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Г Л A C Н И К
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Година XII Нави Сад, октобар 1963. Број 10

АФЕКТИ И ЊИХОВА КРИВИЧНОПРАВНА ДЕЈСТВА

1. — Човек је психсх|зизичко биће, које своја психофизичка 
стања показује у свом раду, па према томе и у кривичној делат- 
ности. На овом месту усмерићу пажњу на афекте и њихова кри- 
вичнопЈ>авна дејства. И афекти су психофизичка стања; они ути- 
чу на свест, моћ суђевБа и вољу човекову, на асоцијације идеја 
и телесне инервације. Психологија проучава психичке појаве, 
њихов однос и узајамно деловање, па и афекте као психичке по- 
јаве. 'Кривична наука користи научне резултате пскхологије и 
испитује кривичночравни значај афекта. Ако се са овог гледи- 
шта посматра однос психологије према кривичној науци, онда је 
очитледно да психологија има карактер помоћне науке. Данас је 
психологија у знатном развитку, па и кривична наука, захва- 
љујући том развитку, знатно се развија. Психолози напустише 
спекулативни метод рада, истераше метафизику из зграде пси- 
хологије, a у њу уносе експериментисање .и реалније сазнање. 
Зато мислим да није много погрешио познати психолог Hugo 
Munsterberg, кад је рекао да је психологија „жижа савременог 
мишљења" и да утиче на све струје у новом времену. Ако ми- 
шљење овог џсихолога и нема универзалну важност, оно ипак 
важи за кривичноправно научно подручје, где су људи и њихова 
дела у средишту научне пажње. Ово се не може рећи за период 
мрачне инквизиције, где психологија није имала своје место ни 
у кривичној науци ни у судској кривичној пракси. Инквизитори 
се не интересују за психологију злочинца, нити за психологију 
учесника у кривичном поступку; они воде своју политику, по- 
литику силе и бесггравл>а, где човек не представл>а нарочиту 
вредност. И у кривичној процесној науци за време доминације 
система везаних доказа постојала је брана за продирање психо- 
логије у ту науку. Озакоњеше принципа слободног судијског уве- 
рења и напуштање легалне доказне теорије представља отвара- 
ње врата за улаз психологије у процеску науку. Значајно је да 
су књижевници у већој мери него правници улазили у психоло- 
гију злочинца. Достојевски, Толстој, Шекспир, Балзак и др. дају 
нам целу галерију људских типова, описују психологију кривца 
и човека уопште, њихова психичка стања и њихову манифеста- 
цију у спол>ашњем свету. Овде, разутиљиво, није кесто да изла-
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жем Н.ИХОВ психоаналитички ,рад, али ради илустрације изнећу 
само једно место из дела Достојевског. Достојевски каже: „Са- 
мим злочинцем, и то скоро сваким, овлада у тренутку злочина 
нека клонулост воље и мишљења, a место њих наступа феноме- 
нална детиња лакомисленост" {Злочин и кaзнa  ̂ у пр. Бабовића, 
стр. 90). Мени се чини да ми у довољној мери не користЈГмо она 
суптилна психолошка опажања, садржана у књижевним делима, 
која би могла бити тако драгоцена за познава1Њ|е психологије 
злочинца и човека уопште. Правници товоре о афектима. Афекти 
су психичке појаве, која проучава психологија, па зато правнргч- 
ко знање без познавања психологије није потпуно. To нарочито 
важи за кривичну науку. У последње време и у нашим правним 
часописима појављују се студиозни чланци о психологији и ње- 
ној примени у кривичној теорији и пракси. Ради присмера ука- 
зујем на озбил>а'н рад В. Пешића „О пршиени психологије у кри- 
вичној теорији и пракси“, објављен 1957. год. у часопису „Правни 
живот“ .

2. — Афекти су сложене психичке појаве, a њихов психички 
утицај је многостран; они утичу на свест, моћ суђења и вољу, a 
праћени су телесним промевама. У кривичној теорији говори се 
о афектима и твиховом кривичноправном зкачају. И у кривичној 
пракси учестале су речи о афектима, ко практичари, колико је 
мени познато, доста треше због оскудног знања из области пси- 
хологије афеката. Кривица за ове грешке делимично лежи и на 
школском програму. Сматрам да је на овом месту довољна ова- 
ква констатација. 'Наука о афектима вуче корен из далеке про- 
шлости. Поборници стојичке филозофије истицали су ет11чки мо- 
менат афеката и делили их на четири категорије: жудша, страх, 
радост, жалост. Средњевековни филозофи, нарочито Августин, 
усвајају стојичку концепцију афеката као и њихову поделу. Но- 
вовеки филозофи као нпр. Декарт, Спиноза, Вундт, Радосавље- 
вић, Јунг, Нахловски иду напред у познавању афеката; они се 
не задовољавају стојичком концепцијом. Декарт, поборник раци- 
оналистичке филозофије, верује у апсолутну моћ интелекта, ње- 
гову способност да кочи афекте реакције. Спиноза, поборник мо- 
низма, у свом делу „Ethica more geometrico demonstrata” говори 
,,de origine et natura affectuum” и ,,de servitute humana seu affec- 
tuum viribus” ; oh , стојећи на позицији психофизичког парале- 
лизма, сматра да је сваки афекат праћен идејом спол>ног узркжа, 
да два супротна афекта могу деловати истовремено и изазвати 
колебање душе („fluctuatio animi” ), да се један афекат може уни- 
штити или обуздати само афектом супротним и јачим од афекта 
који треба обуздати. Вундт испитује утицај афекта на интелек- 
туалну и емоционалну сферу. Радосављевић своди науку о тем- 
перантима на „разно нијансирање афеката“ . Јунг износи да афект 
доводи човека изван себе, да је  обележен телеснгаи инервацијама 
и сметњама у представном току, a Нахловски тврди да афекти 
нарушавају „психичку равнотежу“ .

3. — Из предњег излагања види се да су истакнути мислиоци 
од давнине дотицали проблем афеката. Овим није исцрпена



огромна листа мислилаца који су дотицали ову проблематику. 
ттТтп су афекти: Шта је њихова суштина? Афекти су емоцио- 
нална стања, но сва емоцион.ална стања нису афекти. Ако бих 
фигуративно требао да изнесем ову мисао, онда бих то овако учи- 
нио: емоције и афекти представљају два концентрична круга од 
којих афекти представљају м.ањи круг. Овде је од интереса да 
се испита: које емоције су афекти? Што карактерише афекте? 
Како афекти утичу на свест, моћ суђења и вољу човекову? Чо- 
веков психички живот развио се у два правца: А) интелектуал- 
■ ном и Б) емоционалном. Афектл су психички феномени који при- 
падају емоционалној сфери, али утичу на ителектуалну сферу. 
Афекте карактерише краткотрајност и интензитет. Ми можемо 
ову краткотрајност подвести под секунде, минуте и часове, али 
не и под више дана, недеља и месеци. Кад говоримо о кратко- 
трајности афекта, онда стојгшо пред питањем његове временске 
димензије. Минумум трајања афекта није од правног интереса. 
јер кратко трајање није у супротности са природом афекта. 
Афект може да траје кратко време, можда неколико секунди. 
но он ипак мора да траје барем толико колико је потребно да 
зфе у поље пажње, у поље човекове свести. За правника је од 
већег интереса најдуж.а временска граница афекта. Афект, како 
рекосмо, може да траје и неколико часова. Његово трајање за- 
виси о интензитету узрока, трајању његовог дејства и особинама 
субјекта. По мом мишл.ењу афект траје најдуже до првог сна. 
Ако је неко нпр. ујутро доведен у афективно стање и у  подне 
заспи, a после подне, кад се пробуди, изврши кривично дело, 
онда он то дело није извршио у афекту, јер сан несумњиво значи 
прекид афекта. Сан нарушава континуитет афективног стања. 
To још не значи да сваки афекат траје до првот сна; он може 
да престане и пре сна из целог комплекса узрока. И друга емо- 
ционална стан>а могу да трају колико и афект, a нека могу да 
трају и дуже. Из овог следи да време не може бити једино ме- 
рило за разликовање афекта од других емоционалних стања. 
Код афекта је важан интензитет. Интензитет је његово друго 
обележје. Афекти су снажна емо-ционална стања. Руски психолот 
Корнилов тврди да су афекти „интензивне емоционалне експло- 
зије, које имају буран ток и кратко Tpaiy“, да су у афектизним 
стањима телесне манифестације „рељефно изражене“ , a свесна 
контрола понашања ослабљена. Афекти као и друга осећања 
имају три фазе; а) почетну, б) кулминациону и в) завршну. Кри- 
вац извршује кривотно дело у кулминационој фази, кад је свест 
најужа. У  то време афекат има јак додир са вољом, a предстазе 
се дуже задржавају у  свом „интензивном MaKCHMyMy". Ако по- 
сматрамо афекат у односу на свест, онда долазимо до уверења 
да афекти изазивају сужавање свести, симултаног капацитета. 
Сужавање свести почшве у почетној фази афекта, долази до свог 
зенита у кулминационој фази афекта, a слаби у завршној фази. 
У афективном стању слаби ток представа; оне се спорије изме- 
њују и дуже задржавају у свом „интенцивном максимуму" (П. 
Радосављевић, Увод у експерименталну психологију, стр. 469).



Јачу свест карактерише брза измена представа, већа могућност 
избора, већи број представа и њихов слабији интензитет. Ако 
се испитује утицај афекта на моћ суђења, онда се види да афекат 
смањује ту моћ. Е1ад у психи има мање представа, онда је мања 
моћ избора и слабија моћ суђења. Ако желимо да упознамо ути- 
цај афекта на актпвитет воље, онда стојимо пред тешкоћама. 
Вундт тврди да афекти имају тенденцију да пређу у унутра- 
шњу или спољну радњу. Лехман тврди супротно: он каже да су 
наше радње у афекту усмерене у неодређеност као нпр., у стра- 
ху, где човек изводи покрете, који, телеолошки посматрано, не- 
мају смисла и представл>ају непотребно расипање енергије. Наш 
психолог Радосављевић дели афекте на две врсте: а) афектр! 
који есцитирају и б) афекти који депримирају. Афекти под а) 
развијају психофизичку активност, као нпр. гшев, a афекти под 
б) као нпр. жалост смањују такву активност.

4. — За правника могу бити од интереса одговори на ова пи- 
тања: како настају афекти? Како се утврђује њихово постојање? 
Афекти могу настати из две врсте узрока: а) унутрашњих и б) 
спољашњих. Унутрашши узрок може бити сећање на нешто не- 
утодно, што ствара моторну представу. Лице А) сети се да му 
лиде Б) убило оца и пада у афекат. Спољашњи узроци су раз- 
личити и многсбројни. Неке од таквих узрока наводи чл. 136 КЗ. 
Лице А) пада у афекат, јер га лице Б) напало (физички напад) 
или тешко увредило (вербални напад). Постојање згнутрашњег 
узрока тешко је доказати, јер је тај узрок скривен у психи чове- 
ковој, a продирање у туђу психу није лак и ситуран посао. Ако 
је афекат узрокован спољашњим догађајем, онда је олакшано 
утврђивање његовог постојања. У кривичноправној пракси често 
се поставља питање: како се афекат манифестује у објективном 
свету? Поуздано се зна да афекти изазивају проширење зеница, 
одређене мимичке покрете, промене у раду срца, дисању, кон- 
тракцији периферних артерија, варешу, раду жлезда са унутра- 
iiEHbOM секрецијом. Сваки афект, како тврди руски физиолог 
Павлов, има своје пратиоце у телесним променама. И остале емо- 
ције имају своје телесне пратиоце, који нису увек „рељефно 
изражени“ , па због тога нису увек доступни тЈфем оку. Приме- 
тио сам — колико сам у дотицају са нашом кривичном судском 
праксом — да се у кривичном доказном поступку увек не по- 
клања довољно пажње доказивању постојања афекта и њихових 
пратила!ца. Истина, сведок очевидац не може да опази све теле- 
сне промене код кривца за време афекта, али неке промене може 
да опази, па их зато треба утврђивати. Има телесних промена, 
које стварају афекти a које нису доступне туђем оку, па се та- 
кве пркзмене не могу ни утврђивати сведоцима. Исто тако од кри- 
вичноправне важности јесте интензитет афекта. Кад злочинац 
дође пред суд, афекат више не постоји, па на његово постојање 
гледамо ретроградно. Суд, кад су у питању афекти, стоји лред 
доказним тешкоћама, и његов закључак о постојању и интензи- 
тету афекта може врло лако да буде произвољна конструкција.



5. —  'Сваки афекат ј е резултанта деловања разнородних фак- 
тора. Кад се утврђује постојаше и интензитет афекта, онда не 
треба заборавити на индиввдуалну разлику људи. Сваки човек 
ravca нешто заједничко са другим човеком, али има и нешто спе- 
цифично своје. Никакво нивелисање не може да наруши инди- 
видуални принцип. Исти догађај, унутрашњи или спољашњи, 
може код различрггих људи изазвати различита дејства. Кад ли- 
це А) и лице Б) виде лице В) које је побило сњихову децу, онда 
лице А) и лице Б) могу једнако реаговати, a могу и различито. 
Лице А) може остати у стању физччког пасивитета према лицу 
В), a лице Б) може прећи, руковођено моторном представом, у 
напад на лице В). Исто тако и вербални напади могу код раз- 
личитих лица изазвати различита реакциона дејства. Један чо- 
век због увреде друтог убија, други га тужи суду, трећи враћа 
увреду, a четврти не убија, нитл тражи судску интервенцију, нити 
в,раћа увреду. Због разлргчности индивидуалних реакција ниједан 
фактср у ствах>ању афекта не заслужује итнорисање. Погрешно би 
било кад би афекте сматрали „осећајима мгалићних конструкција, 
к,ако то чини Џемс (James), кад каже; „Ми не плачемо што смо жа- 
лосни него смо жалосшг што плачемо“ . Цијен (Ziehen), поборник 
физиолошке психологије, сматра да афективна реакција зависи од 
„многобројних појединих фактора, од асоцијативних веза које се 
налазе у поједином случају и од тонова осећања појединих асо- 
цираних представа“ (Ziehen, Основи физиолошке психологије, 
пр. Јовановић, стр. 152). За позиавање афекта потребно је позна- 
вање човека у целргаи, познавање тегове психофизике. Можда 
је у праву X. Бергсон кад каже да је човек састављен ад исто 
толико физичко-хемијских елемената колико крива од правих 
линија. Правник, који решава конкретни случај, требао би да 
зна: какво је кривчево нормално понашање? У којим случаје- 
влма кривац одступа од нормале свог гшнашата? Који су узроци 
таквот одступа1ња? Овакво гледање не треба сматрати претера- 
ним психологизмом. Афекти по позитивном кривичном праву 
изазивају кривичноправна дејства; они су узроци, a та дејства 
последице. Ко хоће да упозна последицу, треба да упозна и уз- 
рок. И овде у пуном светлу показује се потреба за каузалним 
посматрањем. Пошто су акфекти. узроци кривичноправних деј- 
става, то је психологизам на овом пољу појава нужност. У  сва- 
кој правној дисциплини интересују нас правни појмови, правне 
категорије. Кад психички фактори уђу у правну дисциплину као 
uiTO су афекти ушли у кривичну науку, онда нас морају инте- 
ресовати и психолошки појмови.

6. —  Афекти могу бити разноврсни. Неки деле афекте на; а) 
нормалне и б) патолошке. И једни и други могу изазвати иста 
кривлчноправна дејства. Проф. J. Таховић чини Ј-гзузетак код 
кривичног дела из чл. 136 КЗ кад каже; „Афектна стања у  сми- 
слу овог кривичног дела јесу ипак нормалка афектна стања. Овде 
се не мисли на патолошка афектна стања као сршптоме душев- 
них оболен>а“ (Таховић, Коментар КЗ, 1962. год. стр. 268). Нор- 
-лтално и абнормално, то су два различита појма, чије разгра-



ничење води релативизму и парадоксији. И наш психопатолот 
Д. Јевтић дели афекте на нормалне и патолошке, па износи да 
су патолошки афекти „изванредна узбзфења која су патолошка 
било начином свога постанка, било својим током и дејством на 
целокупно душевно збиван>е“ (Д. Јевткћ, Судска психијатрија, 
стр. 24). Ово разликовање афеката, које изводи Јевтић, јесте 
врло уопштено; он износи три основа поделе: а) начин постанка 
афекта, б) ток афекта и в) утицај афекта на „целокупно душев- 
но збивање". Јевтић конкретније не каже на који начин настаје 
нормални a на који патолошки афекат; какви Je ток нормалног 
a какви патолошког афекта, нити какви је утицај нормалног a 
какви патолошког афекта на „целокупно душевно збивање".

7. — АФектрг CTBapaiy кривичноправна дејства која су мно- 
гобројна. Афекти могу бити: а) олакшица при одмеравању казне,
б) основ за искључетве или смањење урачунљивости, в) битни 
елеменат кривичног дела, г) основ за факултативно ослобођење 
од казне и д) основ за ублажење казне.

8. — Афект као олакшипа. У  чл. 38 КЗ озакоњен )е принцип 
индивидуализације казне: „За одређено кривично дело суд ће 
одмерити казну у границама коте су законом прописане зл то 
дело, узимајући у обзир све околности Koie утичу да казна бчде 
већа или ман>а“ . У  нашем Кривичном законику казне су ррла- 
тивно a не апсолутно олређене. Апсолутно одређење казне било 
би нарушавање принципа индивидчализаттите казне. Олакшице 
(олакшавне околности, ..milđernde Umstande“) су примерице a не 
лимитативно одређене. Неки асћекти могу бити „олзкшавне окол-

. ности“ . Кад постављамо овакво тврћење, онда оно лтвапа пи- 
тање; ко1и афекти могу бити „олакшавне околности"? Асђекти 
су различити по интензитету. AdDPKaT може да изазове 1ачи или 
слабит поремећа) психичке равнотеже, 1'ачи или слабиш утитЈај 
на свест и вољу. Способност схватања „значаја" кривичког дрла 
Je ствар интелектуалне моћи, a ..способност уптављ-ања сво1им 
поступцима" ствар вољне моћи. Кад асбекат „бктно" сматви те 
способности, способност за урачунљивост dmputabilite, Zurech- 
nungsfahigkeit) или попуно искључи способност за урачунљивост. 
онда adseKT ни1е „олакшавна околност". Ако аФетсат смањи. сма- 
њи јепну од ове две способности (интелектчалну или вол>нч). али 
не „битно", онда представл>а олакшицу. И овде, кад повлачимо 
разлику између „битног" и „небитног" излажемо се исто) отт.а- 
сности као код поделе аЉеката на нормалне и патолошке. ПТто 
је ,.битно“? Што је „небитно"? Ми у пракси опершттемо са очт-гм 
речима, али то су доста неодрећене категорите. АЉект натвећег 
интензитета сман>у1е поље свести до на1веће мере, папчлише 
вољну активност, искључу)е урачунљивост. АЉект слабитег ин- 
тензитета сужава свест, слаби вољу и моћ суђења. Овде се ради 
о градацији, a не о квалитативној разлици. Ако је афект олак- 
шица, онда је то субјективна околност. Све овакве околности 
морају се утврђивати „на основу објективних околности" (Обја- 
шњен>а уз Нацрт КЗ, стр. 294).
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9. — Афект као основ аа искључење и смањење урачунљи- 
вости. Искљзгчење урачунљивости је најјаче кривичноправно деј- 
ство афекта. У чл. 6 став 1 КЗ предвиђена је оваква ситуација, 
где је свест „епизодно нарушена у кратком временском разма- 
ку“ . У оваквој ситуацији афект је блокирао свест и паралисао 
вол>у. Где нема свести, нема ни волзв. Само афекти највећег 
интензитета стварају овакво психичко стање, но они нису једини 
узрочници оваквог стан>а. Афект може изазвати и блаже кри- 
вичноправно дејство; он може смањити урачунљивост. Смањење 
урачунљивости може бити „битно“ и „небитно“ . Битно смашење 
предвиђено је у чл. 6 став 2 КЗ. Овде је свест сужена, али није 
сведена на најмању меру. Овде постоји и вол.а, али са тиањим 
акционим радиусом, са мањом могућношћу избора. Овде постоји 
и моћ суђења, али умашена. Где је сужена свест, ту је сужена 
и моћ суђења. У трећем случају, кад је урачунљивост „непобит- 
но“ смањена, свест је такође сужена и воља ослабл>ена, али не 
у оној мери као у другом случају где је урачунљивост „битно“ 
смањена. Где је основ за ову поделу? Законодавац та није одре- 
дио, па је ово питање препуштено кривичноправној теорији.

10. — Афект као битни елеменат кривичног дела. Наша пред- 
ратна и послератна правна књижевност дотицала је овај про- 
блем. Своје изглагање ограничићу на чл. 136 КЗ. (§ 167 КЗ б. 
Југославије), где је „јака раздраженост“ битна психолошка ком- 
понента тог кривичног дела. Таховић, како смо истакли, ограни- 
чава примену чл. 136 КЗ на „нормална афектна стања“ , искл>у- 
чујући патолошке афекте као битне психолошке елементе тог 
кривичног дела. Ова психолошка компонента мора имати одре- 
ђену карактеристику; она представља реакционо дејство, које је 
узроковао „убијени" својим „нападом“ (физички напад) или „те- 
шким вређан.ем“ (вербални напад). Поред тога овај афект треба 
да им.а одређени интензитет. Ако овакав афект искључи спо- 
собност за урачунљивост, онда губи конститутивно своЈство из 
чл. 136 КЗ. Доленц-Маклецов кажу: „Разумљиво је да у том 
случају несме доћи до неурачунљивости“ (Доленц-Макленцов, 
Систем цел. крив. права, 1935. год., стр. 160). М. Чубински тврди 
да се „§ 167 не може применити, ако је јака раздраженост (фи- 
зиолошки афекат) дошла до потпуног помућења свести (пато- 
лошки афекат), дакле до сташа неурачунљивости“ (М. Чубински, 
Коментар КЗ, стр. 328). Овде постоји, барем по мом мишл>ењу, 
нејасност. Чубински основано тврди да јака раздраженост, кад 
створи стање неурачунљивости, искључује могућност примене § 
167 КЗ, али он је нејасан, кад говори о претварању „физиоло- 
шког афекта“ у „патолошки“ афекат. По њему „физиолошки 
афекат" порастом интензитета, стварањем стања неурачунл>иво- 
сти, постаје „патолошки афекат“ , мења своју природу. Мислим 
да основ поделе (fundamentum divisionis) између нормалних и 
патолошких афеката не може бити интензитет афекта већ не- 
што друго, али није овде место да се упуштам у истгитиван>а осно- 
ва ове поделе. И. Живановић сматра да „афекти (нарочито гњев) 
могу бити тако јаки да искл>уче. . . подобност за урачунљивост



или бар да је смаше“ (Т. Живановић, Основи, П књига, 1937. год., 
стр. 121). Чл. 136 КЗ може се применити, кад афект битно смањи 
урачунљивост у смислу чл. 6 став 2 КЗ. Кад афекат не доведе 
до стања битно смањене урачунљивости, онда још увек може 
бити битни елеменат кривичног дела из чл. 136 КЗ. И. Б. Зла- 
тарић дели ово. мишљење, кад каже да „нема разлога, да се 
блажа квалификација из чл. 136 КЗ примени на оне, код којих 
је јака раздраженост из извјесних патолошких разлога досегла 
ступањ помућења свиЈести с посљедицом смањене урачунљиво- 
ети“ (Б. Златарић, КЗ у практичној примјени, П св., стр. 88-89), 
али само отвара нејасност са речима „из извјесних патолошких 
разлога“ . Док Таховић ограничава примену чл. 136 КЗ на „нор- 
мална афектна стања“ , дотле Златарић — како ја схватам речи 
„из извјесних патолошких разлога“ — проширује примену чл. 
136 КЗ и на „патолошка“ афектна стања. Законодавац говори у 
чл. 136 КЗ само 0 „јакој раздражености", узрокованој „нападом 
или тешким вређашем од стране убијеног“ , не повлачећи разлику 
између нормалне и патолошке раздражености, па према томе 
свака „јака Ј>аздраженост“ , узрокована на означени начин, може 
бити конститутивни елеменат кривичног дела из чл. 136 КЗ, уко- 
лико не искључује урачунљивост. Није без интереса рећи неко- 
лико речи о узроцима „јаке раздражености“ и „јакој раздра- 
жености" као реакционом дејству. Законодавац наводи само два 
узрока; а) напад и б) „тешко вређање“ . Из овог се види да зако- 
нодавац не одређује интензитет напада као узрока јаке раздра- 
жености већ само интензитет вербалног напада са речи „тешким“ 
Свако вређање није узрок у смислу чл. 136 КЗ већ само „тешко 
вређање". Које вређање је „тешко“ ? To је отворено питање. 
Кад је неки човек Џаферијевом клијенту изговорио реч муцавац. 
тај клијент је убио овог човека због те речи. Ова реч „муцавац“ 
изазвала је страховито реакционо дејство код мзчздвца само зато 
што је у току живота овом речи био много пута вређан, па је 
последњи вербални напад прешао моћ његове психичке толеран- 
ције. Зато „тешко вређање“ не лежи у самим речима већ у спле- 
ту асоцијативних веза увређеног и његовим психичким особи- 
нама. Мислим да није било ни потребе да се у чл. 136 КЗ упо- 
треби реч „тешко“ , јер тежина вређања не лежи у тежини речи 
већ у реакционом дејству. Ако физички или вербални напад 
узрокује „јаку раздраженост", онда су то довољно тешки напади. 
Овде опет долазе до изражаја индивидуалне разлике људи. Није 
сувишно, ако на овом месту укажем на интересантан чланак др 
J. Хекмана „Стање афекта као битни елеменат кривичног дела“ . 
објављен у Одвјетнику бр. 11/61, стр. 257—261, где је реч о афек- 
тима као елементрша и других кривичних дела.

11. — Афект као основ за факултативно ослобођење од ка- 
зне. Афект може бити основ за факултативно ослобођење од 
казне у случају прекорачеша нужне одбране (чл. 11 став 3 КЗ). 
Дело, извршено у прекорачењу нужне одбране, јесте кривично 
дело. Ако је ово прекорачење извршено „услед јаке раздраже- 
ности, препасти или страха“ , суд има две могућности; а) да учи-
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ниоца казни и б) да га ослободи од казне. Психички узроци пре- 
корачења нужне одбране у закону су таксативно наведени. Није 
сваки психички узрок прекорачења нужне одбране основ за фа- 
култативно ослобођење од казне већ само онај који је означен 
у закону (чл. 11 став 3 КЗ). „Јака -раздраженост“ из. чл. 11 ст. 
3 КЗ је квалитативно неодређен афекат, a то исто важи и за 
„јаку раздраженост“ из чл. 136 КЗ. У чл. 11 став 3 КЗ зако- 
нодавац коатбинује квалитативно одређене афекте са квалита- 
тивно неодређеним афектом (препаст или страх са „јаком раз- 
драженошћу“). У вези са речи „препаст" мислим да је сувишна 
на означеном месту и да би била довољна само реч „страх“ . Liszt 
означује као псргхичке узроке прекорачења нужне одбране 
„Besturzung, Furcht oder Schrecken” (Liszt— Smidt, Strafrecht, § 
33, стр. 189). И овде мислим да је реч „Besturzung” сувишна. И 
„препаст“ („Besturzung” ) је страх и то великог интензитета. По- 
јам страха обухвата и појам препасти. Ако је страх („Furcht” 
или „Schrecken”) основ за факултативно ослобођење од казне, 
онда је и „препаст“ као страх највећег интензитета аргументо 
a мајари ад минус такав основ, па је није ттотребно посебно ни 
истицати. Упоређујући чл. 11 став 3 КЗ са § 24 став 3 КЗ (б. Југ.), 
видимо да је учинилаод, који изврши кривично дело у преко- 
рачењу нужне одбране услед „јаке раздражености, препасти или 
страха“ био у бољем положају по § 24 став 3 КЗ. б. Јутославије. 
§ 24 став 3 наводи: „Ако згчинилац прекорачи границе нужне 
одбране, суд му може згблажити казну по слободној оцени, a 
неће ra казнити ако је он ово прекорачење учинио услед јаке 
раздражености, препасти или страха“ . По чл. 11 став 3 КЗ суд 
може учиниоца у оваквој ситуацији само ослободити од казне, 
a по § 24 став 3 мора га ослободити од казне. Становиште, садр- 
жано у чл. 11 став 3 КЗ, може се побијати барем у оном слзгчају 
кад постоји прекорачење нужне одбране услед „препасти“ . Пре- 
паст је страх највећег интензитета. Такав психички узрок бло- 
кира свест и паралише „способност управл>ања својим поступ- 
цима“ , дакле ствара стање неурачунљивости или барем смањене 
урачунљивости. Стање неурачунл>ивости искључује кривично- 
правну одговорност и постојање кривичног дела, a стање сма- 
њене урачунљивости услед препасти код преко.рхачења нужне од- 
бране могло би да буде основ за обавезно ослобођење од казне.

12. — Афект као основ за ублажавање казне по чл. 42 и чл. 
43 КЗ. Изнесено је да афекат може бити олакшавна околност 
у смислу чл. 38 КЗ, но он може бити оснсв и за ублажавање 
казне по чл. 42 и чл. 43 КЗ. Чл. 42 ст. 2 КЗ наводи: „Суд може 
одмерити казну испод границе прописане законом или изреки 
блажу врсту казне и у случају кад нађе да постоје такве олак- 
шавајуће околности које указују на то да се и са ублаженом 
казном може постићи сврха кажшаваша". Ово ублажавање казне 
је факултативно, a врши се на основу олакшавних околности од 
којих једна може бити и афект. Закон није искључио афекат 
као олакшавну околност по чл. 42 став 2 КЗ, али тражи да по- 
стоји више олакшавајућих околности, па према томе афекат не



може бити једини основ за ублажавање по чл. 42 став 2 КЗ. И 
Таковић износи: „Ублажаваље казне по оцени суда може насту- 
пити нарочито онда ако постоје више олакшавајућих околности, 
a нема ни тедне отежаватуће околности“ (Таховић, Коментар КЗ. 
1962. год., стр. 129).

Стеван М. Слијепчевић

ДРУШТВЕНА И ЛИЧНА СВОЈИНА, ОДРАЗ ПРАВНОГ
ПОЛОЖАЈА РАДНИХ ЉУДИ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ

ПРАВУ

У еоцијалистичком друштвеном поретку право је животна 
форма друштва, њен стварно постојећи поредак какав треба да 
буде и какав јесте.

За разлику од раније познатих схватања појма правног по- 
регка социалистичко схватање овога појма не стоји изнад дру- 
штва већ је нужан елеменат истог. Социалистички друштвени 
и економски поредак и еоциалистичко право нису одвојени једно 
од другог већ као друштвено-економска стварност и норма при- 
падају једно другом и увек су само једно и у дијалектичком и 
у конкретном смислу. Право је форма којом и преко које дру- 
штво, у интересу радних људи и друштвене заједнице, регулише 
заједнички живот-друштвено економско уређење заједнице. Као 
форма оно се развија заједно са животом, нераздвојно је од жи- 
вота и заједнице, оно је у суштини живот нашег друштва, оно 
је „тренутак“ тога живота који се без правне форме не може 
замислити, јер живота нема без форме, правца и облика.

Овако схваћено социјалистичко право правног поретка Соци- 
јалистичке Федеративне Републике Југославије садржајно је 
приказано у основним начелима Устава СФРЈ. У овим начелима 
изражена је и следећа основна норма: да се начела нашег прав- 
ног поретка заснивају на односима међу људима као слободним 
и равноправним произвођачижа и ствараоцима, чији рад служи 
искључиво задовол>ењу њихових личних и заједничких потреба. 
Према томе, наш соцкјалистички правни поредак није принудан 
пор>едак субјеката већ поредак у коме су радни људи слободни 
и равноправни чланови социјалистичког друштва које их обу- 
хвата и у коме 'о«и, сваки: посебно и сви заједно обезбеђују 
своја права па самим тим имају и одређене задатке.

Налазити се у социјалистигчком праву не значи сатио бити 
повезан са осталим правним субјектима већ заузчмати одређено 
место, функције, чланство у правном поретку социјалистичке 
друштвене заједнице. Ово својство чланства у друштвеној зајед- 
ници садржи, по себи се разуме, и односе са другим члановима 
друштва из којих се односа стварају обавезе не само према за- 
једници већ и према члановима исте —  радним људима. Што 
права наступа и као принудна сила указује само на чињеницу, 
да радни човек (грађачин) као члан социјалистичке друштвене
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заједнице, не може ништа предузети против интереса других чла- 
нова одн. саме заједнице (већине радних људи социјалистичког 
друштва), чиме се ниуколико не мења једно од основних начела 
Устава СФРЈ, да се сваки радни човек (грађанин) социјалистич- 
ког друштва налази у праву и да кроз њега задобија место члан- 
ства у социјалистичком друштвеном поретку наше заједнице.

Овај кратак приказ положаја радних људи у социјалистич- 
ком праву*) омогућује нам да правилније приђемо разматрању 
питања њихових односа према друштвеној и личној својини и 
то кроз следеће правне облике:

— конкретног правног положаја радног човека-члана дру- 
штвене заједнице према друштвеној и личној својини и

— међусобних односа правних субјеката у вези са друштве- 
ном и личном својином.

Полазећи од основног начела према коме рад и резултати 
рада одређују материјални и друштвени положај радног човека- 
-члана социјалистичке заједнице у самој заједници Устав утвр- 
ђује: „да су средства за производњу и друга средства друштвеног 
рада, као и рудна и друга природна богатства друштвена својина" 
као и да је „друштвена својина средства за производњу основ 
сопственчм радом стечене личне својине“ . Према томе, друштвена 
својина обезбеђује услове за самоуправл>ање радних људи у про- 
изводши, за правилну расподелу рада као и за друштвено усме- 
равање привредног развитка социјалистичке заједнице док лична 
својина служи задовол>ењу личних потреба и интереса човека- 
-члана социјалистичке заједнице.

Акценат код друштвене и личне својине није на својини већ 
Eia радном човеку-субјекту социјалистичког права коме својина 
и односи који произилазе из права располагања служе само као 
инетруменат преко кога он остварује напред означене задатке и 
задовол>ава своје личне потребе и интересе. Овакво схватање од- 
носа социјалистичке заједнице и радних људи према својини у 
основи мења овај појам тако што својина престаје бити приватно 
правни и остаје само институт јавног права поред тога што битно 
мења и појам правне способности субјеката у социјалистичком 
праву. Под овом способношћу не додразумева се више способ- 
ност поседовања објективних права (својине на покретним и не- 
покретним стварима или правима) већ само способност стајања 
у одређеном правном положају према друштвеној и личној сво- 
јини. У погледу на друштвену својину и односе у вези са истом 
ова се способност одр>ажава у принципу самоуправљања сред- 
ствима за производњу у сопственом интересу и у интересу дру- 
штвене заједнице a у односу на личну својину и односе у вези 
са истом, у распвлагању извесним покретнгдм и непокретним до- 
брима и правима која служе задовољењу личних потреба и ин- 
тереса човека сходно правилима конкретног правног поретка.

*) Види ближе наш чланак: „Правни положај лица у социјалистич- 
ком праву“. објављен у Гласнику АПВ бр. 11/59, стр. 3—10.
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Из реченог произилази да правни положај радног човека, као 
члана социјалистичке заједнице радних људи, у својинским од- 
носима било друштвеног или личног карактера није више скуп 
„субјективних права“ везаних за својину сходно класичној не- 
прикосновеној теорији својинског тројства (ius utendi, abutendi, 
fruendi) већ збир обавеза-дужности и права-овлашћења као об- 
лика конкретизације објективног права тј. друштвене и личне 
својине одређеног социјалистичксг друштвеног поретка. Радни 
човек у односу на друштвену и личну својину нема у социјали- 
стичком праву правни положај које му је давало класично право 
својине, већ се налази у правном положају према друштвеној и 
личној својини, заузима га, што у односу на институте својине 
представља стање a не присвајање у класичном смислу схватања 
ових појмова. При томе, треба строго двојитиг правни положај 
радних људи људи-чланова заједнице у својинским односшља (дру- 
штвене и личне својине) од „правнот стања“ у коме се налазе 
објекти ових односа (покретна и непокретна добра и права) о 
чему овде неће бити речи.

Ако у вези са друштвеном и личном својином непосредно 
посматрамо односе радних људи међусобом и у односу на дру- 
штвену заједницу онда уочав.ама; да унутар ПЈ>авног положаја 
субјекта постоји изразита структурна разлика према томе да ли 
се ради:

— о правном положају чланства радних људи-чланова дру- 
штвене заједнице унутар друтнтва или,

— о правном положају истих у односу на остале чланове 
друштвене заједнице.

Прва група односа везана је више за личност и код ње се 
не може посебно извршити подела на гграва и обавезе као што 
је то делимично случај код друге групе односа.

1) Устав СФРЈ истиче начело: „да нико нема права својине 
на друштвеним средствима за производњу“ одн. „да нико ни дру- 
штвено политичка заједница, ни радна организација, ни поједини 
радни човек не може ни по коме основу присвајати производ 
друштвеног рада, ни управљ.ати и располагати друштвешЕМ сред- 
ствима за производњу и рад, нити самовољно одређивати услове 
расподеле“ .

Ако горше начело посматрамо кроз принцип самоуправл>ан>а 
радних људи у радној организацији, раднргм и другим организа- 
цијама и друштвено политичким заједницама одн. кроз правни 
положај истих у заједници и организацијама видимо: да је свима 
нвима у сопственом интересу и у интересу заједнице одређен за- 
датак чију садржину представља —  брига за правилно управл>а- 
ње и располагање друштвеним средствима (добрима), обнавл>ање 
и лроширење основе друштвеног рада као и непосредно задово- 
љење личних и заједничких потреба радних људи сагласно на- 
челу расподеле према раду. Дужности, јер о њима је овде реч, 
из овако утврђеног правног положаја радног човека према дру- 
штвеној имовини су у првом реду дужности према себи и дру- 
штвеној заједници. Тако нпр. коршпћење и располагање поје-

12



диним средствима за производњу и другим стварима у друштве- 
ној својини и друга права на тим средствима и стварима одређују 
се законом у складу са њиховом природом и наменом; или по- 
љопривредно земљшпте (без обзира да ли је у  друштвеној или 
личној својини) мора се искоришћавати у складу са законом 
предв1фенрш општргм условима и захтевима општег интереса ко- 
јима се обезбеђује рационално искоришћаваше истог; или, право 
личне својине или својине на непокретностима или предметима 
од посебног културног значаја могу се на основу закона ограни- 
чити ако то захтева општи интерес и тсл., a све у  интересу сваког 
члана заједнице и друштва као целине.

За провођење поменутих и сличних обавеза-дужности прав- 
ном положају чланства у социјалистичкој заједници припадају 
права која се не могу одвојити или теоријски осамосталити у 
односу на поменуте обавезе. Тако самоуправљање друштвеном 
имовином или право својине земл>арадника на сбрадивом пољо- 
привредном земл>ишту садрже у себи овлашћења за поседовање 
одређеног добра, за самостално управљање и располагање у гра- 
ницама прописа, за прибављање плодова, за заштиту према тре- 
ћим лицима и тсл. Ни једно од тих овлашћења није „сопствено“ 
право у класичном смислу. Њчхово провођење могуће је оства- 
рити само кроз конкретку дужност привређивања и у том облику 
представља обавезу радних људи према осталим члановима дру- 
штва и самој заједници a не овлашћеше. Извршавање ових оба- 
веза није остављено всљи органа самоуправл>ан>а или вољи зе- 
мљорадника. Орган самоуправљањ.а или земљорадник који би ма 
по коме основу присвојио производ друштвенога рада, управл>ао 
средствима за производњу или искоргапћавао обрадиво зелтљи- 
ште противно сопственим интересима и интересима заједнице 
ради противно својим дужностима и не може се позивати на то: 
да је извршење његоваг права самоуправљања, располагања, ра- 
споделе и сл. остављено њему на вод>у одн. да је то његово право 
по садржини, форми, правцу и облику онакво какво га познаје 
класично право свсјине као и да је схватање н>егове личности 
у праву онакво какво га познаје класично схватање субјекта у 
праву.

Карактер приказаног правног положаја радних људи у сво- 
јинским односима као скупа дужности у неким случајевЈгма има 
за последицу и забрану располагања. Нпр. забрана поседовања 
пољопривредног земл>ишта преко одређеног максимума за зем- 
љораднике; или, забрана поседовања станова и пословних зграда 
и просторија ван одређеног максимума по Закону о национали- 
зацији најамних зграда и грађевинског земљишта; или, забрана 
отуђења земљишта општенародне имовине сем у случајевима 
предвиђеним законом и тсл. Према томе, исто онако као што ни 
са целим правним положајем не може бити располагања, не 
може бити располагаива ни са појединим овлашћењима која из 
њега произилазе пошто не могу бити одвојена од самог правног 
положаја и дата су само и једино ради провођења задатака веза- 
них за правни положај лица-радног човека и то у интересу
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друштвене заједнице који су за ово провођење одговорни једни 
другима и друштвеној заједници.

Овако изведени правни положај радних људи у односу на 
институт својине (друштвене и личне) као скупа задатака и ду- 
жности дубљи је од -оног познатог у класичном праву и то у 
том смислу што се он одређује и одражава према згченгћу радног 
човека у друштвеном животу одн. што другим речима постаје део 
њега самог. Признавањем области задатака као задатака радних 
л>уди, радни човек признаје се као конкретан члан заједкице и 
у својим правима грађанина-радника се у потпуности штити. 
Правни положај радног човека не може му се силом одузети и 
без основа који не би лежао у шеговој личности јер признање 
радног човека за члана заједнице у његовом конкретном поло- 
жају чланства заснива се на појму његових сопствених интереса 
и интереса заједнице и на одговорности једних другима у дру- 
штвеној заједници a не на индивидуалистичком схватању појма 
личности. По овоме се и социјализам разликује од осталих по- 
знатих праваца (нпр. либерализам и др.).

Задатци пренети радном човеку као члану друштва у ње- 
говом интересу и у интересу заједнице су истовремено и његово 
право (не и његово субјективно и једино од њега зависеће право) 
и то шегово објективно право тј. право које произилази из ње- 
говог правног положаја у друштву. Према томе, правни поло- 
жај сваког члана заједнице у односу на друштвену и личну сво- 
јину је истовремено и његово право и у том смислу и његова 
дужност (као члака социјалистичке друштвене заједнице). Ако 
пођемо од дрзгштва и ослободимо се представе да 'објективном 
праву као принудном поретку противсгоји субјективно (као власт 
појединца) онда можемо захључити да су право (у смислу кон- 
кретног правног положаја) и дужност једно и исто.

2) Друга група правних положаја не одражава тако чврст 
положај чланства унутар друштва јер се тиче међусобних односа 
самих чланова друштва. Овде у првом реду мислимо на правне 
положаје који могу произићи из разних међусобних правних 
односа у којима су предмет друштвена или лична покретна и 
непокретна имовита или права — нпр. односи купца и продавца, 
закупца и закуподавца, корисника стана и дав.аоца стана на ко- 
ришЗГбње и сл. И код ове групе правних односа дужности је прва 
и основна, али ова дужност (нпр. платити куповну цену за про- 
дато пољопривредно земљиште или противвредност устзшљених 
основних средстава) није задатак друштва пренет на његове чла- 
нове већ преузета обавеза члана друштва према друштву и дру- 
гим члансвима којој насупрот стоји захтев трећег лица за испу- 
њење (пријем цене или противвредности за уступљена основна 
средства). Ово последње не схв.атамо као његово субјективно 
право у досадашњем смислу речи, већ само као њему припада- 
јуће овлашћење које се састоји у тражењу исплате цене или 
нечем друтом. Ово овлашћење може бити пренето на другога, 
од њега се може одустати или се са истим обавеза пребити и сл. 
Укратко, овлашћења о којима је овде реч нису у истој мери ве-
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зана за правни положај и према томе за дужност овлашћеног 
као овлашћења која припадаЈу правном положају прве групе и 
која су истовремено и дужности.

Приказана разлика обе ове групе не сме се схватити као 
противуречност. Jep у истини својство чланства у дрзгштву укљу- 
чује већ извесне односе према друтим правним члановртма док 
с друге стране не може бити правнот односа са другим који исто- 
времено не дира у дрзчптвени поредак па самим тгаи и не доди- 
рује положај чланства радних људи у заједници као елемента 
из којег је социјалитичко друштво и његово право и створено. 
Сварса куповина или закуп између чланова друштва нормирани 
су и због тога одређени од стране друштва. Нема празних односа 
који се тичу само учесника и који би у  неку руку излазили 
из сфере друштвених интереса. Напротив, чланови друштва ма 
где као правни чланови дошли у контакт са другим члановима 
друштва, налазе се у праву a њихове радње тичу се и друштве- 
ног поретка утолико што овај проводе или га крше због чега се 
и њихови правни положаји могу разумети само у односу на 
њихов положај у социјалистичком друштву чији је поредак 
право.

Означавајући правни положај у  значењу положаја чланства 
можемо ra означити и као „везан“ правни положај (да би дали 
израза основној нераздвојивости обвеза и овлашћења). Томе на- 
супрот означили би правне положаје друте групе као „невезане“ 
јер код истих у највећем броју случајева постоји могућност ра- 
сполагаива и то било положаја као таквог (располагање добрима 
n правима у личној сво1ини), било од њега произилазећег овла- 
шћен>а, не заборављајући при томе да се и овде ради о поло- 
жају у праву, у дрзчитвеном поретку, од кога произилазе и све 
могућности располагања.

Ако би и за невезане правне положаје одбили мотућност 
одвајанБ.а права и обавеза и право по садржини ограничили на 
дужност друштвено корисног провођен>а, онда код истих, за раз- 
лику од везаних правних положаја, постоји могућност осамо- 
стаљеша појединих права и дужности-обавеза. Ова могућност 
произилази отуда што је одређека дужност само иманентна гра- 
ница овлашћења a не и њена циљна одредба. Одређена употреба 
куповне цене се не тражи. Довољно је да се код остварења сво- 
јих овлашћења купац креће у границама морала као и да об- 
зири општег интереса оправдав-ају очекив.ан>а продавца.

На крају наглашавамо да је основ смањења или повећања 
могућности располатања рзличит код разних правних положаја 
и да се с тога правни положаји не могу јединствено поделити 
на напред приказане две групе: везаних и невезаних правних 
положаја. Уколико је јача веза поверен>а учесника у правном 
односу утолико више овај положај чланства у друштву дира уже 
или шире друштво, утолико ће се јаче правни положај прибли- 
жити структури „везаног“ правнот положаја, утолико ће мање 
бити могућа власт (моћ) располагања овлашћеног и обратно.

Др Љубомир Вагнер
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СПОРАЗУМНО НАСЛЕЂИВАЊЕ 
(Свршетак)

8. — У односу на функционисање и примену установа мате- 
ријалних прописа наследног права може се указати на неколико 
установа које се примењују тек на захтев наследника, дакле ак- 
тивним иступањем његове вол>е, увек под тачно одређеним усло- 
вима закона.

а) Чл. 28 и 29 предвиђају повећање наследног дела брачног 
друга односно родитеља оставиоца на захтев једног или других. 
Без тога захтева суд неће по службеној дужности примењивати 
ове прописе. Закон детаљно предвиђ-а услове и р]5и:м повећања. 
Према томе воља једног од ових наследника може утицати на 
наслеђивање.

б) Захтевом потомка оставиоца издваја се из заоставштине 
део који одговара љеговом доприносу у повећању вредности оста- 
виочеве имовине (чл. 37 ст. 1). По становишту Савезног врховног 
суда (7) овде се ради о наследноправној установи, па се захтев 
може ставити тек по смрти оставиоца, у наследном поступку. 
Према томе и овде воља наследника (иако сви потом-ци неће увек 
бити наследници) долази до изражаја у прступку наслеђивања.

в) См.ањење поклона и располаган>а тестаментом кад је по- 
вређен нужни део мову тражити само нужни наследници '(чл. 45). 
Ако они не траже смањење, a no нашем схватању и сам нужни 
део, долази до искључивог тестаменталног или тек до тестамен- 
талног и законског наслеђивања.

г) Урачунавање се врши «а  захтев заинтересованих наслед- 
ника (чл. 63).

д) Уступање појединих покретних или непокретних ствари 
или групе ствари у циљу продужења привредне делатности вр- 
шене са оставиоцем за његова живота, може захтевати наследник 
који је с оставиоцем живео или привређивао у заједници (чл. 
150 ст. 1). Слично је и са наследником који није потомак ни брач- 
ни друт оставиоца у односу на предмете домаћинства (чл. 151 
ст. 1) (8).

Поред ових законом предвиђених ситуација, у којима је по- 
требно вољно иступање наследника ради ств-ал>а1ња у покрет јед- 
не институције, која се без тога не примењује (9) јер постоји 
неко друго, рекло би се, природније и у закону дато решење, 
има и других више процесуалних ситуација у којима вол>а на- 
следника може доћи до изражаја у посебним условима, користе- 
ћи предвиђена правна средства.

(7) Начелно мишљење бр. 11/60 ЗСО, 1960/1.
(8) Кад се ради о потомцима и брачном’ другу, који могу бити или 

не бити наследници, у погледу предмета домаћинства долази до примене 
чл. 38 који је императивног карактера.

(9) Сви ови захтеви се морају, по нашем .мишљењу поставити до краЈа 
оставинског поступка (чл. 176 ст. 2, 234), a то значи до завршетка поступка 
пред првостепеним судом (в. Врх. суд Хрв.. Рев 31068, ЗСО. 1958/3, бр. 451).
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ђ) Код искључења наследника од нужног дела {чл. 48), ис- 
кључени наследник може самим формалних оспоравањем разлога 
искључења изазвати спор (чл. 223 ст. 2 тач. 4), те обавезати оста- 
ле н.аследнике којима искључеше користи да доказују основаност 
искључења (чл. 48 ст. 3). Према томе оспоравањем или неоспо- 
равањем искључења може искључени наследник утицати на на- 
следни поступак, a остали наследници доказивањем или недо- 
зивањем могу тај утицај отклонити. —  Оспораван.ем основаности 
недостојности (чл. 131, 132 ст. 3, 223 ст. 2 тач. 4) од стране не- 
достојнот наследника може се такође утицати на наслеђивање.

е) Слична ситуација настаје код коришћења могућности по- 
ништаја тестамента. Поншптај може тражити „само лице које 
има правни интерес“ (чл. 66 ст. 1 и 82), a то лице може и не 
тражити поништај, па према томе утицати својом вољом да се 
одвија тестаментално или законско наслеђивање, ово последње 
под претпоставком да успе поништити тестамент.

ж) Свакипут кад постоји мотућност исправке решења о на- 
слеђивашу било жалбом (чл. 183), било ревизијом (чл. 185), било 
наследничком тужбом (херидитатис петицио) (чл. 236, 237, 238, 
234, 226 ст. 5) и допуном (чл. 235) —  обзиром да све ове поцесу- 
алне радње почивају на начелу диспозиције странака — могуће 
је да наследници утичу на ток наслеђивања.

У свим овде описашш ситуацијама домет воље наследнгаса 
је ограничен тачно одређеним законским условима. У последњој 
групи случајева њен домет је условљен и процедуралним исхо- 
дом и успехом коришћеног процесуалног правног средства.

Теоријски говорећи тачно одређени циљ, коришћено сред- 
ство поступка и домет вол>е стављене у покрет могу довести до- 
тле да се један одређени услов чињеничне и правне ситуације 
утврди друкчије него што је првобитно био утврђен, па да он у 
контекст нове ситуације уђе у својој новој одређености., Међутим 
тако одређен он се опет појављује као једа« од правно релевант- 
них елемената и производи своје дејство опет по закону. Вол>а 
наследника ie само могла да друкчије уобличи једну чињеницу и 
правно важну околност, a после је дејство закона опет узело свој 
нормирани, предодређени ток.

Практично говорећи наследник може да повећа свој a умањи 
санаследников део у другом наследном реду; може чак да сведе 
санаследников део на нулу (случај под а,д).

Може наследник да утиче на смањење заоставштине (чл. 37), 
па тим на смањење наследног дела сваког наследника односно 
поклоном фаворизованих наследника (случајеви под б,в,г).

Наследних може својим неискључењем односно својом дис- 
кулпацијом односно обарањем тестамента да себе уврсти у на- 
следнике, дође до свог нужног или законског дела и тако смањи 
наследни део тестаменталних или законских наследника, или чак 
cacBiiM одстрани тестамент као основ наслеђиваша, па према to
mb и тестаменталне наследнике (случајеви под ђ, е, иж).
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Најзад може, према успеху процесног правног средства из- 
менити чињенучну и правну ситуацију у потпуности, дајући јој 
сасвим нове елементе (случајеви под ђ, еиж ) .

Али ниједан од ових случајева не може довести до откла- 
њања дејства и закона и тестамента као основа наслеђиван>а и 
супституисаша воље наследника.

9. — Све ове правно важне чињенице суд утврђује у оста- 
винском поступку („поступку за расправљање заоставштине“ — 
чл. 173). Он мора у томе поступку нарочито утврдити ко су на- 
следници умрлог, која имовина сачињава заоставштину и која 
права припадају наследницима, легитарима и другим лицима 
{чл. 173). При обавл>ату овот посла „суд ће пазити да права стра- 
нака буду што пре утврђена“ (чл. 176 ст. 1). Та права проистичу 
из закона, чак и кад су установљена тестаментом, a суд је дужан 
да примењује закон. Према томе суд ће примењив.ати закон и 
дозволити утицај воље странака само у оној мери коју закон до- 
звол>ава, a чији обим и досег је скициран у предњим излага- 
њима.

Кад ово све утврди суд доноси решење о наслеђивању, ко- 
јим оглашава наследнике и утврђује -шихова права. У чл. 228 се 
посебно истиче да решење о наслеђивању садржи између оста- 
лих елемената, назначење некретнина, (ст. 2 тач. 3), величину 
наследничког дела (чл. 228 ст. 2 тач. 3) и одредбе о пољопривред- 
ном земљишту које прелазе прописани максимум сваког поједи- 
ног наследгопса и легатара чл. 228 ст. 2 тач. 6). Ову последњу тачку 
треба допунити тако да обухвати одредбе о стамбеним зградама 
и пословним просторијама у смислу чл. 24, 29 и 39 Закона о на- 
зионализацији најамних зграда и грађевинског земљишта.

Да би могао применити у потпуности чл. 153, суд ће приба- 
вити за сваког наследника податке колико му недостаје пол>о- 
привредног земљишта до прописаног максимума, односно стам- 
бених и пословних зграда и просторија (чл. 227 ст. 1). Затим ће 
утврдити колико некретнина наслеђује (чл. 173, 228). Упоређе- 
њем та два податка утврдиће да ли постоји вишак, па ће тај ви- 
шак посебно унети у решење о наслеђивању (чл. 228 ст. 2 тач. 6). 
Он постаје друштвена својина a наследнику припада накнада 
(чл. 153 ст. 3). Како је решење о наслеђивању декларативне при- 
роде и установл>ава шта се збило у тренутку смрти оставиоца, 
прелаз својине на вишку некретнина у корист друштва извршен 
је такође у тренутку смрти оставиоца. Аутоматизам наследно- 
правне трансмисије се и овде примењује. Воља странака у по- 
гледу величине вишка не може доћи до изражаја, нити јој закон 
даје прилике за то. Кад би суд поступао друкчије, повредио би 
изричите прописе чл. 3, 153 и 227 ЗН, чл. 3 тач. д Закона о 
аграрној реформи, чл. 3 и 6 Закона о пољопривредном земљи-
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шном фонду, чл. 2, 5, 13, 14 Закона о национализацији најамних 
зграда и грађевинског земљишта (10).

10. — У фази деобе, као што смо видели, споразум о деоби 
и начину деобе је могућ (чл. 228 ст. 5). И иначе по правним пра- 
вилима из Закона о ванпарничном поступку старе Југославије 
из 1934. године (§ 128 ст. 1) деоба се првенствено врши по спо- 
разуму наследника. Тако је и у упоредном праву (11).

Из ових правила и проциса се може закључити да је спо- 
разЈгмевање у овој фази могуће, па самим тим да је и уношење 
дела или целе некретнине или свих некретника у наследно-де- 
обни део једног наследника могућ, без обзира „на опште прописе 
0 наслеђивању“ (чл. 153. ст. 2). —  Ако је то могуће, онда се по- 
ставља више питања која треба усагласити са „општим пропи- 
сима о наслеђивању“, тј. са прописима материјалног карактера. 
Пре свега да ли је деоба наследноправног карактера и какав је 
њен однос према установи законског и тестаментарног наслеђи- 
вања. Да ли се она мора вршити у оставинском поступку или 
не. Каква је правна природа имовинске заједнице санаследника 
у односу на деобу. Морају ли се споразумним или судским одред- 
бама о деоби псштовати одредбе Закона о наслеђивању и Закону 
о национализацији.

Другим речима да ли слободно поље дејства воље наследника 
дато у овој фази поступка наследне трансмисије не значи уво- 
ђење воље наследника и у ону прву фазу наслеђивања за коју 
смо досад сматрали да је регулисана у основним цртама импера- 
тивним прописима. Jep ако би тако било онда би моглк рећи 
да је код нас могуће и споразумно наслеђивање, одређено једино 
вољом наследника.

11. —  Деоба није нека искључива наследноправна институ- 
ција (12). Кад год постоји сувласништво или заједничко власни-

(10) Код примене свих ових прописа занимљиво је  питаље да ли суд 
утврђује колико сваком наследнику недостаје пољопривредног земљишта 
до прописаног максимума и.пи колико земљишта недостаје домаћинству 
чији је члан наследник или наследници. У првом смислу се изјаснио Вр- 
ховни суд Србије (Рев. 55/58, ЗСО, 1958/2, бр. 261), a у другом Врховни 
суд Хрватске (Рев. 368/59, ЗСО, 1959/2, бр. 216). Иако редакција чл. 3, 
Закона о ПЗФ упућује да се ради о појединцу, наследнику — сматрамо 
да је директни одговор на ово питање дат у чл. 21 Закона о ПЗФ који 
Јасно одређује да се прописани максимум пољопривредног земљишта од- 
носи на домаћинство, тј. на све правне субјекте уједињене у домаћинству. 
Према томе правилна би би.ла одлука Врховног суда Хрватске. В. и од- 
луку Врховног суда Хрхатске Гж 196/59, у Вуковић, Правила грађанских 
законика, Загреб, 1961, стр. 77.

(11) Без обзира што се законско пр>инудно уступање појединих по- 
кретних, непокретних или збира ствари (чл. 150 ст. 1), и предмета дома- 
ћинства (чл. 151 ст. 1) налазе у одељку о деоби наследства, сматрамо да 
се овде ради о материјално правним одредбама, a не деобним радњама, 
јер се фактички меша наследни део појединих наследника, о чему само 
суд може одлучити. В. rope бр. 7 тач. е.

(12) В. Благојевић, оп. цит., стр. 319, Tuor, op. cit., стр. 379 и сл. — За- 
кон о порезу на наслеђа и порезу на поклоне („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 19/55 
и 53/62) стриктно разликује, у циљу опорезивања, наследноправне од дру- 
гих односа. У том погледу за деобу в. чл. 3 ст. 2, за одрицање и уступање 
в. чл. 12.
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штво и кад оно може престати, нужно је ићи на дербу. У на- 
следном праву, кад год има универзалне сукцесије са два или 
више наследника, a то је најчешћи случај, увек има потребе за 
деобом. Та деоба има извесних специфичности баш зато што се 
раскида имовинска заједница настала наслеђивањем, али јој то 
не даје наследноправни карактер. Уств.ари наслеђив-ање може да 
прође и без ње (кад рша само један наследник), a деоба може 
да се изврши и далеко после завршеног оставинског ткзступка, 
кад протекну скоро сви рокови специфични наследном праву. 
Зато деоба излази из оквира наследног права-, има своја специ- 
фична правила, a хронолошки и по важности је секундарна у 
односу на наслеђивање, не може мењати материјалноправне од- 
редбе о наслеђивашу. У односу на прописе који одређују макси- 
мум" некретнина које може имати појединац, као и: на прописе о 
национализацији и откупу пољопривредног зетшвишта, она има 
сасвим подређену важност.

Према томе деобом се не могу меввати ни основи наслеђи- 
ван>а, ни круг наследника, ни режим трансмисије некретнина.

Ако је применом материЈалноправних прописа о наслеђивању 
утврђено да су одређена лица наследн^гци и кад је њихов на- 
следни део, изражен у разломку, утврђен, онда деоба мора по- 
штовати те одредбе. Ако дође у деоби до промене тога односа, 
онда се ту ради о уступању, које излази из оквира наследног 
права и представл>а нови правии посао имовинског права. Без 
тога би се тазиле одредбе да ј е у нашем праву немогуће делимич- 
но одрицање (чл. 139 ст. 1), јер би се делимично одрицање вр- 
шило кроз деобу, па би у крајњој линији било Tvioiryfee. A пропис 
о забрани делимичног одрицаша је категоричан и императив.ан 
(„одрииање не може бити делимично“ . . .) Таква пракса у деоби 
довела би и до условних одрицања, a уступања никад не би 
било.

12. — Још је теже дозволити да се деобом могу мешати про- 
писи о вишку некретнина преко законске границе. 'Напред на- 
ведени прописи о немогзгћности стицања некретнина наслеђива- 
њем преко максимума су пре свега таквог карактера да их не 
може мешати воља појединаца, јер су део јавног поретка и дру- 
штвеног уређења. Они су тако формулисани да су императивног 
каЈ>актера и осигуравају аутоматску национализацију в14Шкова 
свакипут кад се они појаве. У нормалним ситуацијама у којима 
је вршена национализација некретнина кроз правне инструменте 
предвиђене у законима о национализацији није нигде омогућено 
одступање од принципа национализације као концесиј.а вол>и 
експроприсаног лица. Било би у  најмању руку нелогично и не- 
прихватљиво да се то врши кроз наслеђиваше. Према томе деоба 
може да се надовеже на овакве ситуације национализације ви- 
шка, али не може да их осујети ни у најмањој мери. Ако се са 
овог становишта посматра пропис чл. 150, онда га треба трети- 
рати као изузетак од правила који је закон допустио, али га је 
подвргнуо оцени суда, поред тога што га је  условио извесним
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одређеним елементима („живео или привређивао у заједници с 
оставиоцем", „оправдана потреба“).

Сматрамо да се у нашем ЗН може чак наћи упориште за 
мшпљење да за некретнине постоји посебан строжији режим на- 
следне трансмисије, који се одражава и на деоби. Може се рећи 
да је наш систем наследног права постављен за некретнине (чл. 
216), a да покретности следе. To се види и из прописа чл. 228 
ст. 2 тач. 6. према коме се морају у решењу о наслеђивању инди- 
видуално навести некретнине (пол>опривредно земљиште, зграде 
и пословне просторије) које прелазе максимзгм појединог наслед- 
ника односно легатара. Суд је обавезан да у току оставинског 
поступка примени пропис чл. 153 ст. 2 и 227 ст. 2— 4 о избору, 
односно индивидуалисању вишка некретнина (парцела, зграда, 
станова, пословних просторија) у циљу уношеша у решење. Пре- 
ма томе ове некретнине се тиме декларишу друштвеном своји- 
ном од смрти оставиоца и не могу бити предмет никаквих дру- 
гих трансакција: ни наслеђивања, ни уступаша, ни деобе. Заиста 
би било апсурдно дозволити наследницима нпр. уступање или 
деобу онога што није више њ1ихово, одонсно дозволити неко ново 
стицање онога што је већ једном прешло у друштвену својину 
која је, што се тиче земл>ишта, неотуђива (чл. 2 Закона о ПЗФ). 
— Некретнине се уписују у земл>ишне књиге на основу право- 
снажног решења 0 наслеђивању (чл. 230, 232 ст. 2).

И по овим одредбама се види да је ЗН логичан део целог 
нашег правног система, да је подчињен основним, уставним прин- 
ципима на којима је изграђено наше друштвено уређење и да 
у крајњој линији садржи и правила о  национализацији некрет- 
нина, кад год се појави чињенична и пр-лзна ситуација дефини- 
сана законом о национализацији.

Нико не може наслеђивањем прећи законом одређени мак- 
симум некретнина; али нико не може наследноправним технич- 
ким институтима осујетити национализацију некретнина, кад се 
за то уједине захонски услови. To не значи да је промет тих 
некретнина ограничен; наследници и легатори могу ■ ршсполагати 
наслеђенргм деловима, али актима који нису наследноправног ка- 
рактера. Они могу уступати свој наследни део и пре покретања 
оставинског поступка (13), као што то могу учинити у самом по- 
ступку (чл. 139 ст. 2) или у  фази деобе (чл. 149 ст. 1). Они могу 
пренети свој наследни део и на трећа лица, али до стварноправ- 
ног преноса, до предаје не може доћи пре деобе (чл. 149 ст. 3) (14).

(13) Врх. суд Б и Х ,  Гж. 248/56, ЗСО, 1956/3, бр. 670; „важи споразум 
наследника учињен после смрти оставиоца a пре расправљања заостав- 
штине о уређењу међусобних односа. Тако један наследник може угово- 
рити за с ^ е  нешто на име свог дела a одрећи се да тражи више“ . — 
Сматрамо да се овде не ради о одрицању него о уступању, али код ра- 
справљања заоставштине суд никако не води рачуна о овом уговору. Он 
може доћи до примене тек у фази деобе и биће хомологисан од суда тек 
ако није противан праву.

(14) Судска пракса је у том погледу устаљена и једнодушна; Врх. суд 
АПВ. Гж. 1043/62, Гласник. бр. 11/62, Сав. врх. суд. Рев. 3082/61. Правни 
живот. 2/62. итд.



Имовинска заједница санаследника је једна врста заједничке 
својине, слична заједничкој имовини брачних другова (чл. 10 
ОЗБ), правнотехнички мање савршена, па једнвм установљена 
универзалном сукцесијом може постојати ван оставинског по- 
ступка, дуго после његовог окончања (15)- Чињеница што њени 
титулари остају само санаследници толико дуго колико она траје, 
не указује на неку везу с правилима наследног права за време 
њеног трајања: законодавац је само хтео да се не шири круг ти- 
тулара ван оног почетног, нужног броја. Он само може да се 
смањује излажењем неких од њих из те заједнице (чл. 149 ст. 
1 и 2). Према томе деоба те заједничке својине нема и не може 
имати никакав специфични наследноправни карактер. Ниједна 
правна ЈЈадња која се у деоби предузима нема дакле наследно- 
правни карактер. Оне се подвргавају другим правилима имовин- 
ског права. Према томе деоба не може имати никакав реатроак- 
тивни ефекат, па се одразити на фазу наслеђивања и тако у ту 
фазу увести вољу наследника. Споразуми деоничара (смесника), 
регулисани општим правним правилима имовинског права, не 
могу се пренети у сферу наследне трансмисије, која је регули- 
сана објективним правом другог типа. Према томе из чињенице 
да је споразум странака могућ у деоби, не може се захсључити 
да је споразум могућ и између наследника о наслеђивању.

13. — Ова идеја 1би се могла доказивати и другим аргумен- 
тима, груписаним око свих важнијих одредаба ЗН и његових ин- 
ститута. Ми сматрамо да би се увек дошло до истог вакључка 
до кога смо дошли кроз сва претходна излагаша.

Уосталом кад би се стало на супротно становиште дошло би 
се до апсурдних теоријских закључака и неодрживих практич- 
них решења.

Кад би се рекло да је могуће наслеђивање по споразуму 
наследника, требало би знати како се утврђује ко је наследник. 
Могло би се стићи дотле да макар које лице уђе у круг наслед- 
ника. У евентуалном поступку пред судом за „расправл>ање“ 
заоставштине, суд би био сведен на пасиван ф>актор који би имао 
само да „озакони“ споразуме и поравнаша „наследника“ .

С практичне стране сви би прописи о  максимутиу некрет- 
нина, дечјем додатку, социјалним примањима били изиграни. Не- 
кретнине би се уступале противно Закону о промету замл.ишта 
и зграда, a све би покривао ауторитет судске одлуке у виду ре- 
шења о наслеђивању.

Правнополитички би се поткопавала тежња наше друштвене 
заједнице да се у одмереном али реалном вр>емену укључи и при- 
ватни сектор пољопривреде у социјалистичке производне односе 
са свим оним што они значе за даљи наш развој.

Према томе мислимо да се може закључити да је заједница 
увек оштећена кад год се не примењују прописи о наслеђивању

(15) В. Гамс, Основи стварног права, Београд, 1963. стр. 65. — Љ. Ми- 
лутиновић, Пренос наследног дела пре деобе наследства, Гласник, 6/57, 
стр. 11 — мисли да нема потребе стварати посебну врсту заједничке 
имовине.
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некретнина. Тако како смо покушали да их изложимо. Механи- 
зам „тихе“ „трајне“ , „безболне“ , „природне“ национализације 
који се спроводи правилним тувљачењем ЗН није за потцењивање 
у социјализацији производних односа на селу. Чак у  слудајевима 
када не долази до национализациЈе, правилна примена ЗН по- 
средно доприноси истом циљу. Ово утолико пре што прописи 
Уредбе о дечјем додатку и закона о социјалним даватима у из- 
весној мери ублажавају несумњиве предности неземљорадника 
који имају пољопривредног земљишта, па и кајамних зграда, од- 
носно више станова од онога што је прописано.

Др Милош Стеванов

БРАЧНИ ДРУГОВИ КАО ЗАЈЕДНИЧКИ НОСИОЦИ 
СТАНАРСКОГ ПРАВА НА НАМЕНСКОМ СТАНУ

Полазећи од тога коме све према одредбама Закрна о  стам- 
беним односима (пречишћен текст) припада право давања ста- 
нова на коришћење појединим грађанима можемо разликовати 
углавном четири категорије станова. У прву категорију спадали 
би станови које у смислу чл. 46 ст. 1 ЗСО стамбени орган општи- 
не даје на коришћење грађанхша редом према хитности и оправ- 
даности потребе за становањем. У другу категорију могли би 
сврстати станове у породичној стамбеној згради и станове као 
посебни део зграде у грађанској својини у погледу којих право 
давања на коришћење припада њиховим сопственицима на осно- 
ву овлашћеша из чл. 55 пом. закона. Станови које државни ор- 
гани, самосталне установе, привредне организације и друга прав- 
на лица дају на коришћење носиоцу станарског права с обзиром 
на његов радни однос код дотичне радне организације дошли би 
у трећу категорију, док би четврта категорија обухватала станове 
чије је корииЉење везано за вршење службене функције (чл. 
53 ЗСО). С тим у вези свакако треба имати у виду и то, да ста- 
нови из наведених категорија под условима предвиђеним у чл. 
57 цит. закона такође могу бити додељени на коришћење rpa- 
ђанима и од стране стамбеног органа општине.

Према чл. 27 ст. 1 Закона о стамбенрш односима носилац 
станарског права на истом стану може бити само једно лице, a 
no ст. 2 истог члана када је уговор о коришћењу стана закључио је- 
дан од брачних другова који живе у  заједничком домаћинству, 
носилац станарског права је и другк брачни друг ако они нису 
друтачије уговорили или ако овим законом није другачије одре- 
ђено. Закон не предвиђа у  којој форми брачни другови међу- 
собно могу склопити уговор о томе, да само један од њих буде 
носилац станарског права, па је стога закључевве таквог спора- 
зума могуће како писмено, тако и усмено. С обзиром на правну 
природу и друштвени значај права грађанина на стан као инсти- 
тута нашег социјалистичког правног система које је и Уставом
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аагарантовано, a с друге стране имаЈући у виду разлоте правне 
сигурности за практично обезбеђење и заштиту тог права, сма- 
трамо да овакав споразум брачних другова треба констатовати 
на самом уговору о коришћењу стана са њиховим обостраним 
потписом те клаузуле. Овоме треба додати и одредбу чл. 28 
ст. 1 наведеног закона према којој ако се у случају развода 
брака ранији брачни другови који су заједнички носиоци станар- 
ског права не споразумеју који ће од њих остати носилац станар- 
ског права, решење о томе доноси ошптинска арбитражна коми- 
сија, водећи рачуна о потребама оба раниЈа брачна друга, њи- 
хове деце и др. лица која заједно са њима станују, о разлозима 
из којих је брак разведен, као и о осталим околностима случаја.

Из садржине изложеног законског текста иесзпупвиво про- 
изилази да брачни друг који није учествовао у закључењу уго- 
вора о коришћењу стана нема само статус корисника стана, већ 
је у односу на другог брачног друга еквипарирани носилац ста- 
нарскот права, као и према трећем лицу које је по закону овла- 
шћено на отказ уговора о коришћењу стана. Такав материјално 
правни однос брачних другова као заједничких носилаца права 
на стан у случају судског спора ради отказа уговора о коришће- 
њу стана, доводи их у положај нужних супорничара, Tia стога оба 
брачна друга морају бити обухваћена тужбом, сем ако међу њима 
није другачије уговорено, јер у противном судска пресуда не би 
била извршива. Због таквог материјално-правног положаја брач-. 
них дрзггова они су у процесном смислу јединствени супарни- 
чари, јер се спор може решити само на једнак начин према свим 
супарничарима (чл. 189 ЗПП). Услед тога у случају спора ради 
отказа уговора о коргапћењу стана суд је по службеној дуж но 
сти обавезан, да испита да ли је пасивна легитимација правилно 
заснована тј. да ли је тзгжбом обухваћен и други брачни друг 
као носилац станарског права, који није учествовао у  заклЈу- 
чењу уговора о коришћеању стана. У случају да суд констатује 
такав пропуст дужан је да упути тужиоца, да у одређеном ркжу 
прошири тужбу и на другог брачног друга с тим да за ово про- 
Ш1трење тужбе ниј е потр^ан пристанак новог туженог, па. ако овај 
тако не поступи суд ће због непотпуне пасивне легитимације 
гужбу одбити. С тим у вези треба истаћи, да судска пракса no- 
one ступа'ња на снагу Закона о стамбеним односима није била 
оријентисана на примену изложеног становишта, него је  тек у 
последње време правилна примена чл. 27 ст. 2 ЗСО доживела 
пуну афирмацију у судској пракси.

На основу изложенот очигледно следи, a то потврђује и суд- 
ска пракса, да нема тешкоће у погледу примене чл. 27 ст. 2 ЗСО 
у случају отказа уговора о коришћењу стана који је дат гра- 
ђанину на коришћење из друштвене својине од стамбеног органа 
општине или од сопственика породичне стамбене зграде односно 
стала као посебног дела зграде у грађанској својини, док је пре- 
ма изричитој законској одредби (чл. 53 ст. 2 ЗСО) искључена 
примена чл. 27 и 28 ЗСО у погледу станова који се дају на ко- 
ришћење у вези вршења службене функције носиоца станарског
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права. Међутим, такву јасну правну ситуацију немамо у случа- 
јевима отказа уговора о коришћењу стана, који је додељен но- 
сиоцу станарског права у вези шеговог радног односа са даваоцем 
стана на коришћење. Судска пракса у  решавању оваквих спо- 
рова показује колебање, пошто по једном становишту у погледу 
иосиоца стаиарског права на таквом стану због његовог намен- 
ског карактера нема места примени чл. 27 ст. 2 ЗСО, док се по 
другом супротном становишту примењује овај законски пропис. 
пошто ЗСО не садржи одредбу која би то искл>учивала.

Да би свестраније могли размотрити овај проблем судске 
праксе .и по истом изнели одређено мишљење потребно је наве- 
сти аргументе на које се позивају поборници оба наведена гле- 
дишта.

Присталице схваташа да нема места примени чл. 27 ст. 2 
ЗСО код наменских станова у првом реду указују, да из одредбе 
Закона о  стамбеним односима које регулишу питаше коривЉења 
ове категорије станова излази, да је у погледу тих станова пред- 
виђен посебан правни режим. Исти се огледа у томе, што се као 
давалац стана на коришћење појављује радна организација и 
што се стан додељује на коришћење носиоцу станарског права 
баш с обзиром на његов радни однос са даваоцем стана на ко- 
ришћење. Уговор о коришћењу стана може бити отказан носи- 
оцу станарског права како из општих разлога предвиђвних у 
чл. 130 ЗСО, тако и из оних посебних разлога садржаних у чл 
134 ст. 1 и чл. 138 ст. 1 ЗСО који су везани за престанак његовог 
радног одноеа са даваоцем стана на коришћење. У првом случају 
право на давање отказа припада кућном савету зграде у којој се 
налази односни стан, док у другом случају такво овлаиЉење 
припада искључиво даваоцу стана на коришћење (чл. 136 ст. 1 
ЗСО). Сем тога, ноторно је, да радне организације давањем ста- 
нова на корршЈћење својим радницима и службеницима решавају 
у првом реду своје потребе за стручном радном снатом и уједно 
доприносе тиме смањешу њене флуктуације. Из приказаног сле- 
ди, да се према овом становишту као пресудан моменат узима 
постојање радног одвоса у вези кога је носиоцу станарског пр«ва 
додељен стан на коришћење од стране даваоца стана (радне ор- 
ганизације). У случају престанка радног односа носиоцу станар- 
ског права из једног од разлога предвиђених у чл. 134 ст. 1 ЗСО 
настаје услов за отказ утовора о коришћењу стана који се ис- 
кључиво односи на њега. Стога давалац стана не би био обавезан 
да тужбом за отказ стана обухвати и друтог брачног друга, који 
живи у заједничком домаћинству са брачним другом — носиоцем 
станарског права коме је наменски стан дат на коршпћеше с 
обзиром на његов радни однос са даваоцем стана. To би утлавном 
била аргументација за судове који су у пракси оријентисани на 
примену изложеног становишта.

Противно гледиште полази од тога, да законодавац није ис- 
кључио примену чл. 27 ст. 2 ЗСО у погледу наменских станова. 
јер такве одредбе нема у поменутом закону. Да је намера зако- 
иодавца ишла за тим, да се пом. пропис не примешује у погледу
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тих станова, онда би то свакако било изричито одређено у за- 
кону, као што је то случај са становима чије је коришћење ве- 
зано за вршење службене функције носиоца станарског права 
(чл. 53 ст. 2 ЗСО). Затим, уговор о коришћењу наменског стана 
се може отказати и из оних општих разлога наведених у чл. 
130 ЗСО, па у таквом случају настаје идентична правна ситу- 
ација као код отказа утовора о коришћељу ненаменског стана. 
На основу правоснажне пресуде којом се усваја отказ носиоцу 
станарског права престаје то право без обзира што се налази 
у радном односу са даваоцем стана на коришћење и што му je 
у вези тог односа стан дат на коришћење. Осјш тога, већ постоји 
устаљена пракса, да 'за случај развода брака општинска арби- 
тражна комисија и када је у питању наменски стан одлзгчује 
који ће од ранијих брачних друтова као заједничких носилаца 
станарског права остати једини носилац тога праза, ако се о 
томе не споразумеју (чл. 28 ЗСО).

Сматрамо, да је већ напред изложено довољно, да се без 
икакве резерве изведе закључак, да прво становиште м.аколико 
на први поглед изгледало логично и животно оправдано нема 
упоришта у прописЈтма Закона о стамбеним односима. Овај за- 
кон не садржи одредбу по којој се прописи чл. 27 ст. 2 и 3, чл. 
28 и чл. 30 ст. 2 тог закона не би односили и на наменске ста- 
нове, па је стога очигледно да се поменути прописи примењују 
и на ту категорију станова. To је по нашем мишљењу одлучак 
моменат који уствари садржи решење овог проблема судске прак- 
се и који указује, да је једино могЈгће прихватити као правилно 
ово друго становгапте. Из овога следи, да је суд дужан у слу- 
чају спора за отказ утоворд о коришћењу наменског стана (чл. 
134 ст. 1 и чл. 138 ст. 1 ЗСО) по службеној дужности да испита 
да ли је на туженој страни пасивна легитимација потпуна и да 
зависно од резултата тог проверавања даље поступи по закону, 
како је то већ напред изнето. Ако суд пропусти да тако поступи, 
онда чини битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 
343 ст. 2 тач. 6 у вези чл. 98 ЗПП на коју се пази по службеној 
дужности приликом испитивања првостепен пресуде у жалбеном 
и ревизионом поступку. И пракса врховних судова је у по- 
следње време усмерена у томе правцу, па примера ради наво- 
димо одлуку Врховног Суда АПВ бр. Рев. 271/63. објавл>ену у 
јунском броју овог „Гласника" у чијем образложењу се каже и 
ово: „Пошто се у конкретном случају ради о наменском стану 
тј. стану који је бивши муж тужене добио од тужител>а прили- 
ком заснивања радног односа, то је стечено право тзгжене под 
условима чл. 27 ст. 2 ЗСО могло престати једино под условима 
члана 134 ЗСО.“

Приликом поставл>ања овог спорног питања из судске праксе 
имали смо првенствено у виду праксу среских судова са под- 
ручја окружног суда у С. М., a познато нам је, да и срески су- 
дови са подручја осталих окружних судова на територији АПВ-е 
у пракси не заузимају јединствен став по питању примене чл. 
27 ст. 2 ЗСО у споровима ради отказа уговора о коришћењу H a -
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менског стана. Овакво колебање судске праксе може да се штет- 
во одрази у првом реду по интересе радних организација као 
даваоца стана на коришћење. Запазили смо, да скоро редовно 
у случају спора за отказ уговора о коришћењу наменског стана 
давалац стана усмерава тужбу против оног брачног друга — 
носиоца станарског права коме је дат стан на коришћење с об- 
зиром на његов радни однос са даваоцем стана на коришћење 
и који је учествовао у закључењу уговора о коришћењу стана. 
Ако суд полази од становишта, да нема места примени чл. 27 
ст. ЗСО, онда не испитује по службеној дужности да ли је ту- 
жбом требао бити обухваћен и други брачни друг који живи у 
заједничком домаћинству са брачним друтом против кога је ту- 
жба већ уперена. У већини слзгчајева давалац стана на кори- 
шћење исходи правоснажну пресуду којом се одказ стана усваја 
и како је већ напред истакнуто таква пресуда је обично неизвр- 
шива. Оваква пресуда не представља ваљан извршни наслов, па 
суд треба да одбије предлог за издавање дозволе извршења или 
пак ако је таква дозвола дата виши суд поводом жалбе изврше- 
ншса дужан је исту да преиначи и извршни преллог одбије 
Како у међувремену скоро редовно долази до протека рока од 
три месеца предвиђеног у  чл. 134 ст. 2 ЗСО, то давалац стана 
није више у могуЈшости, да поднесе нову тужбу за отказ уго- 
вора 0 коришћењу стана против оба брачна друга као заједнич- 
ких носилаца станарског права. Тиме је односни стан као намен- 
ски за даваоца стана практички изгубљен. Услед тога може доћи 
до таквих парадоксалних ситуација, a то и примери из праксе 
потврђују, да носилац станарског права коме је престао радни 
однос код даваоца стана ступи у радни однос код друге радне 
организације, a задржава коришћење наменског стана. С тим у 
вези сматрамо, да би радне организације ради оситурања својих 
интереса као даваоца станова на коррппћење требале, већ 
приликом закључен>а уговора о коришћењу стана са насиоцем 
станарског права коме је стан дат на коришћење у вези шеговог 
радног односа, да инсистирају на уношење клаузуле у уговор 
о томе, да ли је и други брачни друг носилац станарског права 
или само онај који је учествовао у закључењу уговора. Тиме би 
давалац стана већ на почетку имао јасну ситуацију у погледу 
пасивне легитимације за случај да дође до спора ради отказа 
уговора о коришћењу наменског стана.

Из свега напред изложеног може се извести као коначан за- 
кључак, да за појаву колебања судске праксе по питању примене 
чл. 27 ст. 2 ЗСО, када се ради о спору за отказ угавора о к о  
ришћењу наменског стана, нема стварног оправданог разлога. По 
нашем мишљењу та појава је донекле последица тога, a само 
се са тог аспекта и може правдати, што ранија судска пракса 
после стулаша на снагу Закона о стамбеним односима није била 
усмерена на чврсту и доследну примену наведеног зак, прописа 
ни код спорова ради отказа уговора о коришћењу ненаменског 
стана. 1^0 што је већ напред речено право на стан представЈва 
једно од основних права грађанина наше социјалистичке зајед-
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нице, па стога с једне стране интерес друштва, да обезбеди суд- 
ску заштиту тог права. и у случају када се оба брачна друга 
појављују као заједнички носиоци станарског права -на намен- 
ском стану и с друге стране интерес радних организација као 
даваоца станова на коршпћење намећу потребу, да се по истак- 
нутом питању у судској пракси иде на јединсгвен став за чврсту 
и доследну примену чл. 27 ст. 2 ЗСО у споровима за отказ уго- 
вора 0 коришћешу наменскаг стана из разлога предвиђених у 
чл. 134 ст. 1 и чл. 138 ст. 1 ЗСО. Свакако да стабилизацији суд- 
ске праксе у том правцу треба да допринесу и виши судови 
тиме, што би у својим одлукама донетим у жалбеном и реви- 
зионом постутгку обавезно указивали на пропуст првостепених 
судова, да по службеној дужности испитују у таквим споровима 
да ли је на туженој страни заснована потпуна пасивна легити- 
мација, јер до сада то није била устаљена пракса.

Јерковић Л. Јован

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АКЈ

У Београду је  одржана седница председништва Савеза Адв. 
icojviopa Југославије дана 7. и 8. IX 1963. год. На седници је размо- 
трена ситуација адвоката у Скопл>у после 'земљотреса, продиску- 
товане основне тезе меморандума о стању у адвокатури, кога Ca
ses има да достави надлежним органима, те саслушан извештај 
Комисије за доношетве новог Закона о адвокатури.

М. Б.

РАЈА М АРКОВИ Ћ

Изненада је, 18 септембра 1963. преминуо Раја Марковић, 
пенз. адвокат из Новог Сада.

Покојни Раја Марковић био је дуго година судија, председник 
Среског суда у Новом Саду, затим судија KacaipiOHor суда, a по- 
сле адвокат.

Као правник био је високог знаша, велике културе, човек 
који је у свом позиву врло позитивно деловао. Као друг и човек 
био је одличан, тако да је имао само пријатеља и поштовалаца.

Слава му!
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Стравке су овлашћене да код }’го- 
вора n грађењу своје примедбе iia 
рад колаудационе комисије ставља- 
ју и после рокао од 8 даиа (Пресу- 
да Врх. привр. суда Сл. број 639/63).

У покренутом спору тужилац је 
као извођач грађевинских радова 
тужбом против туженог као инве- 
ститора остваривао одређени нов- 
чани износ на име накнаде за извр- 
шене грађевинске услуге на сбјек- 
тима туженог. Овакав свој захтев 
тужилац је заснивао на обрачуну 
који је након извршеног техничког 
прегледа и пријема изведених гра- 
ђевинских објеката саставила крла- 
удациона комисија образована од 
представника странака. Тужени у 
току рада колаудационе комисије 
није стављао никакве приговоре у 
погледу начина и висине обрачуна, 
па је тужилац сматрао да исти није 
споран.

Међутим, у току покренутог спора 
за наплату износа утврђеног у по- 
ступку колаудације тужени је при- 
говарао појединим зарачунатим 
ставкама оспоравајући како основа- 
ност тако и висину истих.

Првостепени привредни суд је 
провео потребан доказни поступак. 
али је између осталог заузео ста- 
новиште да је странка која оспо- 
рава обрачун састављених од стра- 
не колаудационе комисије, дужна 
да своје приговоре изнесе противној 
странци у року од 8 дана од до- 
стављања предлога коначног обра- 
чуна, па како тужени није стављао 
никакве приговоре све до покрену- 
тог спора, суд је сматрао да је та- 
кво право изгубио истицањем у то- 
ку парнице. Ради тога је првостепе- 
ном пресудом уважен тужбени за- 
хтев заснован на обрачуну калау- 
дационе комисије.

Поводом жалбе тЈгженог на ову 
пресуду друтостепени суд је нашао 
да напрсд изнесено правно стано- 
виште на ко.ме је заснована поби- 
јана пресуда није основано, па је у 
том правцу изнео следеће разлоге:

„Тужени основано у жалби исти- 
че да је правно погрешно схватање 
ггрвостепеног суда да тужени није 
овлашћен да по завршеном кола- 
удационом поступку оспорава нала- 
зе из коначног обрачуна ако тај 
обрачув није оспорио у року од 8 
дана. За такво становиште првосте-

пени суд нема ослонца ни у једноЈ 
важећој законској одредби о гра- 
ђењу. Напротив, странка која не 
прихвати окончани рачуи састав- 
љен од колаудационе комисије мо- 
же о спорним питан>има да поведе 
спор пред надлежним привредним 
судом и у моменту кад противна 
странка постави захтев за исплату 
окончаног рачуна. Стога је тужени 
у овом случају био овлашћен да 
на основу своје тврдње, да колау- 
дациона комисија приликом састава 
окончаног рачуна није узела у об- 
зир стварне цене материјала и рад- 
не снаге, истакне у овом спору своје 
протупотраживање."

Захтев за плаћање уговорне казне 
због неуредног испуњења уговора 
може се тражити и без задржавања 
тога права при испуњењу уговора 
ако је пре тога поднесена тужба 
(Реш. Врх. привр. суда Сл. број 

885/63)
Тужилац је са туженим закл»учио 

уговор према коме је тужени пре- 
узео обавезу да до одређеног рока 
тужиоцу изради и испоручи једну 
нову пловну дизалицу носивости 2,5 
тона по цени од динара 77,000.000. 
Овим уговором странке су предви- 
деле обавезу плаћања уговорне ка- 
зне у  висини од 2 промила од вред- 
ности објекта за случај неблаговре- 
меног извршења уговорне обавезе 
од стране туженог и то за сваки дан 
прекорачења рока испоруке.

Тужени своју уговорну обавезу 
није извршио о уговореном року, 
па је  тужилац устао тужбом у којој 
је ставио у првом реду захтев за 
извршење уговора тј. испоруку 
пловне дизалице, a истовремено и 
захтев за плаћање уговорне казне 
рачунајући од уговореног рока ис- 
поруке па до дана подизања тужбе.

Међутрш, у току поступка који је 
вођен по овој тужби тужени је удо- 
вољио обавези, па је на дан 27. IV 
1963. године комисијски предао ту- 
жлоцу израђену пловну дизалицу, 
коју је тЈгжилац пруезео без при- 
говора. У току парнице је утврђено 
да тужилац приликом преузимања 
пловне дизалице није без одлагања 
и на сигуран начин саопштио ту- 
женом да уједно задржава своје 
право на наплату уговорне казне за
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протекло време закашњен>а у извр- 
шењу уговора тј. од уговореног ро- 
ка, па до предаје објекта.

Првостепени суд је  стога захтев 
тужиоца одбио, јер је нашао да је 
тзгжилац приликом пријема задо- 
цнеле обавезе био дужан да у сми- 
слу Ошпте узансе за промет робом 
број 248 став 2 саопшти туженам да 
задржава своје право на наплату 
доспеле уговорне казне, па како је 
у поступку утврђено да је  тужилац 
пропустио да поступи на наведени 
начин, то је суд сматрао да је ту- 
жилац у своме праву на уговорну 
казну преклудиран и да то право 
вшпе не може остваривати.

Међутим, ловодом жалбе тужио- 
ца на предњу пресуду друго степе- 
ни суд је укинуо побијану пресуду 
и предмет вратио на поновно су- 
ђење, јер није уважио правно ста- 
новиште првостепеног суда, a у сво- 
јим разлозима је навео:

„Правно је погрешно становиште 
првостепеног суда да се казна због 
неуредног испуњења уговора може 
тражити у сваком слз^ају само 
приликом пријема мспуњења оба- 
везе односно да право из уговорне 
казне доспева тек након испуњења 
обавезе. Казна због неуредног ис- 
пуњења уговора је по својој прав-

ној природи казна због доцње у ис- 
пуњењу уговора, па стога и право 
на ту казну доспева самим падањем 
дужника у доцњу, што значи да се 
наплата такве казне може тражити 
чим је наступила доцн>а дужника и 
за све време трајања доцње.

Неспорна је чињеница да је ту- 
жилац на дан 15. октобра 1962. з?о- 
дине иницирао тужбу против туже- 
ног и прдложио да се тужени по- 
ред обавезе да испоручи уговорену 
дицализу, осуди на плаћање уговор- 
не казне. Тужени је тада већ био у 
доцњи јер је рок испоруке проте- 
као a испорука је уследила 19. ап- 
рила 1963. године.

При овом свом захтеву тужилац 
је остао у  току целог поступка пред 
судом првог степена, па ни сам ту- 
жени не тврди да је  тужилац од 
свог захтева одустао.

На основу изложеног Врховни 
привредни суд налази да тужилац 
није изгубио право на остварење 
уговорне казне услед неблаговре- 
меног извршења уровора од стране 
туженог, када приликом примопре- 
даје предмета уговора — пошто је 
судски поступак ради наплате уго- 
ворке казне био у току — није ту- 
женом посебно саопштио да задржа- 
ва право на наплату те казне.“

ОБРАЗОВАЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ КОМИСИЈЕ КОМОРЕ 
ЗА УПИС НАРОДНОГ ЗАЈМА

Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ решењем бр. 240'63. 
образовао је 17. IX  1963. године Покрајинску комисију Коморе 
за упис Народног зајма при нашој Комори. У Комисију су одре- 
ђени: Молдован Стеван и Тангл Золтан, чланови Управног од- 
бора, те Боројевић Бошко, књиговођа Коморе. Подкомисије за 
Нови Сад образована је од стране Покр. комисије у саставу: 
Кромпић Станка, председника, Поповић Вукадина, благајника, 
Радног одбора Нови Сад и Колесар Теодора, адв. приправника, 
као члана синдиката.

Радни одбори се утчољавају да достављ,ају Комори извештаје 
о резултату уписа народног зајма, a да, са своје стране, спроведу 
код адвоката и адвокатских приправника свестрану акцију, како 
би одзив за упис био што већи.

Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ очекује да ће сви 
адвокати и адвокатски приправници једнодушно се одазвати по- 
зиву Покрајинске комисије и месних Комисија за упис народног 
зајма, те да ће адвокати и адвокатски приправнЈши Војводине 
уписом зајма удовол>ити својим грађанским обавезама.
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Уписно место за уписивање народног зајма налази се у Hđ- 
вом Саду, код Адвокатске коморе у АПВ, Змај Јовина бр. 20/1.

Управни одбор АК у  АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници: Управног одбора Адв. коморе у  АПВ која је одр- 
жана дана 12. септембра 1963. године донесена су следећа ре- 
шеша:

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

2. Решењем бр. 235/1963. уписује се у именик адв. приправ- 
ника АК у АПВ, Субаков Владимир, на адв. припр. вежби код 
Субаков Здравка, адв. из Бечеја, a са даном 1. септембар 1963. 
године.

3. Узимају се на знање уговори о пружању праве помоћи 
■склопљени. између адвоката и предузећа, и то:

а) Решењем бр. 195/963. уговор адв. Микин Милана из Новог 
Сада са предузећем „Авала“ из Новог Сада од 1. фебруара 1963. 
године;

б) Решењем бр. 196^963. уговор Перић Веселина адв. из Новог 
Сада са Грађевинским центром из Београда, од 18. јула 1963;

в) Решењем бр. 198/963. уговор Нинков Велимира адв. из Вр- 
баса, са Занат. пред, „Услуга“ из Врбаса од 30. јуна 1963;

г) Решењем бр. 200/963. уговор Нсваковић Оливера, адв. из 
Новог Сада са пред. „Пионир“ из Новот Сада од 20. јуна 1963;

д) Решењем бр. 218/963. утовор др Јожа Лајоша, адв. из Су- 
ботице са пред. „Металија“ из Суботице од 7. јула 1963.

4. Решењем бр. 231/963. бршпе се из именика адв. припр>ав- 
ника АК у АПВ Јовановић Драгиња, адв. припр. на вежби код 
адв. Јовановић Милана, адв. из Новог Сада, услед заснивања рад- 
ног односа, a са даном 1. септ. 1963;

5. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката, и оста- 
лим текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о  упису у именик адво- 
ката, Управни одбор и Савет Адвокатске коморе у АПВ сагла- 
сили да испушавају услове за згпис у  именик адвоката, то су на 
основу прописа чл. 93. т. 4 и чл. 87, т, 3, те чл. 13 т. 1— 7 и 23 
Закона о адвокатури и чл. 6 т. 1— 2 и 7 Статута Адвокатске ко- 
море у АПВ, уписани у именик адвоката Адвокатске коморе у 
АПВ са даном 28. септембра 1963. године и то:
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1. Решешем бр. 146/963. Татомиров Јова, са сед. адв. канц 
У Бачу;

2. Решењем бр. 216/963. др Стејић Лила, са седиштем адв 
канцел. у Панчеву;

3. Решењем бр. 223/963. Цветковић Младен, са седиштем адв 
канц. у Срем. Митровици;

4. Решешем бр. 225/963. Галкановић Зоран, са седиштем адв 
канц. у Сомбору;

5. Решењем бр. 227/963. Цабафи др. Шандор, са седиштем адв 
канц. у  Кањижи;

6. Решењем бр. 232/963. Шапошац Теодор, са седиштем адв 
канц. у Новсхм Саду;

7. Решењем бр. 228/963. Арсин Милоја, са седиштем адв 
канц. у Темерину;

8. Решењем бр. 236/963. Загорчић Миливој, са седиштем адв 
ка«ц. у Новом 'Саду.

Адвокатска комора у АПВ

БРИСАЊА ИЗ ИМЕШ1КА АДВОКАТА АП У АПВ

1. Решењем бр. 243/963. брисан је из именика адвоката АК 
у АПВ др. Секулић Милован, адв. из Новог Сада, са даном 30. 
септ. 1963. услед пензионисата, a за лреузимател>а његове адв. 
канц. одређен је Тангл Золтан, адв. из Новог Сада. Др. Секулић 
Милован задржава чланетво у Фонду посмртнрше, под условима 
Правилника.

Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Првог октобра 1963. доспева уплата четврте рате члана- 
рине за 1963. у износу од 3.900 дин. па се умољаваЈу сви адво- 
кати да исту уплате, на текући рачун Адвокатске коморе број 
151-11-603-99. Уједно се позивају да уплате све заостале рате 
чланарине, као и 1% коморски допринос ,те доприносе за фонд 
посмртнине.

2. Извештавају се сви чланови Фонда посмртнине да је 18. 
септембра 1963. напрасно преминуо пенз. адвокат Марковић Раја. 
из iHoBor Сада, па се позивају да на тек. рачун Коморе уп.лате 
по 600 дин, на рше доприноса за овај смртни случај.

Књиговодство Колоре

„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 банке 151-13-603-99 ' Штампа „Будућност", погон књига и брошура
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