовало о 
свим актуелним проблемима адвокатуре. Константовано је да пи- 
тање пружања правне помоћи од стране Бироа на подручју те 
Коморе није заоштрено. него да су односи сасвим нормални. Ад- 
вокатску комору АПБ заступао је Андрија Шарчевић, заменик 
председника.

Уз велико учешће адвоката одржана је Скупштина Адвокат- 
ске коморе у Скопју, 17. јуна 1962. године. И ова је Скупштина 
била радна, па се на њој дискутовало о свим проблемима наше 
адвокатуре, нарочито из аспекта стања у Нар. Републици Маке- 
донији. Посебна је пажња била посвећена у дискусији о новим 
формама рада адвоката.

Обе Скупштине су врло добро успеле.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одговорни уредник листа није ду- 
жан да штапма одговор на инфор- 
мације ако исти није потписан ол 
овлашћеног лица. (Врх. суд АПВ бр. 
Гж. 428/1962).

Тужиоци су поднели тужбу про- 
тив одговорног уредника дневног ли- 
ста, тражећи да се ова) пресудом

обвеже на штампање одговора упу- 
ћеног истоме, a у вези једног чланка.

I. ст. суд је тужбу одбио, јер је 
утврдио да одговор нису својеручно 
потписала овлашћена лица. Подне- 
сену жалбу је Врх. суд АПВ, одбчо 
као неосновану, a из разлога:
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Према одредби члана 36 т. 5 За- 
кона о штампи итд. (Сл. лист ФНРЈ 
€р. 45/60) одговорни уредник новина 
није дужан да објави одговор ако 
одговор није потписало овлашћено 
лице.

Није спорно да су на предметном 
одговору на информацију потписи 
наводно од овлашћених лица отку- 
цани писаћом машином.

Према томе, одговор на информа- 
цију нису потписала овлашћена ли- 
ца. Одређено лице може потписати 
неку исправу или тако да исправу 
својеручно потпише или тако да 
стави сво) рукознак ако је  непи- 
смено или из неких других разлога 
(нпр. неког физичког недостатка) не 
може да се својеручно потпише, у- 
колико не пЈ>едлежи случај да у име 
дотичног лица исправу потписује 
законсхи заступник односно стара- 
лац или пуномоћник.

Нема сумње да потпис откуцан на 
писаћој машини није ни својеручни 
потпис ни рукознак лица које треба 
да потпише одређену исправу.

Према одредби члана 41 Закона о 
штампи итд. у споровима ради обја- 
вљивања одговора на информацију 
суд he одбити тужбени захтев и он- 
да ако утврди да постоји околност 
из чл. 36. т. 5 истог Закана, дакле, 
ако одговор није потписало овлаш- 
ћено лице. С обзиром на ово није 
битно из којих је иначе разлога од- 
говорни уредник одбијао да објави 
предметни одговор на информацију.

Ако тужени није у свему поступио 
по пуномоћству тужиоца, већ је про- 
тивно споразуму са тужиоцем у ку- 
попродајни уговор унео себе као 
купца, a не тужиоца, онда тужилац 
има право да тражи накнаду штете. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 1035/1961).

I ст. пресудом уважен је тужбени 
захтев, па је тужени уложио жал- 
бу, коју је Врх. суд, као неоснова- 
ну одбио, a из разлога:

I. ст. суд је правилно утврдио чи- 
шенично стање на основу брижљиве 
оцене изведених доказа.

Из тако увтрђеног чињеничног 
стања се види, да тужени није у 
свему поступио по споразуму склоп- 
љеним са тужитељем, a на име није 
у купопродајни уговор унео да је 
тужител> у  ствари купац спорних 
непокретности, већ је себе ставио 
као купца.

Због тога што тужени није у све- 
му поступио по пуномоћству тужи- 
теља, он има право да тражи од

шега накнаду за штету коју трпи 
услед тога. По правним правилима 

имовинског права, штета се накна- 
ђује уопоставом пређашњег стан>а, 
што би у овом случају значило оба- 
везом туженика да врати тужитељу 
примл>ених 200.000 динара.

Али, пошто је тужени за тај ше- 
гов новац купио спорне непокретно- 
сти, у конкр. случају, поштење у 
односима међу грађанима и правич- 
ност налажу да се тужитељу та на- 
кнада даде признањем његовог пра- 
ва својине на спорним некретнина- 
ма кутивеним његовим новцем, те је 
из ових разлога одлука побијане 
пресуде правилна.

Решење којим се одређује вишак 
земл>ишта који се уноси као вишак 
максимума у пољ. земл.. фонд може 
се побијати у управном поступку a 
не тужбоси код редовног суда. (Врх. 
суд АПВ бр. Гж. 449/1962).

I. ст. решењем одбачена је тужба. 
Тужилац је уложио жалбу, која је 
као неоснована одбијена a из раз- 
лога:

Према чл. 16. ст. 1. Закона о про- 
мету земљишта и зграда из имовине 
приватног лица које стекне пољо- 
привредно земљиште преко законом 
одређеног максимзгма издваја се ви- 
шак и уноси у ПЗФ опште народне 
имовине. Јасно је да овај законски 
пропис не прави никакву разлику 
између приватних лица земљорад- 
ника и неземљорадника.

Које he се земљиште издвојити 
као вшпак утврђује се у  поступку 
по Закону о пољопр. земљ. фонду 
опште народне имовине итд. Према 
чл. 82. ст. 1 тач. 12 Закона о над- 
лежности општинских и среских на- 
родних одбора и њихових органа, a 
у вези ст. 2 истч>г члана, решење ко- 
јим се одређује вишак земљишта 
које имају неземлаорадници преко 
одређеног максимума и о  уношењу 
тог вишка као ошптенародну имо- 
вину у ПЗФ доноси орган управе 
надлежан за послове из области 
имовинско-правних односа. To ре- 
шеше, као и свако друго решење 
управног органа, може се побијати 
само у управном поступку, a не ту- 
жбом код редовног суда.

Стога је  I ст. суд у смислу чл. 15. 
ст. 2 ЗПП правилно одбацио тужбу 
којом се побија наведено решење 
управног органа.
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Спор о отказу уговора о закупу 
110СЛ0ВНИХ просторија спада у над- 
лежност Среског суда без обзира на 
вредност предмета спора. — У та- 
квом спору дозвољена је ревизија 
caiuo у случају када другостепени 
суд измени чињенично стање утвр- 
ђено у првостепеном поступку. (Врх. 
суд АПВ бр, Рев. 297/962).

Против П. ст. пресуде уложена ,ie 
ревизија. Ревизија је  као недозво- 
љена одбачена, a из разлога:

Према одредбама чл. 368 ст. 2 ЗПП 
против пресуде Окружног суда до- 
нете у другом степену странке могу 
кзјавити ревизију у следећим слу- 
чајевима: 1) ако је II. ст. пресудом 
одлучено о спору из чл. 25. ст. 1 и 2 
тач. 4 и 5 ЗПП, a вреднрст предме- 
та спора прелази износ од 50.000 ди- 
нара — 2) ако је II. ст. пресудом

одлучено о  спору из чл. 25 ст. 2 тач. 
1 и 2 ЗПП и 3) ако је  II. ст. суд 
изменио чињенично стање утврђено 
у I. ст. пресуди (чл. 360 ст. 1 тач. 3 
и 4 ЗПП);

У овом предмету се ради о епору 
о отказу уговора о закупу послов- 
них просторија, дакле о  таквом спо- 
ру који према одредби чл. 25 рт. 2 
среског суда без обзира на вредност 
предмета спора. Према напред иста- 
кнутим одредбама чл. 368 ст. 2 ЗПП 
ревизита у таквом спору је  дозво- 
л»ена само у случају ако је  II ст. 
суд изменио чињенично сташе утвр- 
ђено у I ст. пресуди.

Из II. ст. пресуде је видљиво да 
П. ст. суд ни.1е изменио чињенично 
стање утврђено у I. ст. пресуди, па 
према томе није дозвољена ревизија.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ кбја је одржана 5. 
јуна 1962. године донесена су следећа решења;

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

2) Донесена су решења о извршењу одлука годишње скуп- 
штине АК у  АПВ која је одржана 13. маја 1962. године.

3) Решењем бр. 155/62 брисан је из именика адвоката услед 
смрти Коршош Лајош, адвокат из Алибунара, a за преузимате- 
ља је одређен Васа Радић адвокат из Алибунара.

4) Решењем бр. 167/62 са 30. јуном 1962. године брише се из 
именика адвоката АК у АПВ Јован Јегдић адвокат из Н. Сада, 
услед пензионисања, a за преузиматеља његоове адвокатске кан- 
целарије одређује се Милорад Ботић адвокат ргз Н овог Сада.

5) Решењем бр. 164/962 a на предлог дисциплинског тужи- 
оца ове Коморе, на основу чл. 93 тач. 8 и чл. 56 ЗОА те чл. 31 и 
56 Статута АК у АПВ, обуставл>а се вршење адвокатуре Николи 
Брашовану из Вршца, a за привременог заменика одређује се 
др Лазар Бошњак из Вршца.

6) Решењем бр. 169/62 са 1. јуном 1962. године брише се из 
именика адвоката АК у АПВ Александар Ивковић, адвокат из 
Срем. Митровице, у след преселења седшлта адвокатске канце- 
ларије a за ггреузиматеља шегове канцеларије одређу.те се адво- 
кат Милорад Вукосављевић из Срем. Митровице.

7) Решење бр. 171/62 брише се из именика адвокатских при- 
правника Царић Бранко, адв. припр. из Н. Сада, са даном 1. мај 
1962. a због засниван>а радног односа.

8) Решењем бр. 136Д2, a на основу чл. 66, 67, 13 тач. 7 и 23 
3 0 A те чл. 6 тач. 1, 2 и 9 Статута АК у АПВ уписује се у име-
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ник адв. приправника АК у АПВ Душан Јоковић на адв. при- 
правничкој вежби код адвоката Сава Криг у Панчеву.

9) На основу чл. 51 и 93 тач. 8 3 0 А, решењем бр. 143/62 узи- 
ма се на знање преселеше седишта адвокатске канцеларије Ве- 
лилГира Нинкова из Куле у Врбас.

10) Решењем бр. 145/62 бргапе се из именика адвоката АК у 
АПВ Власта Радичевић адвокат из Панчева и то са даном 15. 
мај 1962. због заснивања радног односа.

11) Решењем 152/62 бригаие се из именика адвоката АК у АПВ 
Веселин Команов адвокат из Бечеја, услед смрти, a за преузи- 
мател>а адвокатске канцеларије одређује се адвокат др Милош 
Влаховић адвокат из Бечеја.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

Управни одбор АК У одржао је своју седницу дана 21. јуна 
1962. године, донео следећа решења:

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

2. Решењима бр. 176, 178, 187/62, a на основу извештаја Окру- 
жних јавних тужилаштава из Зрењанина и Кикинде, на основу 
чл. 93. т. 3. у вези чл. 56. ст. 2 ЗОА, те чл. 31 и 56 Статута АК 
у АПВ обуставл>а се вршење адвокатуре и то:

а) др Несторов Драгољубу, адв. из Зрењанина, a за привре- 
меног заменика одређује се адвокат Подградски Јосип, из Зре- 
њанина;

б) Ивачковић Дејану, адвокату из Кикинде, a за привр. за- 
меника одређује се адвокат Дражић Исак, из Кикинде;

в) Гардашевић Стевану, адв. из Зрењанина, a за привр. заме- 
ника одређује се адвокат Вуковић Милорад из Зрењанина;

г) Коробов Александру, адвокату из Кикинде, a за привр. 
заменика одређује се адвокат Лопушина Петар, из Кикинде;

3. Решењем бр. 198/62. a на предлог Дисц. тужиоца АК у 
АПВ обуставља се, на основу чл. 93. т. 8. и чл. 56. ст. 2 ЗОА, те 
чл. 31 и 56 Статута АК у АПВ, вршење адвокатуре адвокату Се- 
леа Јовану, из Ковачице, a за ггривр. заменика одређује се адво- 
кат Младеновић Миливој из КовачР1це.

4. Решешем бр. 196/62. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ са даном 1. јун 1962. Матејић Чедомир, адв. припр. из Н. 
Сада услед заснивања радног односа.

5. Решењем бр. 188'62. брише се из именика адв. припр. АК 
у АПВ, са даном 15. јун 1962. Драпшин Светислав, адв. припр. 
услед уписа у именик адвоката АК у Београду.

6. Решешем бр. 164'62.разрешава се дужности привр. заме- 
ника адвокату Брашован Николи адвокат др Бошњак Лазар, из 
Вршца, a за привр. заменика одређује се адвокат Корња Никола 
из Вршца.

7. Узет је на знаше извештај Уређивачког одбора ,,Гласника” 
о раду.
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8. Узет је на знање допис НО среза Нови Сад бр. 01-2631/62. 
од 16. јуна 1962. којим HOC извештава да је ставио примедбе у 
смислу законских прописа на решење НОО Нови Сад у вези осни- 
вања Бироа за пружање правне помоћи.

9. У смислу прописа чл. 4., 47, ст. 2 ЗОА, чл. 33 Статута и 
чл. 8 Уредбе о награди за рад адвоката, уговор који је склопио 
адвокат Кркљуш Иван са Бироом за пружање правне помоћи у 
Новом Саду враћен je са примедбама ради усклађивања истог са 
прописима законским,

10. Решавано је о осталим текућим пословима.
Управни одбор АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пошто су се оба органа надлежна за упис у именик адвоката, 

Управни одбор и Савет, сагласили да nocToje услови за упис у 
именик адвоката, то се на основу чл. 93. т. 4. 87. т. 3. чл. 13 т. 
1-6, чл. 23 Закона о адвокатури и чл. 6. т. 1-2 и 7 Статута АК 
у АПВ уписује и именик адвоката:

Решењем бр. 163/1962. Николић Коста, са седиштем адв. кан- 
целарије у Ковачици, са даном 26. јун 1962. године.

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК У АПВ
Скреће се пажша свим члановима да 1. јула доспева обавеза 

уплате треће рате чланарине Комори за 1962. годину. Свака тро- 
месечна рата износи 3.000 динара.

Уједно се позивају. адвокати да изврше обрачун за прво 
полугодиште 1®/о доприноса и да допринос уплате.

Молимо све адвокате да нам доставе бројеве жиро рачуна.
Позивају се адвокати да уплате по 400 дин. за смртни случај 

др Александра Спенула, пенз. адвоката у Ковачици, који је пре- 
минуо 18. јуна 1962. године.

Кшиговодство Коморе

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА“

Молимо све наше сараднике да нам доставе бројеве жиро 
рачуна ради исплате ауторског хонорара.

Уједно молимо све наше сараднике да нам чланке шаљу на- 
писане само писаћом махшшом са проредом, на једној страни.

Уређивачки одбор „ГЛАСНИКА“

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и власник: Адвокатска комора 
у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 / Текући рачун код 
Народне барнке 151-13-5-3347 / Штампа „Будућност“ , погон књига и брошура
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