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П

ЦЕНТРАЛИЗОВАНА И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА АДВОКАТУРЕ

Како се наш друштвени развитак креће у правцу јачања ко- 
муна управо, развитка комуналног система, то је кеопходно да се 
и дрзтлтвене организације као и јавне службе организационо сао- 
бразе, ирилагоде, овом pasBrnKj?̂ . Адвокатура као јавна служба 
централизовано је организована као републичка институција, a 
no јединственом Савезном закону. Оваква организација наглим 
развитком комуналног система показује се застарелом и чини 
сметње даљем развитку адвокатуре. Адвокатске коморе као оба- 
везне организације адвоката формиране су за сваку Републику 
(и за АП Војводину), са одговарајућим органима као и органом 
друштвеног управљања — Саветом. Републичке скупштине (и 
скупштина АП Војводине) бирају одговарајући број чланова Са- 
вета. Све Адвокатске коморе обавезно чине Савез адвокатских 
комора. Оваква организација по Закону о адвокатури из 1957. као 
и по ранијем Закону од 1946. везивала је адвокатуру у друштве- 
ном саобраћају са одговарајућим републичким органима власти 
и управе, као и друштвених организација. Овај однос био је и 
правилно развијен и негован на овом нивоу. Међутим, на нивоу 
срезова и ком}гна адвокатура није имала одговарајућу организа- 
цију па је веза — управо контакт са органима власти, управе, 
других јавких служби и друштвених организација, скоро изо- 
стала, јер ју је тешко било успоставити без одговарајућих органа. 
Како су адвокати својим канцеларијама смештени углавном у 
комунама са седиштем Среског суда и како се њихов рад пре- 
тежно одвија у поступању код локалних органа то се појавила 
озбиљна потреба да се формирају и локалне адвокатске организа- 
ције. Како за оснивање ових Закон о адвокатури није предвидео 
одговарајуће прописе ни форме то су неке коморе (Хрватска, Вој- 
водина), у режиму стагор закона у својим правилима предвиделе



организовање локалних колегијума адвоката, у Хрватској названи 
колективом адвоката, a у Војводини Радним одбором адвоката 
и адвокатских приправника. Тако је на годишњој скупштини 
Адвокатске коморе Војводине од 19. априла 1953. године изра- 
ђена коначна организација Радних одбора као локалних опгана 
Коморе, којима се ставља задатак да представљају адвокате и 
адвокатске приправнике пред локалним органима, да се брину о 
исправности рада адвоката и адвокатских приправника, о струч- 
ном усавршавању ових, о малеријалним интересима чланова и 
сл., као и да спроводе одлуке органа Коморе. После доношења 
ковог Закона о адвокатури 1957. године Статутом Коморе задр- 
жавају се и надаље Радни одбори адвоката и адвокатских при- 
иравника, који се образују у  сваком месту где има више од 5 
адвоката, као локални органи Коморе.

На овај начин адвокати у Комунама дошли су у могућност 
да лакше контактирају са одговарајућим представницима власти, 
управе и друштвених организација, као и да сами решавају своја 
локална питања. Ово је за прво време било довољно. Неки Радни 
одбори су развили своју организацију и афирмисали се у својој 
средини као друштвено професионална организација адвоката и 
много помогли чланству да реши нека своја питања везана за 
локалне прилике. Међутим, у даљем развитку комуналног си- 
стема, a посебно у периоду увођења друштвеног управлЈања овак- 
ва организација се показала недовољном. На годишњој скупшти- 
ни Адвокатске коморе Војводине одржаној у Зрењанину 1960. 
изнето је мишљење да треба адвокатску организацију приближи- 
ти комуни тако да би и при Радним сдборима (колективима) тре- 
бало увести органе друштвеног управљаша. Ово мишљење је 
пренето и Савезу адвокатских комора Југославије, где се, кроз 
даље дискусије, сада већ, по питању реорганизације адвокатуре 
и других правних служби, искристалисало мишљен>е да у пред- 
стојећој реорганизацији треба формирати среске, односно кому- 
налне, Адвокатске коморе. Значи, да би наши радни одбори који 
су сада органи Коморе, који извршују постављене задатке и који 
су уствари колегијум адвоката једне општине, прерасли у основ- 
ну организациону јединицу адвокатуре — среску Адвокатску 
комору.

Савез адвокатских комора је мишљења да адвокатуру треба 
ускладити развоју комуналног система, те да поред републич- 
ких Комора као представничких организација адвоката треба 
формирати оперативне адвокатске организације на подручју сре- 
за, односно Окружног суда. На Крагујевачком пленуму (1961) у 
закључцима о реорганизацији адвокатуре под тач. 8 наводи се: 
„у  ту сврху треба образовати организационе јединице адвока- 
туре на подручју једне или више комуна, са одређеним правима 
и дужностима, a са друштвеним управљањем” .

Према изнетом, убудуће адвокатура се има организовати 
преко среских (комуналних) Адвокатских комора и републичке 
Адвокатске коморе. Сада треба претрести питање обима надлеж- 
ности среске Коморе, као и шеног односа према републичкој



Адвокатској комори. У досадашњим дискусијама нису се још 
нашла одговарајућа решеша и мишљења су подељена. Нарочито 
се показује као спорно питање уписа у именик адвоката.

Када се третира питање оснивања и формирања среских 
Адвокатских комора мислимо да у првом реду треба утврдити 
да ове треба да буду основне организационе јединице адвокатуре. 
Среска Комора мора бити друштвено професионална организа- 
иија као оперативна адвокатска организација на терену комуне, 
односно заједнице комуна. Сви адвокати једног одређеног те- 
риторија, било да раде у индивидуалним адвокатским канцела- 
риЈама, обавезно улазе у састав среске Адвокатске коморе. He 
може се прихватити идеја да би комунална Комора била нека 
врста сал^осталне установе за пружање правне помоћи чији би 
чланови адвокати, обављали адвокатуру било групно било инди- 
видуално. Наиме, било је предлога, ван редова адвоката, да би 
таква комунална Адвокатска комора уствари организовала рад 
својих чланова, вршила надзор над овим радом, да би преко ње 
адвокати прибирали средства од свога рада, да би ова вршила 
расподелу тих средстава, подмиривала друштвене обавезе и сл. 
Јасно је да оваква организација, па макар се звала и комуналном 
Комором, није друштвено професионална организација него је 
по своме карактеру и суштини самостална установа, која носи 
сва обележја агенци]е за посредовање између клијената и адво- 
ката. Овакво замишљена комнална Адвокатска комора не може 
бити прихваћена са разлога што је у супротности са познатим 
принципима за реорганизацију адвокатуре формулисана на Кра- 
гу1евачком пленуму. Сем тога, оваква једна организација захтева 
гломазак административни, књиговодствени и режиски апарат 
који је и сувише скуп да би га могли издржавати адвокати на 
подручју једне комуне или среза. To би неминовно захтевало 
знатно повећање тарифних ставова у односу на клијенте, a што 
није друштвено оправдано. Створио би се 1едан нездрав одноо 
између адвоката и ове организације који би били чланови те 
установе, a оваква организација нужно би захтевала постојање 
и једне репрезентативно професионалне организације што још 
више компликује стзар. Ако се пак прихвати идеја да удружене 
адвокатске канцеларије имају својство правног лица и да се 
формирају по савременим принципима организовања јавних слу- 
жби онда поготову комунална Комора овако замишл>ена нема 
никаквог смисла. Удружене адвокатске канцеларије саме ло себи 
би већ биле довољне да реше питања материјалног односа адво- 
ката према друштвеној заједници као и формирања прихода, a 
индивидуалне канцеларије на одређен начин решиле би ова пи- 
тања било везивањем за удружену адвокатску канцеларију било 
путем среске Адвокатске коморе, где су иначе повезане.

НедоЕољно бројно стање адвоката и адвокатских приправ- 
ника од утицаја је да у прво време не можемо приступити фор- 
мирању комуналних Адвокатских комора. Стога се Савез одлу- 
чио за организовање среских Адвокатских комора. У неким Ре- 
публикама (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија) нрма



услова ни за формирање среских Адвокатских комора бар не на 
подручју свих срезова). У Војводини би могли једино градови 
Нови Сад и Суботица формирати комуналне Коморе али среске 
Адвокатске коморе могу се успешно образовати у свим срезови- 
ма. Нови Сад би имао два пута већи број од осталих срезова док 
би остали срезови углавном имали подједнаки број адвоката.

Сматрамо да треба извршити пуну децентрализацију органи- 
зације адвокатуре што значи да се залажемо за пуна овлашће- 
тва среских Адвокатских комора, Досадашњи радни одбори ипак 
су били само радна тела —  колегијуми, показали су пуну зрелост 
и одговорност у своме раду, тако да прелаз на нове организационе 
форме, такорећи, не би се ни осетио. Од централизованог орга- 
низовања адвокатуре прешло би се уствари на систем Бароа. 
Стога би у задатке среских Адвокатских комора требало ставити: 
старање о организовању и вршењу рада у адвокатури на одго- 
варајућем подручју, бригу о стручном оспособљавању адвоката 
и адвокатских приправника, надзор над радом адвокатских при- 
правника, стараше за унапређење професионалног морала, раз- 
вијање сарадње са другим друштвеним организацијама и органи- 
ма правосуђа, одлучивање о упису у именик адвоката и адво- 
катских приправника, оснивање удружених адвокатских кан- 
целарија, контролу извршивања обавеза индивидуалних адвокат- 
ских канцеларија према друштвеној заједници, развијање уза- 
јамне помоћи адвоката и сл. Републичка (Покрајинска) Адвокат- 
ска комора вршила би све послове од општег интереса за адвока- 
туру и за њено унапређење и штитила права и интересе адво- 
ката и адвокатских приправника, осигуравала опште услове за 
правилно вршење адвокатуре, водила бригу о стручном и етич- 
ком уздизању адвокатског кадра, одлучивала о упису у именик 
адвоката и адвокатских приправника и била другостепени дис- 
циплински орган, поред осталих општих дужности. Што се тиче 
улиса у именик адвоката и адвокатских приправкика, односно 
вођења именика, мислимо да среска Комора као првостепени 
орган треба да одлучује о упису док би се републичка Комора у 
односу на ову поставила као другостепени орган Иначе преовла- 
ђује мишљење, у досадашњим дискусијама, да би среска Комора 
требала само да прикупља податке и даје мишљење поводом 
молбе молиоца за упис a да републичка Комора треба да одлучује 
о упису. На основу овог уписа води среска Комора именик. Ми- 
слимо да ову разлику у мишљењима није тешко отклонити јер 
1ша основаних разлога и за једно и за друго становиште, a може 
се наћи и неко треће решење. Једино је важно обезбедити на неки 
начин и учешће републичке Коморе код одлучивања ко може 
постати и кад треба неко да престане бити адвокат. Сва остала 
питања као привремене суспензије, поставлЈвње преузиматеља 
канцеларије, привременог заменика и сл. треба оставити среским 
Коморама.

Среске Адвокатске коморе треба да имају као органе: Скуп- 
штину, Управни одбор, Савет, који би се састојао од извесног 
броја друштвених радника које би бирао Срески народни одбор



и одговарајућег броја адвоката, као орган друштвеног управља- 
ња, Комисију за преглед финансиског пословаша и Дисциплин- 
скк суд. Дакле, све органе потребне за правилно функционисање 
једне организације. Среску Комору би представљао председник 
који се бира на скупштини заједно са осталим члановима Управ- 
ног одбора. Сматрамо да би садашњи Радни одбори могли остати 
као радна тела са садашњим задацима, и као помоћни органи 
среске Адвокатске коморе. Ово стога што у многим местима и по 
општинама, па чак и ван седишта општине, има већи број адво- 
ката који треба да повезано и организовано расправљају извесна 
питања професионалног и стручног карактера те да помажу сре- 
ској Адвокатској комори у спровођешу њезиних задатака.

Републичка Адвокатска комора (Покрајинска) треба да има 
све досадашње органе; Скупштину, Управни одбор. Савет, Коми- 
сију за преглед финансиског пословања и Дисциплински суд. Сем 
тога, како адвокатски приправници предлажу да се укину доса- 
дашња Удружења адвокатских приправника те да се организа- 
циоио вежу за Коморе сматрамо да при републичкој (покрајин- 
ској) Комори треба да постоји и посебан орган: Одбор адвокат- 
ских приправника. Мислимо да у данашњим условима", како и 
обзиром на мали број адвокатских приправника тако и опште 
услове спремања и рада ових, организацију адвокатских при- 
правника треба спровести кроз републичке (покрајинске) Адво- 
кааске коморе док би, разуме се, ови иначе били везани за среску 
Адвокатску комору где врше праксу. Овај одбор адвокатских при- 
правника посебно би водио рачуна a интересима адвокатских 
приправника и њиховом односу према адвокатима те бирао и де- 
легирао представнике адвокатских приправника у друге органе 
Коморе. Органи републичких Комора бирали би се сваке три 
годинр на годишњој Скупштини Коморе на којој би узели учешћа 
адвокати са подручја читаве Коморе, дакле непосредно од члан- 
ства. Међутим, изражено је и мишљење да би Управни одбор 
републичке (покрајинске) Коморе могао бити биран преко. сре- 
CK'cx Комора, чак и сачињен од представника (председника) сре- 
ских Комора. Држимо да би прво решење било боље јер би се 
очувало једниство организације на републичкој територији што 
је у интересу адвокатуре у целини. Однос између среске и репу- 
бличке Коморе имао би се регулисати Законом о адвокатури по 
општим принципима организоваша територијалних организацијај

Има један интересантан предлог, ставл>ен од стране Бео- 
градске Коморе, да би при републичкој Комори требало форми- 
рати једно координационо тело у виду одбора у који би ушли сви 
председници среских Комора односно представници органа сре- 
ских Комора и представници органа републичких Комора, који би 
обавезно сваке године имали одржати бар једну конференцију 
ради усклађивања коморске политике и решавања интеркомор- 
ских односа. Сматрамо да је идеја прихватл>ива, али мислимо да 
ннје потребно формирати посебан орган законом, него да би се 
питање координације рада као и друга питања која би евентуал- 
но имала да расправл>а интеркоморска конференција могла ре-



шавгти и путем конференције или састанака које може да за- 
каже, у свакој прилици, републичка Адвокатска комора за чи- 
таву територију или за поједина подручја или органе. Наиме, 
законом би се предвидело да републичка Комора има право 
сазивања оштих и посебних састанака и конференција на читавој 
територији.

II друга мање важна организациона и техничка питања треба 
детаЈБније расправити и ставити одговарајуће предлоге.

Сматрамо да би изнета мишљења могла послужити као осно- 
ва за израду одговарајућих конкретних решења те стављања 
коначног предлога о предвиђеној децентрализацији организације 
адвокатуре.

Милорад Ботић

НЕУКАЗИВАЊЕ ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋИ КАО КРИВИЧНО
ДЕЛО (чл. 204. КЗ)

1. Људско друштво има своје вредности. Једне су заштићене 
моралним, a друге моралним и правним санкцијама. И здравље 
људи је друштвена вредност, која —  поред живота —  стоји на 
врху пирамиде свих вредности. Ова вредност — тако драгоцена 
друштву и појединцу —- у нашем правном поретку ужива админи- 
стргтивну и кривичноправну заштиту. Савремена држава, прела- 
зећи на поље правне регулације друштвених односа и вредности, 
све јаче развија социјално законодавство, па у оквиру тог за- 
конодавства поклања све већу пажњу здрављу људи, Она сматра 
да је дужна заштићивати ову вредност, па то и чини, указујући 
јој разноврсну правну заштиту. У нашем Кривичном законику 
нксу наведене све заштитне мере здравља људи већ само оне 
где лостоји јачи друштвени интерес. Друге мере предвиђене су 
административним прописима. Ови прописи су савезни или репу- 
блички. У савезно законодавство, које се односи на здравље људи, 
улази нпр. Општи закон о спречавању и сузбијашу заразних 
болести, Закон о санитарној инспекцији, Основни закон о здрав- 
ственом надзору над животним намирницама. И у Кривичном 
законику бивше Југославије од 27. I 1929. цела једна глава про- 
писа посвећена је заштити општег здравља (здравља људи, жи- 
вот1!ња и биља), док у нашем новом Кривичном законику од 2. 
марта 1951. год., са изменама и допунама од 30. VI 1959, Глава 
XVIII (чл. 199— 212) садржи заштитне мере здравља људи, док 
је кривичноправна заштита здравља живот1-1ња и билза наведена 
у Глави XIX (чл. 242—248. КЗ). Тако у нашем позитивном зако- 
нодавству кривична дела против здравл>а животиња и биља улазе 
у породицу кривичних дела против народне привреде.

2. Кривично дело неуказивања лекарске помоћи, означено у 
чл. 204. КЗ, које је предмет наше обраде, је кривично дело против 
здравља људи. Данас, кад је лекарска служба под снажном дру-



хитвеном контролом, у судској пракси овај пропис долази све 
■чешће до примене. Зато је не само од теоретског већ и од великог 
практичног интереса да се, испита оквир правне могућности при- 
мене овог прописа; да се изведе анализа појма овог кривичног 
дела; да се упознају његови конститутивни елементи, Наша суд- 
■ска пракса показује извесно колебање, кад је у питању чл. 204. 
;КЗ и његова примена, па нам о овом послу не може бити сигуран 
иутоказ. Ово колебање судске праксе нарочито се огледа, кад је 
у  пктању извршилац кривичног дела, његова радња, појам боле- 
■сника, појам лекарске помоћи и постојање обавезе лекара да ука- 
же лекарску помоћ. Зато је и у теоретском интересу и у  инте- 
ресу једнообразности наше судске праксе потребно да се одго- 
вори на ова питања;

а) ко може бити извршилац овог кривичног дела?
б) у чему се састоји радња овог дела?
з )  ко се сматра болесником у смислу чл. 204. КЗ?
т) што је непосредна опасност по живот?
д) што је последица овог кривичног дела?
ђ) што је објект овог дела?
е) што је лекарска помоћ?
ж ) кад је лекар дужан да укаже лекарску помоћ?
з) који облик кривице може имати ово кривично дело?
3. У чл. 204. КЗ одређено је да л е к a р може извршити ово 

хсривично дело. To значи да је ово дело delictum speciale, јер 
та може извршити само лице са одређеним својством. Иако -  
барем на први поглед —  изгледа да је законодавац јасно одредио 
ко може бити субјект овог кривичног дела, ипак у пракси настају 
огромне тешкоће, па се појављују различите интерпретације у 
циљу да се одстране нејасности. Ко је лекар? To питање заслу- 
ж ује пажњу и тражи тачан одговор? Наш кривични законодавац 
иа постављено питање не одговара, a ни наши коментатори Кри- 
Ђичког законика немају јединствено мишљење, па зато —  у при- 
мени чл. 204. КЗ —  стојимо на несигурном терену. Једни мисле 
да је лекар свако лице које има диплому медицинског факулте- 
ча без обзира на вршеше лекарске праксе и његов легалитет, дру- 
ти мисле да је лекар и оно лице које има диплому стоматоло- 
1ЛКОГ факултета. Оба ова мишл>ења садрже формално мерило. 
Ако прихватимо прво или друго мишљеше, опет стојимо пред 
питањем: дали је лекар само оно лице које има диплому нашег 
факултета или и оно које има страну диплому? Бавцон и др. 
наводе да лекаром треба сматрати” особу која је након заврше- 
ног студија добила диплому факултета за општу медицину и 
стоматологију односно диплому одговарајућег одјела тог факул- 
"гета „(Кривични законик са објашњењима, ЈБубљана 1961. год., 
•стр. 315). проф. J. Таховић опет износи да је лекар у смислу овог 
прописа „само онај лекар који врши лекарску праксу” (Коментар 
ХЗ, 1962. год., стр. 349). Док Бавцов и др. поставља формално 
з«ерило, проф. Таховић поред формалног поставља и материјал- 
iio, функционално мерило. У нашој предратној правничкој лите-



ратури проф. М. Чубински заступао је прво мишљење, бранио 
формално мерило са аргументацијом да би свако друго мишљење 
створило privilegium odiosum за наше лекаре или пуноправне 
лекаре уопште. По мом мишљењу —  које представља синтезу 
формалног и материјалног мерила — за појам лекара у смислу 
чл. 204. КЗ потребна су три услова: а) диплома медицинског или 
стоматолошког факултета, б) вршење лекарске праксе и в) право 
на вршење лекарске праксе. Кад би стали на становиште да су 
за појам лекара у смислу чл. 204. КЗ довољни само услови под 
а) и б), онда би лекар коме је забрањено вршење праксе могао да 
изврши кривично дело неуказивања лекарске помоћи из чл. 204, 
КЗ. Такво мишл>ење је неодрживо. Ако је неком забрањено вр- 
шење лекарске праксе, онда такво лице не може извршити кри- 
вично дело из чл. 204. КЗ. Кад би прихватили антиподно стаја- 
липЈте, онда би једна радња на истом правном подручју могла 
бити истовремено забрањена и дозвол>ена, a то-је супротно пра- 
вклима логике. Лице које нема право на вршење лекарске праксе 
може да изврши кривично дело неуказивања помоћи из чл. 147, 
КЗ, алк не и кривично дело из чл. 204. КЗ. Дело из чл. 204. КЗ 
може да изврши одређена категорија људи са правом на вршење 
лекарске праксе, a лекар коме је забрањено вршење лекарске 
праксе не спада у ту категорију. Дело из чл. 147. КЗ није delictum 
speciale. Помоћ из чл. 147. КЗ је шира од помоћи из чл, 
204. КЗ. И помоћ из чл. 204. КЗ улази у појам помоћи из чл, 
147. КЗ, али ова прва другу појмовно не исцрпљује.

4 Што је р a д њ a привичног дела из чл. 204. КЗ? Радња 
овог кривичног дела састоји се у неуказивању лекарске помоћи, 
дакле у нечишењу, па, према томе, дело из чл. 204. КЗ улази у 
delicta ommissiva. И овде, кад је у питању радња, могу настати 
TeLUKche и нејасности. Питање радње обухвата облик, обим и тра- 
јање радње. Једни мисле да је радња овог кривичног дела само 
пеуказивање лекарске помоћи, a други сматрају таквом радњом 
и одбијаше лекарске посете без обзира на субјективну и објек- 
тивну могућност лекарске помоћи. И на подручју радње судска 
пракса показује колебање. По мом мишљешу одбијање лекарске 
посете, кад не постоји субјективна и објективна магућност ле- 
карске помоћи, није радња из чл. 204. КЗ. Одбијање посете може 
да буде само одбијање моралне помоћи болеснику или оном ко 
је са болесником емоционално везан, али законодавац не предви- 
ђа санкцију за ускрату такве помоћи већ за ускрату лекарске 

• помоћи. Лекарска посета није вид лекарске помоћи. Лекар је 
Д5'жан указати помоћ болеснику, који је у непосредној опасно- 
сти по живот. Ако могућност такве помоћи постоји a за давање 
такве помоћи је потребна посета болесника, онда је лекар дужан 
да посети болесника и да му укаже лекарску помоћ. Ако не по-' 
стоји таква могућност, онда је и посета болесника непотребна, 
jep таква посета не може да уроди позитивним резултатом. И 
поред овог — на подручју НРС — кажњен је лекар по чл. 204, 
КЗ, који је одбио да посети болесника, иако није постојала ни: 
субјективна ни објективна могућност лекарске помоћи.
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5. Ко је болесник у смислу чл. 204. КЗ? Кривично дело из 
чл. 204. КЗ не може се извршити према сваком лицу него само 
према болеснику, па је зато од нарочите важности да се одреди 
појам оваквог болесника. Кад се говори о таквом болеснику, онда 
несме да се мисли на болесника у р е д о в н о м  смислу. Појам 
б о л е с н и к а  из чл. 204. КЗ је ужи од појма болесника у оп- 
штем смислу. За појам болесника из чл. 204. КЗ потребна су два 
услова: а) болест и б) непосредна опасност по живот, која извире 
из природе болести. Зато је потребно да се одреди појам непо- 
средне опасности по живот. Превладава мишљење да се под бо- 
лесниксм у смислу чл., 204. КЗ сматра болесник са урођеном ма- 
ном, рањеник, дављеник, обешено лице, породиља, новорођенчвЈ

6. Што ј е н е п о с р е д н а о п а с н о с т  п о  ж и в о т ?  Нигде 
у Кривичном законику није дефинисан појам „непосредне опас- 
ности по живот” , иако су ове речи наведене у чл. 204 КЗ. Није то 
једини појам у позитивном кривичном праву, који је у употреби, 
иако нема законску дефиницију. Што законодавац није одредио, 
то је препуштено правној теорији и судској пракси. Практичари
морају да пронађу садржину појма, кад решавају конкретне слу- 

чајеве. Дакле; што не реши ни позитивни пропис ни правни тео- 
ретичари, то морају да реше практичари. Непосредна опасност по 
живот није истоветна са непосредном опасношћу за живот у сми- 
слу чл. 204. КЗ. Појам непосредне опасности по живот из чл. 204. 
КЗ. је ужи од појма непосредне опасности у редовном смислу. 
Опасност из чл. 204. КЗ везана је за болесника, a њен узрок је 
сама болест. Други фактори узроковања овде су искључени. Ако 
је болест такве природе да не доводи у питање живот болесни- 
ков, онда не може бити речи о „непосредној опасности по живот” 
у смислу чл. 204. КЗ. Овде — на овом подручју —  медицински 
експерти имају одлучну реч. Лаик на подручју медицинске науке 
— макар располагао са огромним познавањем кривичне науке и 
позитивног кривичног законодавства —  тешко може са сигур- 
ношћу рећи, кад је одређена болест довела у непосредну опасност 
живот болесников. Према томе: непосредна опасност по живот 
лостоји, кад одређена болест својом природом и развитком ствара 
такву опасност.

7. Питање п о с л е д и ц е  кривичног дела из чл. 204. КЗ. 
постоји, али оно није тешко решиво као друга питања. И на прак- 
тичном пол>у ово питање се не појављује учестало и у пуној 
оштрини. Свако кривично дело има последицу. Општа последица 
је опасност за систем вредности, које су заштићене кривично- 
правним санкцијама. Посебна последица може бити: а) опасност 
у ужем смислу и б) повреда. Ова посебна последица служи као 
основ поделе кривичних дела. По том основу разликују се две врсте 
кривичних дела: а) кривична дела угрожавања („Gefahrdungsde- 
likte” ) и б) кривична дела повреде („Verletzungsdelikte” ). Неука- 
зивање лекарске помоћи као кривично дело је дело угрожавања. 
Извршилац тог дела одбијањем лекарске помоћи ствара опасност 
по здравље људи. Живот појединаца је у конкретној опасности, 
но та опасност није последица човековог негативног деловања већ



последица природе и степена болести. Здравље људи је у апстра- 
ктној опасности, a та опасност је последица лекарског пропу- 
штања. Кривично дело из чл. 204. ,КЗ није напад на здравље поје- 
динца, нити на његов телесни интегритет већ на здравље људи. 
Ако прихватимо ово последње тврђење, онда нужно морамо да 
прихватимо његову логичну консеквенцу: последица кривичног 
дела из чл. 204. КЗ је опасност за здравље људи.

8. Што је 0 б ј е к т кривичног дела из чл. 204. КЗ? Објект 
кривичног дела може бити: а) непосредни и б) посредни („Schutz- 
objekt”). Први објект је предмет објективне реалности, a други је 
апстрактне природе. Кривично дело из чл. 204. КЗ није усмерено 
ирема животу, телесном интегритету и здрављу појединаца већ 
према здрављу л>уди. Према томе: здравље људи је објект кри- 
вичног дела из чл. 204. КЗ.

9. Одговарајући на листу питања, потребно је да се одговори 
и на питање: што је л е к а р с к а  п о м о ћ ?  Законодавац у чл. 
204. КЗ оперише са појмом лекарске помоћи, дакле са радњом 
одређеног квалитета. Напред је већ изложено да је појам помоћи, 
означене у чл. 204. КЗ, ужи од појма помоћи, означене у  чл. 147. 
КЗ. У чл. 204. КЗ реч је  о лекарској помоћи, коју је дужан да 
укаже лекар болеснику чија болест доводи у питање живот боле- 
сников, a у чл. 147. говори се о помоћи, која се мора указати лицу, 
изложеном непосредној опасности по живот. Каква треба да буде 
лекарска помоћ? На ово питање не може се уопштено одговорити. 
Облик, обим и трајање лекарске, помоћи зависи од врсте и сте- 
пена болести. Ако је на пр. у питању давЈвеник, онда му лекар 
мора указати лекарску помоћ, која одговара здравственом стању 
дављеника. Ако је примерице у питању болесник, који је задобио 
опекотине, онда му лекар мора указати такву лекарску помоћ, 
која одговара опекотинама. Ако је на пр. у  питању болесник са 
срчаном болешћу, онда лекар таквом болеснику треба да укаже 
адекватну помоћ. Све ове помоћи имају природу лекарске помоћи, 
али се могу разликовати по облику, обиму и трајашу. Према не- 
ким подацима у пракси се развија тенденција да се под овом 
лекарском помоћи из чл. 204. КЗ подразумева п р в a лекарска 
помоћ. Лекар станице за хитну помоћ, који не располаже потреб- 
ним терапеутским средствима, учинио је све што је дужан, ако 
болесника упути на место где постоје таква средства и могућност 
њихове примене. Задржаваше болесника у таквој станици, где не 
постоје потребна средства, скопчано је са опасношћу. Ако се опет 
ради о болеснику, где је за указиваше лекарске помоћи потребно 
специјалистичко знање, онда је лекар опште праксе све учинио, 
кад таквог болесника упути лекару специјалисти или у неку спе- 
цијализовану здравствену установу. И овде лекар опште праксе, 
задржавајући болесника без потребе, може да створи опасност. 
Кад је болесник у таквом стању да му објективо није могуће 
помоћи, онда лекар није дужан указивати помоћ таквом боле- 
снику. Лекар није дужан указати помоћ, кад иста болеснику 
није потребна; она болеснику није потребна, кад Je искључена
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објективна могућност помоћи. Из изложеног нужно следи: обим, 
врста и трајање помоћи зависе о природи и стању болести.

10. У чл. 204. КЗ поред осталих стоје и ове речи „противно 
својој дужности” . И ове речи траже своје објашњење. Кад је 
лекар д у ж а н  да укаже лекарску помоћ? Лекар је морално 
обавезан да указује лекарску помоћ, но повреда моралне дуж- 
ности не повлачи кривичку одговодност. Лекар је кривично одго- 
воран у смислу чл. 204. КЗ, кад повреди своју правну дужност; 
кад „противно својој лекарској дужности” не укаже лекарску 
помоћ. И овде достоји могућност различитих интерпретација. 
Кад два или више болесника затраже лекарску помоћ, онда 
лекар стоји пред опасном алтернативом. Коме да помогне? Ова 
опасност постоји у оном случају, кад се обојици истовремено не 
може указати помоћ. Ако се укаже помоћ једном, другом помоћ 
стиже касно. Који болесник има приоритет? Сматрам да у  овак- 
вој ситуацији ниједан болесник нема приоритетно право на 
.лекарску помоћ. Сви болесници, који у смислу чл. 204. КЗ стоје 
у непосредној опасности по живот, имају једнако право на помоћ, 
Лекар у таквој ситуацији има право избора. Ако лекар укаже 
помоћ једном болеснику, онда не одговара кривично, што и дру- 
гом није указао такву помоћ. Ни лекар није дужан да изврши 
оно, што прелази његову субјективну моћ. Кривична одговорност 
човекова не може да се прошири на оне радње, које човек није 
.могао да изврши. Кад постоји један или више захтева за помоћ, 
a лекар не удовољи ниједном таквом захтеву, иако je могао да 
то учини, онда је његова одговорност несумњива. Лекар је дужан 
да укаже лекарску помоћ и онда, кад се указивањем такве по- 
моћи излаже животној опасности. Ни таква опасност не разре- 
шава га обавезе из чл. 204. КЗ. Животна опасност ослобађа да- 
вања помоћи у смислу чл. 147. КЗ, док чл. 204. КЗ не даје лекару 
право на ускрату лекарске помоћи ни у случају животне опасно- 
сти по лекара. Кад утврђујемо обавезу лекара на указивање ле- 
icapcKe помоћи, онда увек морамо да утврдимо; а) дали је лекар, 
кад је потребна и затражена лекарска помоћ болеснику који је 
у непосредној опасности по живот, био у могућству да укаже 
лекарску помоћ, б) дали је лекар у критичном моменту имао на 
расположењу потребна терапеутска средства и в) дали је посто- 
јала објективна могућност за указивање лекарске помоћи. У слу- 
чају под а) лекар може бити оправданим разлозима спречен да 
укаже лекарску помоћ као на пр. изненадном болешћу, другим 
послом, па је у таквим ситуацијама искл.учена његова кривична 
одговорност. У случају под б) лекар није одговоран, кад у кри- 
тичном моменту није имао на расположењу потребна терапеутска 
средства. Ако је лекару за помоћ потребан на пр. кисеоник, a он 
га нема, онда лекар не одговара за пропуштање помоћи. У после-> 
дњем случају под в), кад не постоји објективна могућност за 
указивање лекарске помоћи, лекар није кривично одговоран.

11. Није без практичног интереса ни субјективни елеменат 
кривичног дела из чл. 204. КЗ. Који облик кривице постоји у 
овом кривичном делу? Ово дело може да се изврши са умишља-
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н.ем (cum dolo), a нехат као облик кривице овде је искључен. To 
произилази поред осталог и из речи „одбије” , садржане у закон- 
ском пропису. Кад неко одбије да изврпги неку радњу, онда је 
такво одбијање скопчано са свешћу и вол.ом. У таквом слЈ̂ ч̂ају 
може постојати само умишљај, где свест и воља играју доми- 
нантну улогу. Кад је реч о „одбијању”, онда то значи да је оном 
ко одбија постављен захтев или молба за извршење одређене 
радње, a он зна што одбија. Може воља за одбијањем бити врло 
интензивна a може бити и слабог интензитета, она је још увек 
квалитативно вол>а, дакле елеменат у свесној радњи. Кад ово 
пренесемо на поље испитивања облика кривице у делу из чл. 204. 
КЗ, онда се са сигурношћу може рећи: кад је одбијање лекарске 
помоћи произашло из воље слабог интензитета, онда nocTojif 
dclus eventualis. Реч „одбије” , са којом је нужно везано посто- 
јање свести и воље, искључује нехат као облик кривице кривич- 
ног дела из чл. 204. КЗ.

Стеван М. Слијепчевић

НАЧЕЛНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРОПИСИМА О 
МА.ТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЛИЦА У РАДНОМ ОДНОСУ

(Прилог дискусији у погледу одговорности радника и службе- 
ника запослених у привредним организацијама.)

У часопису ,,Правни живот” бр. 7—8 и 9— 10 из 1960. године 
објављен је у  наставку чланак друга Николе Бошковића, помоћ- 
ника Савезног јавног правобраниоца, у којем аутор пледира у 
вези ове теме у том правцу, да се и на лица запослена у при- 
вредним организацијама могу применити одредбе из чл. 122. ст. 
3. и чл. 124. ст. 3. Закона о јавним службеницима, односно општа 
иравна правила грађанског права по којима су те одредбе у скла- 
ду, као и одредбе чл. 125. истога Закона односно одговарајуће 
одредбе Закона о застарелости потраживања.

Аутор заступа мишљење, да нема оправданог основа, да се у 
чогледу материјалне одговорности за штету коју радници од- 
носно службеници чине грађанима или правном лицу у вези са 
вршењем рада односно службе прави нека разлика, каква се за- 
право сада чини по одредбама из чл. 122. ст. 1 и 2 Закона о јав- 
ним службеницима и одредбе из чл. 313. ст. 1 Закона о радним 
односима (чл. 294. новелираног ЗРО). Стога, да би се та одговор- 
ност изједначила, предлаже да се докесу нови прописи са истим 
садржином као одредбе чл. 123. ЗЈС.

Како ја заступам исто мишл>ење, један конкретан спор ме је 
навео да ову материју расветлим и да истовремено поткрепим и 
са практичне стране, те да отварајући дискусију изнесем и своја 
лична запажања и мишљења.

У једној парници код Окружног суда у С. малодобни тужилац 
Д. М. из села Н. предложио је, да суд обавеже тужену пољопри-
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вредну организацију П. Д. Кривају из М. по начелу објективне 
одговорности, a туженог Ћ. Н. из НС, по начелу каузалне одго- 
Борности, на солидарну исплату накнаде штете у виду једно- 
кратне новчане ренте од 300.000.—  динара. Ово стога, што је II 
ред. тужени као тракториста I. редн. туженог у вези са својим 
радом у пољопривредној организацији, рукујући трактором про- 
узроковао смрт ванбрачног оца младог тужитеља дана 22. октобра 
1955. године. Тужени Ђ.. М. је за ово дело и осуђен правомоћном 
лресудом Окружног суда у С. број К. 229/56 због кривичног дела 
из чл. 137. КЗ — убиство из нехата.

Тужба ради наккаде штете подигнута је међутим тек касније 
S. децембра 1959. године, услед чега су оба туженика подигли 
тгриговор застарелости по чл. 19. ст. 1 Закона о застари потражива- 
ња, a тужени тракториста поставио је и приговор помањкања 
пасивне легитимације, повезујући своју одговорност за накнаду 
штете са одредбом чл. 313. ст. 1. ЗРО и предложио да се тужба 
одбије, a тужени II реда Ћ. М. и по овом основу.

Окружни као I. степени суд у  С. је у односу на тужену по- 
ЈБОпривредну организацију тужбу одбио, јер је нашао да је у 
погледу ње наступила застара по чл. 19. ст. 1. Закона о застари 
лотраживања, али је тужбу у односу на II. ред. туженога тракто- 
ристу делимично уважио и својом пресудом П. 157/61. од 2. VI. 
1961. обавезао га је да плати тужиоцу месечно 1.500 динара ренте, 
до пунолетства односно док малсдобни тужилац не постане спо- 
собан за самостално привређивање.

По становишту првостепеног суда застара према II. редном 
туженом, као учиниоца кривичног дела за које се надовезује и 
сам оштетни захтев тужиоца — није наступила — обзиром на 
одредбу из чл. 20. ст. 1. тач 1 Закона о застари потраживања, јер 
таква потраживања застарују истеком рока застаре самог кри-‘ 
вичног гоњења за учињено кривично дело, што пак обзиром на 
означено кривично дело у конкретном случају није наступило.

Врховни суд АП Војводине је поводом жалбе II. редног ту- 
женог првостепену пресуду преиначио и тужбу одбио и у односу 
на туженог трактористу. Овако је тужилац у ствари остао без 
свога храниоца (јер је његов ванбрачни отац штетним чином II. 
ред. туженог изгубио свој живот) и лишен је правне могућности 
да тражи накнаду за оно што је изгубио услед проузроковане 
смрти једног од родитеља, који би иначе да*је остао жив, био 
дужан по одредбама из чл. 6, 12. и 32. Основног закона о роди- 
тељима и деце да учествује у шеговом издржавању сразмерно 
сзојим материјалним могућностима.

Ову своју одлуку Врховни суд АП Војводине Гж. 729/61. од 
9. XI. 1961. год. засновао је на одредби чл. 313. ст. 1. ЗРО. По тој 
одредби ,, . . .  за штету одговара привредна организација па је 
она и дужна штету, коју радник учини појединцима или прав- 
вим лицима у вези са својим радом, накнадити . .. Привредна 
организација има право да тражи од радника накнаду исплаћеног 
износа ако је радник проузроковао штету намерно или из непа- 
Ж1ве. Овај је пропис јасан и нема сумње да појединцима или
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правним лицима за причињену штету одговара привредна орга- 
низација a не радник . . . ”

Налазим да је овакво тумачење овог законског прописа ре- 
стриктивно и да таквом применом овог правног правила неосно- 
вано се спречава оштећеник у остваривању својих субјективних 
лрава. Моје мишл>ење поткрепљујем и заснивам на следећем:

1. Правно правило изражено у чл. 313. ст. 1. ЗРО, односно 
сада чл. 294. новелираног ЗРО није когентне природе. HariMe, 
према овом правном правилу привредна одганизација одговара 
за штету коју радник учини појединцима у вези са својим радом, 
Но, ово не би требало да значи и то, да за овакву штету не одго- 
вара и сам штетник, поготово тада, када је  штету изазвао кри- 
вичним делом и за то дело је и осуђен.

2. Оштећени може да се обрати непосредно штетнику радрг 
накнаде штете коју је овај проузроковао својом деликтном рад- 
њом и ако је у праву може штетник да надокнади штету и без 
судског поступка a тиме оштећеник може једноставније, брже и: 
јефтиније да дође до накнаде него путем парнице, a и заједница 
би избегла непотребно парничење и плаћање трошкова. Ако је  
такав поступак могућ код јавних службеника, нема никаквог 
разлога исто тако поступити и код радника или службеника код 
привредних организациј a.

3. Законски пропис из чл. 313. ст. 1. (сада чл. 294.) ЗРО у  
ствари олакшава положај оштећеног лица, стављајући га у по- 
вољнији положај тиме, што се за своју штету евентуално може 
одмах обратити и на привредну организацију, која би у том слу- 
чају после имала регресно право према своме раднику или слу- 
жбенику. Међутим, ова олакшица не би смела да искључи уједно 
и могућност да оштећено лице у тужби обухвати и самога штет- 
ника по принципу каузалне одговорности.

У прилог оваквог закључка може послужити једка друга 
одлука Врховног суда АП Војводине под 5р. Гж. 1091/61. од 26̂  
I. 1962. године.

Оштећеник је у основној парници код окружног суда у С, 
утужио и привредну организацију a и самога штетника и захте- 
вао њихову солидарну обавезу исплате штете. Првостепени суд 
је делимичко уважио тужбу и обавезао оба туженика на соли-*- 
дарну исплату штете до износа од 98.500.— динара a преко овог 
износа, тужбени з^^тев је одбијен.

Штетник је током поступка признао штету али само до ви- 
сине износа од 48.500 динара.

Другостепени суд је након тога потврдио првостепену пре— 
суду али само до признатог износа од 48.500, a преко тога ту - 
жбени захтев у односу на штетника одбио.

Врховни суд АП Војводине је као што се види у конкретно] 
парници одступио од принципа да се штета може искл>учив(3- 
наплатити од привредне организације израженог у чл. 313 ст. 1. 
односно чл. 294. новелираног ЗРО. Ако је цитирани законски 
пропис когентне природе, штетник не би могао да одговара a joiir 
мање да буде обавезан да плати макар и део од настале штете.
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jep би за ту штету у том случају и скљ ј ч̂и во  одговарала само 
привредна организација. Полазећи од оваквог резимирања, штет- 
ник не би могао бити ни странка у постчшку, па би успешно мо- 
гао да истакне приговор помањкања пасивне легитимације, a Суд 
би такав приговор морао да уважи.

4. Посматрајући могЈ'^ћност наплате штете из аспекта самога 
сштећеника, свеједно је од кога ће тражити наплату своје штете, 
дали од самога штетника или истовремено и од једног и од дру- 
гог лравног лица. He прави се никаква разлика код наплате ште- 
те ни код лица која нису у радном односу код привредних орга- 
низација. Стога налазим, да није потребно ни овде правити ра- 
злику.

5. Према нормативном правном начелу израженом у одредби 
чл. 40. Устава ФНРЈ „сваки грађанин има право да тужи над- 
лежном суду службене особе за кривична дела учињена у слу-
жбеном раду . . a према одредби чл. 41......... " грађани имају
под законским увјетима право да захтевају од државе и службе- 
них особа накнаду штете која им је учињена незаконитим и не- 
правилним вршењем службе . .

Иста су начела изражена и у одредби чл. 99. Савезног устав- 
ног закона односно у одговарајућим одредбама Републичких 
уставних закона и у одредби чл. 29. Општег закона о народним: 
одборима.

Полазећи од ових нормативних правних прописа такођер 
произлази да би се у тужби ради накнаде штете поред привредне 
организације могао обухватити и штетника или самога штетника 
и према њима успешно остварити тужбени захтев оштећенога. 
Ово тим пре, што је правно правило изражено у Закону о радним 
односима посебан пропис у односу на нормативан правни акт из 
Савезног уставног закона и тим одредбама немогу бити деро- 
гирани начела изражена у Уставном закону.

6. По одредбама члана 90— 96 и 102. ЗКП тужилац је као 
оштећено лице могао већ у кривичном поступку према штетнику 
(а поготово још 1956. године када је тај кривични поступак вођен 
и пре донашања Закона о радним односима. који се Закон при- 
мР№ивао тек од 1. јануара 1958. године) да постави и свој имо- 
винско правни захтев за накнаду штете. Да је то тужилац тада 
учинио био би од стране кривичног суда обзиром на сложеност 
његовог захтева, упућен на парницу, a у парничном поступку би 
могао у то време .са успехом да поступи јер је Закон о радним 
односима донет тек крајем 1957. године, a према одредби чл. 420, 
ЗРО. овај Закон је ступио на снагу 8 дана након објављивања у 
службеном листу ФНРЈ дана 25. децембра 1957. године a приме- 
њивао се од 1. јануара 1958. године.

Ако се већ у кривичном поступку може поставити имовинско 
правни захтев на накнаду штете према самоме штетнику, нема 
разлога правити разлику између штетника који нису у радном 
односз'  ̂ са привредним организацијама са онима који стоје у  рад- 
ном односу, јер би то довело до правл>ења разлике између самих 
штетника и истовремено за оштећеног завео строжи режим у
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'погледу могућности остваривања свог имовинског правног захтева 
у  вези накнаде штете настале услед вршења кривичног дела.

7. Према одредби чл. 122, ст. 2. Закона о јавним стужбени- 
цима предвиђено је да службеник може бити тужен за штету 
учињену грађанину или правном лицу само у случају када је у 
кривичном поступку правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело којим је штету проузроковао. Ако се прихвати становиште 
Врховног суда АП Војводине да се штета неможе наплатити од 
штетника, већ само од привредне организације, лице запослено у 
привредној организацији за разлику од јавног службеника, уоп- 
ште неможе бити тужено за накнаду штете коју је учинило по- 
јединцу или правном лицу у вези са својим радом у привредној 
организацији. Од тога лица се, из истог разлога, накнада такве 
штете не би могло тражити ни у кривичном поступку (јер оно за 
накнаду штете уопште не одговара оштећеном грађанину и прав- 
ном лицу, већ привредна организација, која пак може од свога 
радника да тражи накнаду за оно што је исплатила оштећеном).

8. Ако би само предузеће искључиво одговарало за штету, 
постојала би могућност да се оштећени ненаплати за насталу 
штету од привредне организације када би се радило о ликвида- 
цији привредне организације.

По одредби чл. 1 Уредбе о престанку предузећа и радњи, 
предузеће престаје:

а) Поступком редовне ликвидације, и
б) Поступком принудне ликвидације.
Према одредби чл. 20. ст. 3. цитиране Уредбе код редовне 

ликвидације ако ликвидациона комисија утврди да средства пре- 
дузећа нису довољна за исплату његових дугова, ставиће предлог 
Народном одбору да преузме санацију предузећа, која може да 
доведе и до покретања поступка за принудну ликвидацију. Ко.ц 
оваквог начина престанка предузећа, оштећеник још има изгле- 
да да се наплати из ликвидационе масе, јер Народни одбор пре- 
узимањем основних средстава преузима и обавезе предузећа која 
пот1« у  из набавке основних средстава a при томе постоји и општа 
лретпоставка да поступак редовне ликвидације претпоставља 
ликвидност предузећа.

Међутим, друкчије стоји ствар када се изводи поступак за 
принудну ликвидацију до овога се долази по одредби чл. 27 ци- 
Tnpajfe Уредбе, ако привредна предузећа за која се установи да 
су несиособна за вршење привредних и друштвених обавеза a за 
њих нико није преузео санацију.

Повериоци се могу намирити у овом случају само из ликви- 
дационе масе, a у  коју не улазе основна средства нити средства 
амортизационог фонда. Активу предузећа сачињавају новчана 
средства, средства свих фондсва (резервног; амортизационог n 
других фондова) и сва реализована потраживања предузећа. Када 
се приступи намирењу ликвидационих поверилаца из ликвида- 
ционе масе, претходно се издвајају трошкови ликвидационог 
поступка па се тек тада издваја сразмерни део за исплату спор- 
них потраживаша и условних тражбина.
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Тачније речено из ликвидационе масе повериоци се по од- 
редби чл. 69. цитиране Уредбе исплаћују овим редом:

а) обавезе за покриће општедруштвених потреба,
б) Завод за социјално осигурање за своја потраживања,
в) Банка за наплату сталних обртних средстава,
г) Повериоци предузећа сразмерно висини својих утврђених 

потражршаша,
д) Радници и службеници за наплату потраживања која про- 

истичу из њиховог радног односа са предузећем пре отва- 
рања поступка принудне ликвидације, до обрачунског 
фонда плата.

Према томе, на основу постављеног редоследа наплате потра- 
живања поверилаца имовинско правни захтев оштећеног лица 
односно досуђена наплата штете ових лица долазила би у четврти 
ред и велико је питање, да ли би се у сваком случају оштећени 
могао намирити макар и у смашеном обиму, јер довериоци четвр- 
тог реда искључују повериоце наредног реда по одредби чл. 74. 
цитиране Уредбе, све до свог потпуног намирења a повериоци 
истога реда намирују се у истој сразмери, ако новчана средства 
нису довољња за њихово потпуно намиреше.

Из свега овога произлази, да ако је оправдано да се пред- 
види да службеник изузетно може бити лично тужен за штету 
проузроковану кривичним делом, онда кема никаквог разлога, 
да се такав изузетак не предвиди и учини и у погледу лица запо- 
сленог у привредним организацијама, било да би тај изузетак 
био предвиђен у корист оштећеног (ради задовољења његовог 
моралног интереса да накнаду добије лкчно од лица које му је 
штету учинило) било у јавном интересу, (ради јачања одговорно- 
сти и правилнијег вршења службе).

Изгледа да је Врховни суд АП Војводине у одлуци под бр. 
Гж. 1091/61. од 26. јануара 1961. године решавајући исту мате- 
рију али у једном другом грађанском већу, приближио -се овом 
из;/зетку макар не у целости, када је признао постојање правног 
односа и у односу на радника привредне организације, при чему 
није од битног значаја, да ли је и у којој мери штетник признао 
висину захтеване штете. Битно је да ли је могло доћи уопште до 
заснивања правног односа између штетника и оштећенога, Ако сг 
одредба чл. 313. ст. 1. односно чл. 294 ЗРО сматра когентном 
природом и нормом у том случају до правног односа између њих 
није могло доћи већ само између оштећенога и привредне орга- 
низације.

С тога сматрам да би уједначавање прописа требало извр- 
шити тако што би се и у погледу лица запослених у привредним 
организацијама предвидео изузетак који је предвиђен и у одре- 
би чл. 122. ст. 2. ЗЈС.

Такав изузетак, с којим се оставља оштећеном право сло- 
бодног избора од кога ће тражити накнаду штете, може само 
повољно деловати у правцу законитијег вршења службе, као и 
у правцу једноставнијег и целисходнијег сређивања имовинских
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односа насталих извршењем кривичнога дела од стране лица у 
радном односу на штету појединца или правног лица, јер ако 
оштећени оствари накнаду штете од самог учиниоца дела, тиме 
би коначно било уређено питање накнаде (можда већ у самом 
кривичном поступку) и не би уопште долазило до заснивања ре- 
гресног права з>'станове или организације, a нити до посебне пар- 
нице ради остваривања тога права.

Овакво поступање по споровима ове врсте сматрам у толико 
потребнијим, јер се у задње време појављују и такве одлуке су- 
дова у којима се долази до одбијања оштетног захтева у самом 
кривичном поступку упућузући оштећено лице на парницу према 
привредној организацији. Таква је например одлука Врховног 
суда HP Хрватске у пресуди бр. Кж. 2259/59. од 26. фебруара 
1960. године објављен у часопису „Наша законитост” бр. 1-—8 из 
1960. године.

Међутим, у  пракси судова постоје и друга схваташа која се 
приближују том изузетку предвиђајући могућност наплате штете 
и од самога штетника. Таква је одлука Врховног суда HP Хрват- 
ске у пресуди бр. Гж. 1349/59. од 12. октобра 1959. године, која 
је  пресуда потврђена без посебног образложења пресудом Савез- 
ног Врховног суда бр. Р 526/61. од 7. априла 1960. године (обја- 
вљен у часопису „Наша законитост” 7— 8 I960.). У овом слЈгчају 
обавезан је на накнаду штете штетник по општем правилу да 
кривац одговара за накнаду штете (каузална одговорност) a при- 
вредна организација по објективној теорији одговорности. При- 
ликом решавања овог спора виши судови су нашли, да прописом 
из одредбе чл. 313. ЗРО није постало абсолутно правило из §-а 8 
бившег Закона о јамчењу за штету проузрокованом вожњом мо- 
торног возила односно правила општег оштетног права, услед 
чега могу доћи у обзир и општа правила о накнади штете.

Позитивни прописи у погледу накнаде штете након ослобо- 
ђења јрш нису донети. Међутим, према задњем редигованом 
тексту нацрта Закона о накнади штете од 16. IX. 1961. године у 
чл. 2. се предвиђа, да „ . . . ко другоме проузрокује штету својом 
кривицом дужан је то надокнадити” .

По чл. 16 тог Нацрта „ . . . за штету коју учине у вези са сво- 
јим радом лица у туђој служби за које не важе посебни прописи 
по одговорности лица у радном односу, одговара њихов послода- 
вац a она само ако су штету проузроковала намерно или крајњом 
непажњом. Послодавац који је штету накнадио има право да за- 
хтева накнаду од лица у његовој служби само ако је штету про- 
узроковао намерно или крајњом непажњом” .

Интересантно је напоменути да је у вези накнаде ове врсте 
у Нацрту предвиђена и друга варијанта:

„За штету коју учине у вези са својим радом лица у туђој 
служби за која не важе посебни прописи о одговорности лица у 
радном односу, одговара солидарно са њиме и њихов послодавац. 
Послодавац који је накнадио штету има право да захтева од лица 
у његовој служби накнаду исплаћеног износа ако докаже да је
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OH био предузео све што је било потребно да се штета избегне и 
да је оно штету проузроковало својом кривицом” .

У одредби чл. 19. Нацрта предвиђа се накнада штете од опа- 
сне ствари. Тако „за штету од опасне ствари коју је сопственик 
поверио неком лицу у својој служби одговара и дал>е сопственик. 
Поред сопственика и солидарно са њиме одговара и лице у ње- 
говој служби, коме је опасна ствар била поверена изузев ако до- 
каже, да је било предузело све што је било цотребно да се штета 
избегне, те да до њега нема кривице, што се штета догодила.

Као што се види, ни у самом нацрту Закона о накнади штете 
није извршено уједначавање појмова одговорности радника у 
привредној организацији са одговорности радника или службе-' 
ника у државним установама иако се ипак тежи, омогућити да 
се оштећеник наплати за штету непосредно од самог штетника 
по општим правилима имовинског права о накнади штете.

Питање материјалне одговорности лица у радном односу пред- 
ставл>а једно од значајних питања система права и обавеза тих 
лица. To питање је врло значајно како за лица у радном односу 
тако и за заједницу. Услед тога одредбе о том питању немају само 
имовинско правни значај. Оне су у првом реду инструмент преко 
кога се може и треба да утиче на однос према служби и подстиче 
на правилно и законито вршење службе. To представЈва озбиљан 
друштвени интерес већ и због тога што према одредби члана 294. 
ст. 2. ЗРО привредна организација има право тражити накнаду 
исплаћеног износа ако је радник проузроковао штету намерно 
или из крајње непажње. Ако пак је радник осуђен правомоћном 
кривичном пресудом, нема сумње да ти услови постоје, али у 
пракси се још увек често дешава да се привредна организација 
тим својим правом ипак не користи у сваком случају. Тешко би 
се могло усвојити такво тумачење одредбе чл. 294. ЗРО, да се 
онемогући оштећеном лицу коришћење својих законом загаран- 
тованих права у вези захтева за накнаду штете у случају ако је 
шегов оштетни захтев услед неблаговремене поднете тужбе пре- 
ма привредној организацији већ застарео, али би могао свој имо- 
винско правни захтев успешно остварити против самог штет- 
ника који је штету проузроковао и кривичном пресудом за то и 
осуђен, јер се код тих лица може применити члан 20. Закона о 
застари потраживања тј. продужени застарни рок за подизање 
ове тужбе. Тако је то било и у конкретном спору, у којем се ра- 
дила о тужиоцу који је малодобан, дете ментално неразвијених 
родитеља, који нису вични нити довол>но упознати са појединим 
инструментима нашег правног система, a са друге стране би 
штетник који је и кривичном пресудом осуђен за смрт природног 
оца тужитеља избегао да удовољи својој материјалној обавези 
накнаде штете.

To би коначно било противно и одредби из чл. 35 Нацрта 
Закона о накнади штете јер се тим прописом предвиђа регули- 
сање ове материје на следећи начин: „Лица која је погинули из- 
државао или помагао, као и она која су по закону имала права 
захтевати издржавање од погинулог —  имају право на накнаду
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штете коју трпе губитком издржавања или помагања.” Овај бу- 
дући законски пропис иде и даље, јер у чл. 46 предвиђа могућ- 
ност, да се оштећеник наплати за своју штету чак и након насту- 
па застарелости тужбе на накнаду, решавајући ову материју на 
следећи начин: „По навршетку застарелости оштећеник може 
захтевати од одговорног лица, по правилима које вреде за вра- 
ћање обогаћења без основа, да му врати оно што је добило рад- 
њом, којом је проузрокована штета.”

Др. Јожеф Хајблајн

ШТА САЧИЊАВА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ ЗА ПОРЕЗ 
НА ДОХОДАК ИЗ АДВОКАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Државни секретаријат за послове финансија ФНРЈ, актом 
број 13-15582 од 12. јула 1962. год. доставл>еном Савезу адвокат- 
ских комора Југославије заузео је становиште, да су адвокати 
дужнк, да у своје пореске пријаве унесу и вредност извршених 
a не наплаћених услуга на бази података који се воде у  обрасцу 
прописаном за обрачун накнаде трошкова. Ово мишљење се по- 
зива на одредбе чл. 73 ст. 2. и чл. 64. ст. 2. Уредбе о порезу на 
доходак (Сл. лист ФНРЈ .број 22/61. и 53/61.) у вези чл. 7. Пра- 
вилника о вођењу пословних књига адвоката (Сл лист ФНРЈ 
бр. 37/59.).

Држимо да је ово становиште неосновано и да цитирани про- 
писи, као и други, не дају никакву оправдану подлогу за изнето 
мишљење.

Према чл. 73. ст. 2. Уредбе о порезу на доходак адвокати су 
дужни поднети пријаву о бруто приходу постигнутом у току 
године према стварно постигнутом приходу, a према чл. 64. ст. 2. 
исте Уредбе под бруто приходом подразумева се вредност робе 
стављене у промет, односно вредност накнаде за извршене 
услуге.

У вези тога поставља се питање шта се има подразумевати 
по терминологији „вредност накнаде за извршене услуге” ако је 
реч о стварно постигнутом приходу из адвокатске делатности.

Посебно треба испитати шта се сматра извршеном услугом 
од стране адвоката.

У вези тога чл. 44. Закона о адвокатури прописује да адво- 
кат има право на награду за свој рад, као и право на накнаду 
трошкова у вези са свршеним послом.

Према чл. 28. Уредбе о наградама и накнади трошкова за рад 
адвоката, награда се исплаћује у готовом новцу, у правилу по 
извршеном послу. Према томе, мишл>ења смо, да адвокату по 
правилу припада награда када је завршио поверени му посао.

Са друге, пак, стране један посао који је поверен адвокату 
састоји се од више појединачних радњи, које су посебно тарифи- 
ране, a није уобичајено нити адвокат има право да сваку поједи-
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начну радњу —  која сачишава део једног посла — посебно на- 
плаћује. Напр. адвокат подноси тужбу, у  вези те тужбе обавл>а 
расправе, подноси разне писмене поднеске и предузима друге 
парничне или ванпарничне радње, те не наплаћује сваку посебну 
радшу, него према ставу 2. чл. 28. Уредбе о наградама за рад 
адвоката — на основу посебног уговора са странком може тра- 
жити примерени предујам. Када пак заврши посао онда, на 
основу изнетих прописа, и у вези са ставом 2. чл. 29. цитиране 
Уредбе издаје својој странци писмени обрачун.

Ако би се заузело становиште да адвокат треба да задужује 
своју странку за сваку учињену радњу унутар једног преузетог 
посла, те да адвокати треба да буду опорезовани на бази овако 
извршених задужења за поједине извршене радње унутар јед- 
ног посла, онда би се са истим правом и логиком могло задржати 
становиште да би напр. кројач код кога муштерије наручују из- 
раду одела имао право посебно наплаћивати израду чакшира, 
посебно израду прслука и посебно капута. Као што се код кро- 
јача сматра да поверени му лосао извршује тада када је израдио 
комплетно одело, то се и код адвоката сматра да је поверену 
парницу —  или други правни посао —  завршио када је саму 
парницу у целости окончао, тј. када је извршио онај посао у  
целости, који му је од странке поверен.

Имајући то у виду сматрамо да се под појмом „извршена 
услуга” —  када је реч о адвокатима —  има сматрати потпуно 
извршење повереног посла од стране адвоката.

Према томе, адвокати не могу бити опорезовани на основу 
задужења за обављање извесних радњи, унутар једног посла, a 
са друге, пак, стране — као што ће се видети из каснијих изла- 
гања — уопште не постоји обавеза адвоката да по постојећим 
прописима своју странку задужује, док поверени му посао у 
целости није завршен.

На основу чл. 80 Уредбе о порезу на доходак приходи од 
тековинске делатности утврђују се по билансу заснованом на 
уредно вођеним пословним књигама, ако се разрез пореза вршл 
према приходима стварно постигнутим у току пореске године.

Према чл. 82. Уредбе о порезу на доходак (чије одредбе по- 
менути распис уопште није имао у виду) пореским обвезницима 
који су по посебним прописима дужни водити пословне књиге 
пореска основица се утврђује на основу тих пословних књига.

Према томе, поставља се питање какве књиге су дужни во- 
дити адвокати. Ово је питање регулисано у чл. 2. Правилника о 
вођењу пословних књига адвоката, и адвокати су дужни водити:

1) Именик странака;
2) књигу примања и издавања.
Обрачун награде и трошкова према чл. 6. и 7. Правилника о  

Еођењу пословних књига адвоката немају карактер. пословних 
књига.

Да обрачун награде и трошкова нема карактер, пословних 
књига јасно се види из чл. 1 Правилника кој иодређује да су 
адвокати дужни водити пословне књиге и ИЗДАВАТИ ОБРА-
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ЧУНЕ награда и трошкова и признанице по одредбама Пра- 
вилника.

Постоји, дакле, јасно разликовање између пословних књига 
и обрачуна.

Како, пак, по цитираном чл. 80. тач. 1. Уредбе о порезу на 
доходак приходи од тековинске делатности утврђују се према 
биланску заснованом на уредно вођеним пословним књигама, то, 
по нашем мипивењу, за оцену прихода адвоката долазе у обзир 
само пословне књиге прописане према чл. 2. Правилника о во- 
ђењу пословних књига адвоката.

Сматрам, да је потпуно погрешно позивање расписа на чл. 7. 
ТГравилника о вођењу пословних књига адвоката. Наиме, у овом 
члану регулисана је дужност адвоката шта све треба да унесе у 
CBO] писмени обрачун КОЈИ Ћ.Е ИЗДАТИ СТРАНЦИ у смислу 
чл. 29. Уредбе.

Насупрот томе чл. 6. истог Правилника (чији прописи уопште 
нису узети у обзир од стране Државног секретаријата за послове 
финансија) регулисана је обавеза адвоката да у сваком предмету 
води посебан обрачун за своју странку. У овом обрачуну адвокат 
дреба да означи 1) послове које је за странку обавио, 2) износе 
које је у вези са тим пословима примио, или издао за странку.

Према томе, по том члану HE ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА АДВО- 
КАТА ДА СВОЈУ СТРАНКУ ЗАДУЖИ СА извршеним a још 
не наплаћеним пословима. Овај обрачун остаје у  предмету тј. 
списима. Према томе, адвокат у својој евиденцији нема и не мора 
имати задудсења странке за поједине обављене послове.

Ова врста обрачуна се јасно разликује од обрачуна који се 
издаје странци према чл. 7. Правилника о вођењу пословних 
књига адвоката у вези са чл. 29. Уредбе о наградама и накнади 
трошкова за рад адвоката јер у  овај обрачун — који се издаје 
странци по свршеном послу —  адвокат треба да унесе, поред свих 
радњи које је  за странке извршио, и поред свих износа које је  
примио и које још потаржује још и ПРОПИСАНЕ ИЗНОСЕ НА- 
ГРАДЕ ЗА ТЕ РАДЊЕ (такозвана задужења по тарифним бро- 
јевима).

Укратко, адвокат треба да води обрачзше у самом предмету 
за сваку странку, но у тај обрачун улази само означеше изврше- 
них послова без задужења и примици и издаци. Као што је ре- 
чено ова врста обрачуна остаје у списима.

Ако, пак, адвокат издаје обрачун странци на основу чл. 7. 
Правилника у  вези са чл. 29. Уредбе, тада овакав обрачун треба 
да садржи поред горњих података И ИЗНОС ПРОПИСАНИХ 
НАГРАДА према тарифним бројевима (такозвана задужења).

Из изложеног се јасно види да адвокати према обрачунима 
из чл. 6. Правилника о вођењу пословних књига адвоката нису 
дужни a ни овлашћени да задужују странке за обављене послове 
па, према томе, не постоји ни могућност да се врши разрезивањо 
тгореза на основу таквих обрачуна.

Ако би се заузело становиште да адвокате треба опорезивати 
на основу задужења за извршене радње (а које нису ни дужни
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кзвршити) a према обрачунским листовима како су послови још 
недовршени, a предвиђена награда за рад још није наплаћена — 
то би несумњиво довело до двоструког опорезивања за исте учи- 
љене услуге. Напр. Управа прихода разрезује порез по задуже- 
њима појединих радши које још нису наплаћене, јер још нису 
ни дослепе уплате, a касније током наредне пореске године када 
адвокат стварно наплаћује награду за ове радње и примања оба- 
везно уноси у своје пословне кшиге —  a која је основни доказ за 
ripHMaita адвоката на име награде за рад —  тада he несумњиво 
доћи до пОновног опорезивања исте своте. Поред тога, може се 
догодити, што је често случај, да адвокат у целини, из било којих 
разлога инсолвентности клијента, ликвидација предузећа итд. и 
не добије своју награду за коју je раније платио порез.

На основу тога сматрамо, да се под извршеном услугом од 
стране адвоката има сматрати потпуно извршење повереног по- 
сла (а не поједине радње унутар тог посла), надаље да се под 
пословним књигама адвоката сматрају само именик странака и 
књига примања и издавања, a не и писмени обрачуни који имају 
сасвим другу намену и сврху, те да се адвокати имају опорезо- 
вати на основу стварних примања уведених у књигу примања и 
издавања, a према чл. 80. тач. 1. Уредбе о порезу на доходак. Ово 
излази из чл. 82 исте Уредбе према којем пореским обвезницима 
који су по посебним прописима дужни водити пословне књиге, 
пореска основица се утврђује на основу тих пословних хњига, a 
ке може се мимоићи чињеница да су адвокати по посебним про- 
писима дужни водити пословне хњиге. Није основано позивање 
на чл. 7. Уредбе о вођењу пословних кшига адвоката, јер се овде 
ради о обрачуну који се издаје странци по свршеном послу по 
чл. 29. Уредбе о наградама и накнади за рад адвоката, док по чл. 
6. истог Правилника адвокати нису дужни своје странке заду- 
живати за поједине извршене радње.

Др Јулије Кениг

II3 С У Д С К Е  П Р А К С Е

Недозвољева је ревизија протмв 
решења П ст. суда којим се з^ида 
I ст. решење о прекиду поступка и 
одбацује тужба. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 450/962).

I. ст. суд је својим решедвем од- 
редио прекид поступка до право- 
моћног окончања управног поступ- 
ка.

II. ст. суд је својим решењем. по- 
Бодом жалбе, укипуо I. ст. решење 
и тужбу одбацио, јер да решење 
спорног питања по пропису чл. 34 
Закона о ста.мбеним односи.ма спа- 
да у надлежност општинске арби-

тражне. комисиЈе, дакле управног 
органа.

Тужиља је уложила ревизију, ко- 
ја је као недозвољена одбачена, a 
из разлога:

С обзиром на одредбе чл. 380 ЗПП 
странка може изјавити ревизију и 
против решења II. ст. суда: 1) ако 
је II. ст. суд решио да се укида I. 
ст. пресуда и одбацује тужба, 2) ако 
је II. ст. суд укинуо пресуду, пред- 
.чет врвтио на поновно суђење и од- 
лучио да се поступак пред I. ст. су- 
дом насгави тек пошто ово реше- 
н>е постане правоснажним, и 3) да
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ce жалба против пресуде одбацује 
као неблаговремена или недозвоље- 
на, с тим да у првом и трећем слу- 
чају треба да су испун>ени: и општи 
услови за улаташе ревизије које 
предвиђа чл. 368 ЗПП.

У овом предмету не стоји ни је- 
дан од напред истакнзггих случаје- 
ва када се може изјавити ревизија. 
Наиме, I. ст. одлука коју је  тужи- 
ља напала жалбом није донета у 
облику пресуде већ у облику реше- 
ња, a само у случају ако је II. ст. 
суд одлучио да се укида I. ст. пре- 
суда и одбацује тужба може се про- 
тив таквог II. ст. решења изјавити 
ревизија уколико су испуњени оп- 
ште услови за улагање ревизије 
против II. ст. пресуде.

Сматра се да је жалба благовре- 
мено поднесена ако је I. ст. суд дао 
погрешну упуту о року у коме се 
жалба има да поднесе ако је у тако 
одређеном року жалба поднесена од 
саме странке a не пуномоћника ма 
и после стварног рока. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 464/962).

II. ст. суд је као неблаговреме- 
ну одбацио жалбу тужиље против 
I. ст. пресуде, пошто је у питању 
радни опор, a жалба је поднесена 
по гтротеку рока од 8 дана од уру- 
чења пресуде.

Тужиља је изјавила ревизију, ко- 
ја је основана, решење II. ст. суда 
укинзгго, a из разлога:

Из упутства о гграву 'На изјав- 
л>ивање правног лека против I. ст. 
пресуде, које се налази како на из- 
ворнику пресуде тако и на шеним 
оверовљеним преписима, видљиво је 
да је I. ст. суд дао упутство да се 
жалба изјављује у року од 15 дана. 
Ово је упутство погрешно, јер се у 
овом предмету ради о спору из рад- 
ног односа, a према одредби чл. 417 
ЗПП у парницама из радног односа 
рок за подношење жалбе и реви- 
зије је 8 дана.

Чињеница је да је I. ст. П1>есуда 
уручена пуно-моћнику тужиље 26. 
XII 1961. године, па је, према томе, 
задњи дан рока за улагање жалбе 
истекао 3. I 1962. године. Међутим, 
тужиља је своју жалбу поднела 4. 
I 1962. дакле идућег дана по проте- 
ку законом ггредвиђеног рока, али 
не путем свога пуномоћника-адвока- 
та, већ јој је жалба састављена у 
бироу за пружање правне помоћи у 
Новом Саду.

Према томе, очито је  да је тзгжи- 
ља преузела од свога пуномоћника 
оверени препис цресуде и као неу- 
ка странка држала се погрешног у- 
путства о року за улагање жалбе 
које јој је дао I. ст. суд. У таквој 
ситуацији се не може узети да је 
адвокат као стрзгчно лице морао да 
зна законске прописе, пошто адво- 
кат етварно није ни поднео жалбу. 
Стога се тужиљина жалба има сма- 
трати благовременом и као такву у- 
зети у даљи постзчхак.

За расправл>ан>е имовинских од- 
носа у вези самовласвих заузећа 
земл>ишта у друштвеној својиви 
надлежне су општинске ко1»шсије a 
не редовни судови. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 1230/961).

Окружни суд је одбацио тужбе- 
ни захтев ради предаје поседа, зем- 
љишта, јер је нашао да је за рас- 
прављање свог шгтан>а надлежна 
Комисија за расправл>ање самовла- 
сно узетог земљишта у друштвеној 
својини, a прекинуо је поступак ра- 
ди исплате изнсса са наслова нео- 
правданог обогаћеша до правосна- 
жног окончања постЈчгка пред над- 
лежном комисијом.

Тужени је поднео жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога: .

Закон о расправл.ажу и.мовинских 
односа насталих самовласним зау- 
зимањем земљишта у друштвеној 
својини у чл. 3. прописује да само- 
власним заузећем сматра се свако 
држање землаишта без правног ос- 
нова за стицање своЈЈ̂ ше. За рас- 
прављање ових питања надлежне 
су општинске ко.мисије, a у том 
случају спор не спада у делокруг 
редовних судова. Ако зшравни по- 
ступак није покренут a у парници 
се истиче да има места спровођењу 
управног поступка или се то по слу- 
жбеној дужнвсти налази, схнда ће 
суд упутити Јавног правобраниоца 
да поднесе пријаву надлежном ор- 
гану ради покретања улравног по- 
ступка и оставити му рок за подно- 
шење те пријаве. Ако поступак не 
буде покренут у одређеном року суд 
треба да настави поступак, ”ако пак 
Јавни правобранилац обавести суд 
да је управни поступак покрензт, 
суд треба да прекрше парнични по- 
ступак до правоснажно окончанрг 
управног поступка.
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Зависно од резултата ухгравног по- 
ступка суд he тужбу или одбацити 
или ће о тзгжбеном захтеву донети 
мериторну одлуку. У коикр. случа- 
ју  I. ст. суд није поступио на изло- 
жен начин, напротив, I. ст. суд је 
тужбени захтев ради пр>едаје посе- 
да одбацио, a поступак је прекинуо 
у  погледу захтева ради 274.695 дин. 
због неоправданог обогаћења.

Жалбом се не налада одлука ко- 
јим се тужбени захтев ради предаје 
поседа непокретности одбацује, па 
према томе у том погледу Врх. суд 
није овлашћен, да преиепитује I. ст. 
одлуху јер граница испитивања I. 
ст. одлуке одређене су у чл. 353 у 
вези чл. 354 ЗПП.

дања усева, па joj припада не за- 
купнина, него вредност половинеркз- 
да. Из тих разлога је ваљало досу- 
дити половину вредности сунцокре- 
та у износу од 64.000 дин. a не 45.000 
дин. како су нижи судови досудили 
на име дела закупнине.

После увођења тужиоца, путем 
судског органа, у посед спорног 
земљиигга, које је тужеви претход- 
но дао у наполицу, на обрачун са 
наполичарем ниЈе више овлашћен 
туженик, већ тужилац. — Према 
томе, ако је тужилац, још пре ски- 
дања усева био уведен у посед 
спорног земљишта које је било да- 
то у наполицу, тада тужитељу при- 
пада од туженог цела протизредност 
оног усева који преостаје након по- 
деле са наполичарем, a не закупни- 
на. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 553/62).

I. ст. пресудом је  тужени обвезан 
на исплату 45.000 дин. на име нак- 
наде за коришћење земљишта. Ову 
је пресуду Окружни суд потврдио. 
Тужилац је уложио ревизију, која 
је основана, па је Врх. суд АПВ 
пресудом преиначир ниже пресуде, 
те туженог обвезао на испгату 
64.000 динара, a из разлога:

Врх. суд прихвата утврђено чи- 
њенично стање, из кога се види, да 
је у лето јула мвсеца 1959. године 
тужитељица била уведена у посед 
некретнина преко судског органа. 
Ове је некретнине тужени претход- 
но био дао у наполицу, који је ову 
земљу saicejao сунцокретом. Утвр- 
ђено је да је било 16 мц. сзгнцокрета, 
чија је цена била 45 дин. по 1 кг.

Из оваквог чињеничног стања ја- 
сно произлази, да на обрачун са на- 
поличарем није био овлашћен туже- 
ник, већ тужитељица, па је  туже- 
ник неовлашћено примио од напо- 
личара износ, јер тај износ припада 
тужитељици, Ko.ia ie у посед уведе- 
на од стране судског органа, .lep .ie 
она била уведена у  посед пг>е ски-

Оштећени власник односно посед- 
ник није овлашћен да тужбом тра- 
жи накваду штете причињене од 
стране заштићене дивл>ачи, ако 
претходно није поднео писмену при- 
јазу за накнаду штете народном од- 
бору општине, на чијем је подручју 
причињеиа штета, и то у преклу- 
зивном року од 8 дана од дава ка- 
да је сазнао за штету, a најкасније 
у року од 3 месеца од дава вричи- 
њеве штете. (Врх. суд АПВ Рев. 
375/962).

Пресудом II. Ci>ecKor суда у С. де- 
лимично је уважена тужба В. 3. из 
С. против Ловног газд. у  Б. ради 
накнаде штете причин>ене заптти- 
ћеном дивл»ачи. Пресудом Окружног 
суда у С. одбијена је жалба, па је 
тужени уложио ревизију, к*оја је 
као основана уважена, ниже пресу- 
да преиначена, тужбени захтев ту- 
житеља одбијен, он осуђен на пла- 
ћање трошкова, a из разлога;

Међу странкама није спорно да 
је  тужилац пропустио да поднесе 
пријаву штете надлежном народном 
одбору, у вези причишене штете 
што су му у току месеца августа и 
септембра 1961. причиниле на усе- 
вима крупна дивл>ач, a нарочито 
дивл.0 свиње, из ловшпта тужене.

Према одредба.ма ст. 3— 5 чл. 34 
Закона о лову НРС пропиеан је  и по- 
ступак око утврђивања штете и доно- 
шења решеша. Оштећвни је  дзгжан 
да поднесе писмену пријаву НОО на 
чијем је подручју штета гтричиње- 
на, и то најдаље у року од 8 дана 
од дана када је за штету сазнао али 
најдал>€ за 3 месеца од дана причи- 
шене штете.

Према томе, прописи чл. 34 За- 
кона о лову утврђују као један од 
услова који су потребни, да се по- 
стви захтев за накнаду штете од за- 
штићене дивЈвачи тј. да се поднесе 
пријава надлежном НОО. Обзиром 
да је међу странкама неоспорно да 
тужилац у  преклузивном року ову 
пријаву није поднео он није овла- 
шћен да тужбом тражи накнаду
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штете, па су основани наводи реви- 
зије туженика, и исту је требало 
уважити.

Коришћење стана у згради подиг- 
нутој ва пољвпривредној економији 
није везано за вршење службене 
функције у згради у којој је стан, 
него је у питању стан који је дат 
на коришћење носиоцу ставарског 
врава с обзиром ва в>егов радви од- 
нос са даваоцеш става ва корив1ће- 
н>е. Према томе, восиоцу ставарског 
права може се дати отказ уговора 
о коривхћењу става само во чл. 140 
Закова о стамбевим одвосима, a ве 
во чл. 141 тога Закова. (Врх. суд 
АПВ бр. Рев. 53/962).

Срески суд уважио је тужбени 
захтев па ,ie обвезао тужену да пре- 
да стан. Жалбу је Окружни суд од- 
био.

Уложена ревизија .1е основана, 
ниже пресуде преиначене, те је ту- 
жба ради отказа стана одбијена, a 
из разлога;

По чл. 54 Закона о стамбеним од- 
н-осима изричито је предвиђено да 
право давања на коришћење стано- 
ва у одређеним зградама (међу које 
не спада предметна зграда) као и 
давање на коришћење станова чи- 
је је коришћење везано за вршење 
службене функције .у згради у ко- 
јој ј€ стан има носилац коришћеша 
тих зграда. По чл. 141. цит. Закона, 
кад носиоцу станарског права пре- 
стане функција за вршење које је 
везано коришћење.м стана отказ у- 
говора о коришћењу стана може се 
дати уз обезбеђење нужног смешта- 
ја. У конкр. случају није у питању 
стан у згради из чл. 54 Закона о 
стамбеним односима, него је у пита- 
њу стан који ,ie дат на коришћење 
носиоцу стан. гграва с обзиром на 
његов радни однос са даваоцем ста- 
на на коришћење, па према томе 
туженој се може отказати стан са- 
мо по чл. 140 цит. Закона. Како је 
I. ст. суд утврдио да је отказ рад- 
ног односа’ дала тужитељица туже- 
ној, то је ваљало пресуду нижих 
СЈ'дова преиначити.

У спору о разводу брака тужева 
вема права ва обезбеђење варвич- 
вих T p o B iK O B a  ви у с.лучају кад се 
вресудом о разводу брака одлучује 
о смев1тају и издржавању деце као 
и о издржаван>у брачвог друга. 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 395'962).

I. ст. решењем одбијен је захтев 
тужене да се тужилац обвеже да 
туженој обезбеди парнични трошак. 
Тужена је поднела жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из раз- 
лога:

У прописи.ма чл. 158—160 ЗПП 
предвиђени су услови под којима је 
тужилац дужан да туженом обез- 
беди парничне трошкове. У чл. 158 
ст 1 ЗШТ је предвиђено као услов 
да је тужилац страни држављанин 
или лице без држављанства који 
тужи у Југославији. У конкр. слу- 
чају није доказано да овај услов 
постоји. Но, све кад би овај услов и 
постојао, ни онда захтев не би био 
основан. Наиме, у конкр. случају се 
ради о опору за развод брака, a у 
таквим споровима тужени нема пра- 
во на обезбеђење парничних тро- 
шкова (чл. 159, ст. 1. т. 4 ЗПП).

Против решења који.и суд одбија 
да изда влатвв валог вема места 
жалби, али суд је дужав да у том 
случају вастави поступак во тужби 
било да се ради о мевичвој или гра- 
ђавској обавези. (Врх. суд АПВ бр. 
Рев. 853/1961).

Пресудом Среског суда у Б. Т. од- 
бијени су приговори Народне бан- 
ке фил. С. поднетн у својству прав- 
ног следбеника тужене филијале 
Нар. банке из Б. Т. — Истом пр>есу- 
дом одбијено је проширење тужбе 
против Нар. банке фил. С. као прав- 
ног следбеника тужене Нар. банке 
фил. Б. Т.

Окружни суд је одбио жалбу ту- 
жиоца и I. ст. пресуду потврдио у 
односу на филијалу Нар. баике у С.

Тужилац је поднео ревизију про-- 
тив пресуде Окружног суда, која је 
основана, пресуда Окр. суда у  С. у- 
кинзгга, a из разлога:

I. ст. суд ,ie у својој пресуди рд- 
лучио да сам тужбени захтев ту- 
житељице, Задр. штед. према туже- 
ној Нар. банци фил. у  С. као ггоав- 
ног следбеника фил. Н. Б. у Б. Т. 
није материјално правно основан, па 
је тај проширени тужбени захтев 
одбио утврдивши да је ршдосман Н. 
Б. фил. у Б. Т. сгављен погрешно и 
да се њиме тужитељица не може да 
користи.

II. ст. суд је потврдио I. ст. пре- 
суду, али са неразу.мљиви.м образло- 
жењем, a на име да тужитељица мо- 
же према тужено) фил. Н. Б. у С. 
водити самрсталну парницу поправ-
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ним правилима имовинског права, 
уколико сматра да она као правни 
следбеник б. Н. Б. фил. у Б. Т. од- 
говара за спорну обавезу.

Дакле, док I. ст. суд одбија ту- 
жбени захтев зато што утврђује да 
таква обавеза не постоји, II. ст. суд 
налази да се то питање постојања 
или непостојања обавезе тужене мо- 
же расправити у посебној парници.

Ово ]€ правно становиште П. ст. 
суда противно чл. 429 ст. 1 ЗПП, 
према ком законском прк>пису, ако 
суд решењем против кога није до- 
звољена жалба не усвоји предлог 
за издавање платног налога наста- 
виће поступак по тужби и на тај на- 
чин коначно решити конкр. правни 
однос међу сгранкама било да се 
ради о метгчној или грађанској о- 
бавези, a неће упућивати странку да 
питаше те обавезе решава у новој 
посебној парници.

Погрешно је, такође, правно ста- 
новиште да менични поверилац не 
може према правним следбеницима 
менич;ног дужника да остварује сво- 
је менично потраживање по менич- 
но-правном основу, јер менични по- 
верилац може свој менични захтев 
остваривати обичном меничном ту- 
жбом у редовном парничном постугг- 
ку, у крм поступку може доказива- 
ти да је та менична обавеза прешла 
са меничног дужника на његове 
правне следбенике.

И у овом редовном поступку по 
меничној тужби важе скраћени ро- 
кови за изјавл>ивање правних сред- 
става (чл. 337 ст. 1 ЗПП).

тости у раду суда ради заштите су- 
бјективних права и законом зашти- 
ћених интереса физичких и прав- 
них лица. Таква гарантија даје се 
сгранкама под претпоставком да о- 
ие савесно користе права која су им 
призната прописима парничног по- 
ступка и по једном од основних на- 
чела грађанског права, a то је за- 
штита поштења и савесности у 
правном промету и забрана злоупо- 
требе права. По чл. 8 ЗПП странке 
су дужне пред судом да говоре и- 
сгину и да савесно користе права 
која су им призната тим законом. 
Предлог да се настави постулак по- 
сле 19 година мировања не може се 
подвести под појам савесног врше- 
ња и коришћења права.

Иначе I. ст. суд се правилнр по- 
зива на 'Упутства о раду судова у 
грађанским парничним стварима, бр. 
163/1945. и на одредбе о мировању 
поступка и последицама предлога 
ради настављања поступка у одре- 
ђеним роковима. I. ст. суд имајући 
у виду смисао чл. 206 ЗПП као и 
основни смисао чл. 7 Закона о нева- 
жности донетих пре 6. априла 1941. 
године и за време непри1атељске о- 
купације основано је закључио да 
мнтв1>есовање за парницу кроз пе- 
оиод од 19 године, a од тога 16 го- 
дина по Ослобођењу, имајући у ви- 
ду промене које су могле бити од 
битног утицаја на међусобне односе 
и интересе странака, значи одуста- 
јање од вођења спора са Љормалним 
значењем повлачења тужбе.

He може се сада наставити пар- 
нични поступак у парничном пред- 
мету у којем Je одређено мировање 
поступка за време окупације. (Брх. 
суд АПВ бр. Гж. 790/961).

Решењем Окружног суда одба- 
чена је молба ради наставка парн. 
поступка у предмету у коме је ми- 
роваље одређено за време окзшаци- 
је 1942. године.

Уложена жалба је као неосноза- 
на одбијена, a из разлога:

Одлуком суда за време окупа- 
ције од 1. марта 1942. одређено је 
мировање поступка, па је  сггис став- 
љен у архиву, где је био до 5. апри- 
ла 1961. године.

На основу ове чињенице I. ст. суд 
је правилно одлучио да наставак 
парнице није дозвол>ен. Прописи 
парн. поступка су гарантија закони-

У  парничном поступку суа .1е ве- 
зан за правоснажну квивичну пре- 
суду у погледу постојан.а кгивич- 
ног дела и кри«м«не одговопности 
учиниочз. — Мећутим, папнични 
суд може да испитује да ли посто.ји 
II квивица тужиоча у оквиву ппс- 
корачења нужне одбране, туженога, 
јер је кривичном пресудом утврђе- 
на квивична радња и кривмца ly- 
женога, a не и тужиоца. (Врх. суд 
АПБ бр. Гж. 1100/1961).

Тужбени захтев ie делчмично у- 
важен. па cv туж еш ти обвезани да 
плате тужиопу отштету. Тужени с.у 
полнели жалбу, K o ia  ie као неосно- 
вана одбијена, a из разлога:

Правоснажном пресулом Окр. су- 
да туженици су ггооглашени кри- 
вим за кпив. дело тешке телесне о- 
зледе и кажњени.
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Правилно налази I. ст. суд да је 
питање кривице садашњих туже- 
них правомоћно решено у  поменутој 
кривичној пресуди, јер је  суд у пар- 
ничном постугЕку везан за право- 
снажиу пресуду кривичног суда у 
погледу постојања кривичног дела 
и кривичне одговорности учиниоца 
(чл. 11 ст. 3 ЗПЛ).

Нема оправданог разлога да се на 
основу само уопштених тврдњи ту-

женика згкида I. ст. пресуда, када 
они не наводе никакве конкретне 
чињеиице о eBeHT. кривици и тужи- 
теља. Међзттел, питање да ли посто- 
ји и кривица тужиоца у оквиру пре- 
корачен>а нужне одбране, може да 
се испитује и дред парничним су- 
дом, јер је кривичном пресудом у- 
тврђена кривична радња и кривица 
тужених, a не и тужиоца.

RPMCAKbA ИЗ ИМЕНИКА АДВОКАТА АК У АПВ

1. Решењем бр. 228/1962. са даном 23. јул 1962. Марков Јован, 
адвокат из Суботице, због заснивања радног односа, с тим да je за 
преузиматеља његове адв. канцел. одређен Човић Стипан, адв. 
пз Суботице;

2. Решењем бр. 229/1962. са даном 1. август 1962. Кашанин 
Јован, адв. из Врбаса, услед пензионисања a за преузиматеља ње- 
гове адв. канц. одређуен је Нинков Велрпиир, адвокат из Врбаса;

3. Решешем бр. 244/1962. са даном 26. август 1962. Секулић 
др. Милован, адв. из Новог Сада, услед пензионисања, a за пре- 
Ј' з̂иматеља његове адв. кандел. одређен је адвокат Тангл Золтан, 
из Новог Сада;

4. Решењем бр. 247/1962. са даном 16. август 1962. Ивачковић 
Дејан адБокат из Кикинде, услед одрекнућа од вршења адвока- 
туре, a за преузиматеља његове адв. канц. одређен је Дражић 
Исак, адвокат из Кикинде;

5. Решењем бр. 249/962. са 1. септ. 1962. услед одрекнућа од 
вршења адвокатуре Миновић Милан, адв. кз Суботице, a за пре- 
узиматеље се одређује Брајков Јосип, адв. из Суботице.

Адвокатска комора у АПВ

ВРИСАЊА ИЗ ИМЕНИКА АДВ. ПРИПРАВНИКА АК У АПВ

Из именика адвоката АК у АПВ брисани су:
Решењем бр. 234Д962. брише се из именика адв. приправника 

АК у АПВ са даном 3. јун 1962. услед смрти адв. припрв. Ракић 
Душан, на адв. припр. вежби код Јовичић Гавре, адвоката из 
Хоргоша.

Адвокатска комора у АПВ

„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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