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Поштарина плаћена у готову

Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А.П. ВОЈВОДИНИ
Годвна XII Новв Сад, јун 1963. Број 6

К. Хаџи:

др. Б. Трађански;

др. Д. П. Радоман; 

Д. С. Китић:

К. X .

С А Д Р Ж  A J  :

С купш тина А двокатске коморе 
у АПВ;

Однос ш тете и з осуђујуће кривичне 
пресуде и парнице de lege la ta  и 
de lege fe renda ;

П итањ е побијањ а судског порав- 
нањ а;

П итањ е важ ности  неблаговремено 
поднесене допуне ж ал б е  у случа- 
ју  недостатка услова из тач. 2 и 3 
чл. 399 ЗП П ;

Седш 1ц а П редседниш тва С авеза адв. 
комора Југослави је ;

И з судске праксе; 
С луж бена еаопш тења.
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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А .  П.  В О Ј В О Д И Н И

Година XII Нови Сад, 1ун 1963. Број 6

СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Годишња Скупштина Адвокатске коморе у Аутномној По- 
крајини Војводини, која је одржана, у Новом Саду, 19. маја 1963. 
године, саслушавши извештаје, реферате и дискусију донела је 
следеће

З А К Љ У Ч К Е :

1) Поздравл>а уставне одредбе у Уставу Социјалистичке Фе- 
деративне Републике Југославије и у Уставу Социјалистичке Ре- 
публике Србије, које омогућју адвокатури као друштвеној слу- 
жби која обезбеђује и пружа правну помоћ грађанима и органи- 
зацијама, да још са више успеха, него досада, обавља своје узви- 
шене и значајне задатке.

2) Ставља у задатак Управном одбору Адвокатске коморе у 
АПВ да узме активво учешће у изради преднацрта новог Зако- 
на о адвокатури, настојећи да се изврши децентрализација ор- 
ганмзације адвокатуре, тако да Среске Адвокатске коморе буду 
освовне једивице у адвокатури, да се материјалва давав>а адво- 
ката заједвици ускладе са материјалвим давањем других јаввих 
службевика, да се адвокатима осигура пува заковска социјална 
заштита.

3) Ковстатује овадаше професиовалве етике, и упућује све 
оргаве Коморе као и Радве одборе адвоката и адв. привраввика 
да обрате велику пажњу витању водизања професиовалве етике.

Свака Скупштина Адвокатске коморе изазива и побуђује ве- 
лико интересовање код чланства Коморе, јер  се на Скупштини 
могу најбоље да упознају и размотре проблеми наше адвокатуре. 
Зато је и Скупштина која је  одржана, у Новом Саду, 19. маја 
1963. заинтересовала све адвокате Војводине, a ово тим пре, што 
је то први заиста општи састанак адвоката, са подручја наше Ко- 
море, после тешке ситуације у којој се налазила адвокатура, на- 
рочито у другом полугодишту 1962. године.



Код отварања Скупштине од 337 адвоката, било је присутно 
189, и то врло велики број адвоката изван седишта Коморе, али 
током рада Скупштиие овај се број попео на 205, тако да је на 
Скупштини било присутно две трећине чланства, што ie врло леп 
одзив.

Скупштину је отворио председник Коморе Милорад Ботић, 
који је поздравио присутног секретара за правосудне послове- СР 
Србије друга Милијана Јеремића, затим начелника за правосуђе 
АПВ М. Рацкова, председнике Савета Адв. коморе у Београду др. 
Душана Братића и Адв. коморе у  Новом Саду др. Ивана Мелвин- 
гера, председника Вишег привредног суда АПВ Здравка Грулови- 
ћа, Аврама Мишкова, среског јавнот тужиоца из Новог Сада, Но- 
вака Мирковића, представника Удружења адвокатских приправ- 
ника АП Војводине, као госте, те председника Савеза адвокат- 
ских комора Југославије и председника Адвокатске коморе у Љ у- 
бл>ани др. Владимира Шукљеа, председника Адвокатске коморе 
у Београду Милована Јовановића, и чланове Управног одбора 
исте Драгослава Трнинића и Миодрага Павлићевића, председ- 
ника Адвокатске коморе у Загребу др. Аурела Крстуловића, 
председника коморе у Скопл>у Панту Поленака, и представнике 
Адвокатске коморе у Сарајеву Здравка Радовића и Момира Ви- 
довића. Одао је последњу почаст умрлим адвокатима и пензио- 
нисаним адвокатима.

Затим је Скупштина изабрала Радно председништво у са- 
ставу; Коста Хаџи ст. (Нови Сад), др. Аладар Дебрецењи (Бач. 
Топола) и др. Тошо Ишпановић (Суботица), за записничара Ве- 
ру Рапајић и Лазара Радојчића, a за овераче записника др. Јеф - 
ту Новића и Антонија Марића, (сви Нови Сад).

На предлог председава:јућег Скупштина је, уз бурно мани- 
фестовање, упутила поздравни телеграм другу Јосипу Брозу- 
Титу, председнику Републике, као и друговима Александру Ран- 
ковићу, потпредседнику СИВ-а, Јовану Веселинову, председни- 
ку Нар. скупштине СР Србије, Стевану Дороњском, председни- 
ку  Нар. скупштине АП Војводине.

Затим је председник Коморе Милорад Ботић, допунио изве- 
штај који је Управни одбор поднео, те је, у опширном и доку- 
ментованом излагању, истакао да у односу на стање у другој по- 
ловини 1962. године криза у којој је била двокатура је  знатно 
ублажена, али да су још увек нерешена многа питања. Нови 
Устав СФ РЈ као и Устав СРС уврстили су адвокатуру у чл. 67 
ст. 2 Савезног Устава, као друштвену службу и тиме је  адвока- 
тура потпуно афирмисана. Међутим, сматра да је аДвокатура 
основни вид и облик цружања правне помоћи и да она треба да 
има искључиво право заступања, да се не може одржати адво- 
катура стварањем паралелних служби правне помоћи и да је 
потребно да се у посебним законима све ово јасно одреди и по- 
стави, да би се знале надлежности и овлашћења евентуалних 
допунских правних служби. Говори о нерешеним материјалним 
питањима адвокатуре, као и о настојањима да се правила пона- 
ш ања и рада адвоката обликују. Истиче да адвокатура треба да



буде самостална, независна, било да је индивидуална, било пак 
да се одвија у раду кроз удружене адвокатске канцеларије. Из- 
лаж е потребу децентрализације професионалне организације 
адвокатуре и истиче своје мишљење да се питаше подмлатка 
може решити не само након решења материјалних питања 
адвоката, него уз сарадшу и потпору комуна. Децентрали- 
зацијом органа Коморе створио би се много ближи и непосред- 
нији контакт између локалних власти и основних органа адво- 
катуре. Она би се приближила још више народу и тако би била 
још  боље схваћена, a могла би и много успешније да повезива- 
њем са комунама или срезовима реши сва отворена питања ад- 
вокатуре у комуни или срезу. Говорио је и о потреби појачане 
дисциплине и дисциплинске одговорности.

Др. Војин Мијатовић, председник Комисије за преглед фи- 
нансијског пословања Коморе поднео је  извештај Комисије, ко- 
ја  је исто пословање Коморе нашла у  најбољем реду, сходно 
прописима постојећих Закона и Уредби.

Андрија Шарчевић, заменик председника Коморе, поднео је 
свој реферат о питању реорганизације адвокатуре. У свом ре- 
ферату референт прво износи преглед развитка овог питања, за- 
тим анализира могућности стварања комуналних или среских 
организација, па на основу статистичких података са подручја 
наше Код1оре изводи закљ учак да би требало приступити фор- 
мирању среских основних организација, с тим да је отворено пи- 
таше назива истих, док по питању делокруга и овлашћења још 
треба то питање проучавати и доћи до коначних закључака.

У дискусији су суделовали:
Милијан Јеремић, државни секретар за правосудну управу 

СРС; поздравља Скупштину као нов држ авни секретар желећи 
јој пун успех у раду. Адвокатура у Југославији има своје одре- 
ђене функције да пружа правну помоћ, њој је посебан значај дат 
у савезном и републичком Уставу. Она је значајна карика у на- 
шем правосудном систему, a њен даљи развој зависи од ње ca
ne. Она је позвана да да предлоге како би се избегле грешке. 
Слабости је било у адвокатури, a упорном борбом адвоката тре- 
ба их уклонити, јер у првом реду она сама мора да се бори за 
свој углед. По питању опорезивања не може бити разлике изме- 
ђу адвоката и других радних л.уди, јер су адвокати радни људи, 
али односи морају бити увек чисти и јасно поставл>ени. Потребна 
је  што тешња сарадња адвокатуре са правосудним органима и 
свим другим друштвеним факторима.

Др. Владимир Шукље, председник Савеза адвокатских Ко- 
мора у име Савеза и свих Комора у земљи поздравл>а рад Скуп- 
штине. Износи своје погледе о новом Закону о адвокатури. Ад- 
вокатура у земљи мора бити јединствена, али по нека питања 
се у неким крајевима, обзиром на прилике у њима, морају вал- 
да и посебно решавати. Истиче разлику између правне помоћи 
и правне службе, a адвокатура је основни вид правне помоћи. 
Општинске правне службе могу бити корисне али као правна
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превентива, док адвокатура је позвана и треба да буде позвана 
да у спорним стварима има искључиво право заступања. Сматра 
да квалификације за вршеше адвокатуре треба пооштрити, a до- 
стојност за вршење треба ценити са више пажње. Говори о про- 
блему подмлатка, о социјалном осигурашу и о опорезивању, те- 
излаж е напоре које је Савез, и све Коморе, до сада у правцу ре- 
шења ових питања вршио.

Новак Мирковић, представник Удружења адвокатских при- 
правника АПВ поздравља рад скупштине. Основни су проблеми 
приправника принадлежности, радно време и обавезан стаж у 
суду.

Др. Иван Мелвингер председник Савета АК у АПВ: поздрав- 
ља Скупштину у име Савета. Сам ток Скупштине пруж а при- 
лику члановима Савета да још боље уоче проблеме адвокатуре, 
које иначе они познају Наш је Савет предузимао кораке код 
власти и код политичко-друштвених организација код решава- 
ња појединих питања и увек је  наишао на одговарајуће разуме- 
вање. Појединачне слабости и грешке не могу се генералисати, 
њих треба заоштреном борбом отклањати. Питање пружања 
правне помоћи је врло важна ствар, којој наше целокупно дру- 
штво придаје велику пажшу.

Др. Душан Радоман, Сомбор: у име Радних одбора адвоката 
и адв. приправника Сомбора и Апатина поздравља рад Скуп- 
штине. Адвокатура је на добром путу афирмације и верује да 
ће нови прописи, ослањајући се на пропис чл. 67 ст. 2 Устаза 
С Ф РЈ онемогућити противнике адвокатуре. Критички се освр- 
ће на рад службе правне помоћи у Сомбору. Наша адвокатура 
је социјалистичка адвокатура и она не може бити другачија. 
Поздравља мисао децентрали'зације, јер сматра да ће тако адво- 
катура имати еластичније органе и неће доћи до тога да буде 
везана у калупе. Говори о проблему подмлатка, о етици и мора- 
лу и на крају похваљује рад Управног одбора и Савета.

Сава Грујић, Зрењанин: у првом реду је  дужан да ода при- 
знање раду органа Коморе, коме раду нема шта да се приговори. 
Верује да ће се отворени проблеми и питања на целисходан на- 
чин решавати. Радни одбор у Зрењанину не дели мишлЈење о 
потреби децентрализације, јер нема услова да се то спроведе у 
целој земљи, осим тога, сама децентрализација била би ново ма- 
теријално оптерећење за адвокатуру, a сматрају у његовом Рад- 
ном одбору да неће бити измењено ништа у односу на локалном 
плану. Они заступају мрппљење да треба остати при садашњој 
организационој форми: Коморе и Радни одбори. Као члан једне 
удружене адвокатске канцеларије износи искуства исте. У тој 
канцеларији адвокати сада раде више него раније, реж ија им је 
велика, али су стекли мирноћу и сигурност обзиром на чиње- 
ницу да финансијско пословање не воде они лично.

Др. Федор Араницки, Ср. Митровица: рад адвоката је  пре- 
васходно интелектуалан рад највишег степена. Ми уживамо по- 
верење наших клијената, али смо ипак приказани као да смо из- 
губили поверење јавности, па је потребно уложити све напоре



да се TO поверење поново стекне. Адвокатура треба да је искљу- 
чиви вид пружања правне помоћи, треба решити материјална 
:штања адвокатуре. Питање децентрализације треба још помни- 
је проучити. Сматра да без одговарајућег стажа и одговарајућег 
испита нико не би могао вршити адвокатуру. Питање социјалног 
осигурања адвоката је врло важно питање, a основица истог тре- 
ба у сваком случају да буде одговарајућа интелектуалном раду 
адвоката.

Лазар Хаџић, Нови Сад; поздравља излагаше државног се- 
кретара Милијана Јеремића. Приговара Савезу адвокатских ко- 
мора што се не заузима за пензијаско осигурање адвоката, јер 
је то најважније питање. He слаже се са неким излагањима др 
Федора Араницког, сматра да нема кризе у адвокатури.

Славко Ћ-ићић, Суботица: Радни одбор адвоката и адв. при- 
правника из Суботице закључио је  да се Скупштини стави пред- 
лог, обзиром на измењене економске прилике, да се допринос 
фонду посмртнине за сваки смртни случај од 400 динара повиси 
на 600 динара, и да се у правила унесе одредба да адвокат самац 
може писмено одредити коме да се исплати посмртнина.

Председавајући Коста Хаџи изјавл>ује да се о првом делу 
предлога тј. о повишењу може донети одлука, a о другом тек ка- 
да буду потврђена нова правила фонда.

Ненад Јовановић; Прихвата предлог Славка Ћићића о по- 
вишењу доприноса у пензиони фонд посмртнине.

Затим је  Скупштина једногласно усвојила све извештаје, 
закључне рачуне и дала разрешницу органима Коморе за рад, 
a изабрала Комисију за састав Закљ учака у саставу; Олга Ца- 
рић, Емил Кузмановић и др. Тошо Ишпановић, с тим да се за- 
кључци објављују на уводном месту овог извештаја.

Прихваћен је буџет Коморе и „Гласника" за  1963. годину, 
повишен је допринос Фонду посмртнине са 400 на 600 дин. од 
сваког будућег смртног случаја, a повишена је  уписнина са 200 
динара.

Једногласно је Скупштина изабрала за члана Савета Адво- 
катске коморе у АКУ др. Тошу Р1шпановића, за члана Дисцип. 
суда Милана Јовановића, a за заменика дисцип. тужиоца Вели- 
мира Нинкова.

Рад ове скупштине одвијао се на високом нивоу, a са пра- 
вом се може очекивати да ће њени закључци, у  дискусији из- 
ражени погледи, допринети дал>ем учвршћењу и афирмацији 
наше социјалистичке адвокатуре.

Коста Хапи



ОДНОС ШТЕТЕ ИЗ ОСУЂУЈУЋЕ КРИВИЧНЕ ПРЕСУДЕ 
И ПАРНИЦЕ DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA

I
Међусобна повезаност разних правних грана, a посебно кри- 

вичног и грађанског права, огледа се, између осталог, и у одно- 
су кривичне пресуде према каснијој грађанској парници покре- 
нутој у вези кривичног дела о коме је одлучивао кривични суд. 
У том погледу кривична пресуда и одлука коју треба да донесе 
грађански суд у парници могу се допуњавати и супротставл^ати. 
у случају када чињенице из кривичне пресуде служе грађанском 
суду за утврђење релевантних чињеница у парници, кривична и 
грађанска ствар се допуњују, a ако грађански суд није везан чи- 
њеницом тада се може говорити о могЈ'^ћем супротстављању и о 
могућој противречности кривичне и  грађанске пресуде.

Проблем односа кривичне и грађанске пресуде, појавл>ује се 
као резултат постојања два захтева и два поступка — кривичног 
и грађанског. Кривични суд суди по једној процедури, a грађан- 
ски суд по другој. У оба поступка, поред осталих начела у суђе- 
њу, заузима веома значаЈно место начело непосредности које 
ставља у дужност како кривичном (Чл. 327 ЗКП), тако и грађан- 
ском суду (чл. 4 ЗПП) да утврђује чињенице на основу усменог 
и непосредног расправљања ствари. Тиме се подвлачи принципи- 
јелна самосталност и независност кривичног и грађанског суда. 
Овакав став, ако би био спроведен у кривичном и у грађанском 
поступку до краја, пружао би законску подлогу могућим против- 
речностима кривичне и грађанске пресуде, али сумњиву вред- 
ност са гледишта њихове друштвене оцене. Отуда поједини прав- 
ни системи правилима поступка, кривичног или грађанског, иду 
за тим да искључе противречност између кривичне и грађанске 
пресуде или бар да је сведу на најмању меру, па у потпуности 
или делимично везују  грађански суд кривичном пресудом огра- 
ничавајући тиме примену усвојених начела парничног поступка 
у одређеном степену.

Наше важ еће право прихватило је принцип везаности гра- 
ђанског суда осуђујућом крИвичном пресудом и у чл. 11 ст. 3 За- 
кона 0 парничном поступку изречено је да je суд у парници „у по- 
гледу постојања кривичног дела и кривичне одговорности учини- 
оца везан за правоснажну пресуду кривичног суда којом се оп- 
тужени оглашава кривим“. Тиме је у потпуности задржано прав- 
но правило из § 364 Закона о грађанском парничном поступку из 
1929 године. To правно правило примењивала је наша судска 
пракса од ослобођеша и пре ступања на снагу новог ЗПП-а. Из 
чл. 11 ст. 3 ЗПП-а произлази да ослобађајућа кривична пресуда 
донета ма из ког од разлога из чл. 330 ЗК П  не везује грађански 
суд ни у ком погледу(*), па сама за себе не може бити основ суд-

(1) И зузев к ад а ослобађајућа кривична пресуда спречава остварсљ е 
одређеног захтева (нпр. из чл. 63 Основног закона о 6pfaKy или чл. 122 ст, 2 
Закона о јавним  служ беницима), па је  парнични суд мора прихватити  као 
чињ еницу.



ске одлуке у грађанској ствари(-). Тако се код нас са правне тач- 
ке гледишта, ако можда не увек и оправдано, отклања једна стра- 
на проблема односа кривичне пресуде и грађанске парнице, па се 
тај проблем своди на тумачење чл. 11 ст. 3 ЗПП-а, дакле на зна- 
чај осуђујуће кривичне пресуде у парници.

Примена овог прописа у судској пракси ствара извесне те- 
шкоће, Jep настаје питање да ли су границе утицаја кривичнб 
пресуде на парницу јасно постављене и да ли су за парнични суд 
приликом прихватања кривичне пресуде у грађанском спору ме- 
родавна и правила кривичног права и у којој мери.

Кривични суд, када одлучуЈе о кривичним делима, дотиче се 
најразличитијих животних догађаја који имају своје место и у 
грађанском праву. Осуђујућом пресудом кривични суд задире у 
власништво ствари, у брак, у разне имовинске уговоре, па и у 
оштећење ствари и лица. Свако од ових питања (власништво, 
брак, уговор, штета итд.) може бити предмет разматрања у кри- 
вичном и у грађанском поступку и скоро увек може настати про- 
блем како ће се грађански суд држати или како треба да се др- 
ж и према појединим чињеницама које су нашле своје место у 
осуђујућој кривичној пресуди. На сваки од ових случајева мо- 
rao би се учинити посебан осврт у светлу односа кривичне и гра- 
ђанске пресуде, али задржаћемо се само на утицају осуђујуће 
кривичне пресуде са елементом штете на парницу. Судска пракса 
даје нам основа за мишљење да је то питање актуелно.

II.

У појединим одлукама врховних судова које расправљају 
питање штете из кривичне пресуде у парници могу се запазити 
три разна становишта;

а) Према једној одлуци Врховног суда СР БиХ(^) када је по- 
сле кривичне пресуде којом је  окривљени проглашен кривим и 
осуђен због кривичног дела несавесног рада у служби покренута 
грађанска парница ради накнаде штете, изречено је да је грађан- 
ски суд „везан пресудом кривичног суда, и то не caMo утврђеном 
кривицом жалилаца, него и утврђеном висином ш тете“. Тиме се 
изражава начело потпуне везаности парничног суда висином ш те- 
те установљене у осуђујућој кривичној пресуди.

б) Према другај одлуци истога суда(^) у  парници у којој се 
опет радило о накнади штете после осуђујуће кривичне пресуде 
због несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 2 К З заузима се ста- 
новиште да се у грађанској парници не може утврђивати ма- 
ња штета од оне из кривичне пресуде. To би било начело огра- 
ничене везаности утврђењем штете из кривичне пресуде које би

(2) П ротивно Др. J. Јухарт, Ц ивилно процесно право Ф Л Р  Југославијс, 
Љ убљ ана 1961. стр. 97 сматра да и ослобађајућа к ри ви чн а пресуда везу је  
парнични суд к ад а се ради о претходном п к тањ у  и з чл. 11 ст. 1 ЗП П -а.

(3) Збирка судских одлука 1956. I / l  бр. 137.
Р) Збирка судских одлука 1956. I / l  бр. 144.



давало грађанском судији слободу у погледу установљења и до- 
суђења веће штете, док штета из кривичне пресуде не би могла 
бити предмет поновног испитивања.

в) Савезни Врховш! суд заузео. је другојачије становиште 
и сматра да „у парничном поступку суд није везан за правосна- 
ж ну пресуду кривичног суда што се тиче утврђења да је кри- 
вичним делом причињена ш тета и износа те штете“. Ово важи 
и у случају када је висина причињене штете, која је пресудом 
утврђена одлучна за квалификацију кривичног дела, па је  тако 
и у пресуди уваж ена“('’). Оваква потпуна невезаност грађанског 
суда осуђујућом пресудом у погледу чишенице постојања штете 
и њене висине правда се тиме да чл. 11 ст. 3 ЗПП-а треба тума- 
чити строго и уско, јер се ради о изузетку према једном од ос- 
новних начела парничног поступка — слободном судијском уве- 
решу.

Пракса наших највиших судова, a нарочито поменута од- 
лука Савезног Врховног суда заслуж ује посебну пажшу и по- 
требу анализе како са гледишта примене важећег закона, тако 
и де леге ференда. При томе већ сада треба подвући да се ту 
не ради о сумњи у опште правно правило засновано на чл. 11 
ст. 3 ЗПП-а, јер судови у начелу примењују тај пропис. Овде се 
ради о томе какав ће домашај имати кривична пресуда у пар- 
ници ако се та пресуда раздвоји на 1) кривично дело и 2) штету 
из кривичног дела, јер као што се види из последње одлуке Са- 
везног Врховног суда, у односу на штету, осуђујућа кривична 
пресуда не везује парнични суд.

III.

У нашој теорији однос кривичне пресуде и грађанске пар- 
нице је у ограниченим оквирима. Када се ради о штети коју је 
утврдио кривични суд у вези кривичног дела, по старијим тео- 
ретичарима Ђ. Павловићу, Б. Перићу, коментаторима предрат- 
ног ГПП-а(®) висина утврђене штете у кривичној пресуди тре- 
ба да је обавезна за грађански суд или бар не би смела бити ма- 
ња, јер би у противном настала недопуштена противречност из- 
међу кривичне и грађанске пресуде. Напротив неки новији пи- 
сци нпр. С. Камхи и Б. Познић(’) држе да осуђујућа кривична 
пресуда не значи више него да је yчињe}^o кривично дело и да 
је установљен кривац, али да у погледу висине штете за одбра-

(5) Збирка судских одлука 1959. IV/2 бр. 223 и 1961. VI/3. бр. 244. С лич- 
не су одлуке Врховног суда A IIB бр. Гж. 871/58 — Гласник А двокатске к о - 
море Нови Сад бр. 6/59 стр. 32 и В рховног суда Н Р Х  бр. Гж. 1990/57 — H a
m a законитост бр. 3—4/58 стр. 175.

(6) Ђ. П авловић, BajKHOCT (ауторитст) пресуђене ствари А рхив 1911. 
стр. 329, Б. Перић, Однос из.чеђу грађанске и кривичне одговорности, Б р а- 
нич 1937, стр. 179, А. Верона и С. Ц уова, Закон и к  о судском поступку у 
грађанским  парницама (ко.ментар) стр. 464.

(7) С. Камхи, Грађански судски поступах, С арајсво  1957, стр. 32 и Б. 
Познић, О утицају  кривичне прес}'де на грађаиски спор, А рхив 1/52. стр. 37.



ну туженика и за суд у парници нема ограничења, па се може^ 
пресудити и противно кривичној пресуди да штете није било.

Пре него што изложимо разлоге који би ишли у прилог и 
против заузетог становишта Савезног Врховног суда учинима 
кратак осврт на решење тог питања у неким страним земљама.

Понегде проблем односа штете и шене висине из осуђујуће 
кривичне пресуде према грађанској парници не поставља се из 
једноставног разлога што се прихвата принцип невезаности гра- 
ђанског суда кривичном пресудом без обзира да ли се ради о 
осуђујућој или ослобађајућој кривичној пресуди. To важи за 
Енглеску, САД, Немачку, за  поједине швајцарске кантоне, као 
и за неке друге земље које су под утицајем англо-америчког 
права(®). У овим земљама кривична пресуда у целини не везује 
грађански суд, па тако то важ и и за део кривичне пресуде који 
се тиче постојања и висине штете као последице кривичног де- 
ла. Грађанском суду оставл>ено је на слободу да одлучује да ли 
ће кривичну пресуду прихватити као доказ, па користећи пра- 
вила парничног поступка може установљавати чињенице које су 
било делимично било у потпуности супротне ономе што је утвр- 
дио кривични суд у својој пресуди.

На другој страни у неким земљама прихваћен је принцип 
везаности грађанског суда кривичном пресудом. Међу ове зем- 
л>е спадају Француска, Аустрија, Италија, Мађарска итд.

У француском праву питање односа кривичне пресуде и 
грађанске парнице није решио законодавац(®). Ни Закон о кри- 
вичном поступку, a ни Закон о парничном поступку не садрже 
о томе изричите одредбе. Услед тога остало је на судској прак- 
си да реши какав ће утицај имати кривична пресуда на парни- 
цу. У том погледу став судске праксе је да је  кривична npecj^- 
да у принципу ауторитет за грађански суд, па је потоњи везан 
како осуђујућом тако и ослобађајућом кривичном пресудом. 
Услед развијене индустрије и саобраћаја, те све већег броја слу- 
чајева који улазе по својим последицама истовремено у домен 
кривичног и грађанског права, теорија и пракса у Француској 
придају веома велику важност односу кривичне пресуде и гра- 
ђанске парнице, па је тај однос предмет дубоких и суптилних 
анализа судских одлука. Код свега тога запаж а се једна основ- 
на идеја: очување ауторптета кривичних одлука чији углед би 
дошао у питање ако би грађански суд другачије третирао битне 
ствари из кривичне пресуде. Када се ради о томе да ли је гра- 
ђански суд дужан да прихвати у парници висину штете из кри- 
вичне пресуде тада се узима у оцену питање какву улогу има 
елеменат штете у кривичном делу о коме је  кривични суд ре- 
шавао. Ако се ради о кривичном делу код кога висина штете 
није елеменат дела, па је  кривични судија није морао реш а- 
вати као необходну и одређену (necessairement et certainem ent)

(8) Вид. Б . П. Грађански „Однос крикичне пресуде и грађанске пар- 
нице у Енглеском праву“, Гласник А двокатске коморе Н ови Сад бр. 4/61.

(») Р. H ebraud , L ’ au to rite  de la  chose jugee  au  c rim in e l su r  le  civil, P a ris  
1929 crp. 310 И  V. Valticos, L ’ a u to rite  d e  la  chose jugee au  crim inel su r le civil, 
P a ris  1953, стр. 266. H. i L. M azeaud, R evue trim . P aris  1955 стр. 331.



установљење о штети не везује судију у парници. Напротив, 
ако је висина штете морала бити решена, јер  би без тога чише- 
нице из кривичне пресуде биле непотпуне и произвољне, гра- 
ђански су'д је везан за штету, па је свака контрадикција изме- 
ђу онога што је утврдио кривични суд и чишеница установље- 
них у пресуди грађанског суда недопуштена.

У аустријском npaBy(^“) однос кривичне пресуде и грађан- 
ске парнице регулисан је у § 268 Закона о парничном поступку 
из 1897 године према коме „ако одлука суда зависи од доказа 
и урачунљивости кривичног дела грађански судија је везан са- 
држином осуђујуће пресуде“. Тако редигован пропис аустриј- 
ска судска пракса није увек јединствено тумачила и из њега се 
није изводио једнодушан закљ учак о томе ш та је заправо све то 
што из осуђујуће кривичне пресуде везује грађански суд. Да ли 
је то чињеница постојања кривичне пресуде и кривичног дела 
као таквог и уопштено схваћеног или су то све чињенице које 
је утврдио кривични суд када је донео осуђујућу пресуду. Оту- 
да је било размимоилажења и у погледу чињеница које се тичу 
штете из кривичне пресуде. Старија јудикатура била је мишље- 
ња да грађански суд треба у већој мери да се ослони на кривич- 
ну пресуду и на њена позитивна установЛ)ења. To је значило да 
треба прихватити у парници и висину ш тете коју је у^^тврдио 
кривични суд. На другој страни су и мишљења да парнични суд ' 
није везан квалитетом штете из кривичне пресуде без обзира 
на то какво је кривично дело у питању. To би требало да буде у 
складу са обезбеђењем веће самосталност!^ грађанском суду. Ме- 
ђутим судска пракса у новије време све се више приклања ста- 
новишту да висина штете из кривичне пресуде треба да везује 
грађански суд.

У италијанском праву однос кривичне пресуде и грађанске 
парнице регулисан је  прописима Закона о кривичном поступку’̂ 
(арт. 24—28) и занимљиво је да грађански суд, иако је везан ка- 
ко осуђујућом тако и ослобађајућом кривичном пресудом, у по- 
гледу висине штете из кривичне пресуде уж ива слободу да це- 
ни према околностима случаја да ли ће штету из кривичне пре- 
суде прихватити и у парници или he висину штете самостално 
утврдити.

Од источноевропских земаља § 9 мађарског Закона о пар- 
ничном поступку из 1952. године прописује да је грађански суд 
везан кривичном пресудом у оцени питања да ли је учињено 
кривично дело и ко је учинилац дела, док у одлучивању о нак- 
нади штете кривична пресуда није за суд обавезна.

Као што се види из овог кратког упоредноправног приказа 
односа кривичне пресуде и парнице, код пресуђења ш тете наи- 
лазимо на потпуно различита третирања овог проблема, при че-

(10) М. Biisler, tJb e r  d ie  B eziehungen zw ischen Z ivil und  S tra fsach en  nach 
dem  neuen  oster. R echte / Ju r. B latter, W ien 1903, exp. 254, 'G. N eum ann, Kom - 
m e n ta r  zu den Z ivilprozessgesetzen, W ien 1907 књ. I I  стр. 950, E ntscheidungen  
des oster. O bersten  G erichtshoffes, W ien 1950 стр. 879 i Oster. R ich terzeitung  
br. 9/58, exp. 23.
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му се на једној страни испољавају тенденције очувања аутори- 
тета кривичног суда, a на другој страни давање веће слободе и 
самосталности судији у грађанском спору.

IV.

За заузимање става према постављеном проблему у нашој 
судској пракси неопходно је  потражити разлоге који иду у при- 
лог становишта Савезног Врховног суда и оне који такво стано- 
виште доводе у сумњу.

Нека правила поступка подржавају становиште да судија у 
парници не треба да је  везан оним делом осуђујуће кривичне 
пресуде који се тиче штете и њене висине.

а) У прилог таквог тумачења чл. 11 ст. 3 ЗПП -а како га даје 
Савезни Врхсвни суд иду оне одредбе кривичног поступка које 
се тичу расправлЈања имовинскоправног захтева заједно са кри- 
вичном ствари. Под претпоставком да је у току кривичног по- 
ступка постављен имовинскоправни захтев од стране овлашћеног 
лица (чл. 98 ЗКП) кривични суд пресудом којом окривљеног про- 
глашава кривим није дужан да реши имовинскоправни захтев већ 
може оштећеног у потпуности или делимично упутити да свој 
захтев остварује у парници (чл. 101 ЗКП). Ово кривични суд 
монсе учинити без обзира на то какво је кривично дело у пита- 
шу и да ли штета у датом случају у квалитету и у квантитету 
чини биће кривичног дела или не, a све под претпоставком да 
подаци кривичног поступка, према оцени пресуде, не пру^кају 
поуздан основ за одлуку о имовинскоправном захтеву. Против 
такве одлуке кривичног суда кривични поступак не допушта 
правни лек (чл. 346 ЗКП). Из тога произлази да кривични сј д̂ 
када одлучује о имовинскоправном захтеву у кривичној ствари, 
према правилима кривичног поступка, није в е з а н  с о п с т в е -  
н о м осуђујућом кривичном пресудом. Тако може настати про- 
тивречност већ у кривичној пресуди, a да ли је сада дужност 
грађанског суда да ту противречност отклања у парници? Мо- 
гућност да кривични суд упути оштећеног на парницу и поред 
осуђујуће кривичне пресуде иде несумњиво у прилог гледишта 
да је грађански суд независан у погледу установљења постоја- 
ња штете и њене висине, јер  се може сматрати да кривична пре- 
суда у односу на штету није довољно поз'^здана. Ако је .могуће 
упућивање на парницу тамо где је имовинскоправни захтев по- 
стављен логично је закључити да је  грађански суд слободан у 
угерђењу штете ако није било имовинског захтева у кривичној 
ствари.

б) У прилог слободе доказивања висине ш тете у парници, 
како за тужиоца тако и за туженика, иде и чл. 104 ЗКП. Пре- 
ма том пропису осуђени односно његови наследници могу у пар- 
ници захтевати да ,се измени правоснажна пресуда кривичног 
суда у делу у коме се однсси на досуђени имовинскоправни за- 
хтев ако постоје услови за понављање поступка из чл. 381 ЗПП-а. 
Ако је дакле могуће пзменити правоснажну кривичну пресуду
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o имовинском захтеву ванредним правним. леком парничног по- 
ступка, онда се тумачењем чл. 11 ст. 3 ЗП П -а у вези са чл. 101 
ст 3 ЗК П -а може допустити заинтересованим странкама да ко- 
ристе редовна правна средства у циљу установљења ш тете и 
њене висине тамо где нема осуђујуће кривичне пресуде о имо- 
винском захтеву.

г) Предњем може се додати и то да постоји низ кривичних 
дела код којих је законодавац условио висину казне висиком 
настале штете. To су нпр. случајеви ситне крађе чл. 257 К З  и 
обичне крађе из чл. 249 КЗ, затим проневера из чл. 322 и пљач- 
ке из чл. 255 КЗ. Овакве квалификације тих и сличних дела 
дате су у циљу изрицања одређене казне према учиниоцу кри- 
вичног дела, па ако грађански суд приликом установљења ви- 
сине штете иде испод износа установљеног кривичном пресудом 
тиме још не негира постојање кривичног дела за које је  везан 
према чл. 11 ст. 3 ЗКП . Тако ни у овом случају не би било не- 
допуштене противречности између две пресуде.

Када се ови аргументи засновани на правилима кривичног 
формалног и материјалног права повежу са основним начелом 
парничног поступка да је грађански суд дуж ан да утврђује чи- 
њенице самостално на основу усменог, непосредног и јавног рас- 
правЈвања ствари (чл. 4 ЗПП) изузев ограничења из чл. 11 ЗПП-а, 
обавезна снага кривичне пресуде у грађанској парници и слобо- 
да грађанског суда у установљењу штете и њене висине били би 
де леге лата и поред могућих противречности очувани.

Против овакве примене чл. 11 ст. 3 ЗП П -а могу се навести 
разлози који би оправдавали закл.учак да би парнични суд у од- 
ређеним случајевима требао да буде везан осуђујућом кривичном 
пресудом и у делу у коме је установљена ш тета и шена висина:

а) Када правила парничног поступка предвиђају обавезну 
снагу кривичне пресуде у парници у датим границама држимо да 
се не може мимоићи материјално кривично право и не може се 
прећи преко тога какво место заузима елеменат штете у кривич- 
ном делу које служи као чињенични основ грађанске тужбе. Ако 
у том погледу учинимо осврт на поједина кривична дела виде- 
ћемо да код неких од тих дела постојање оштећења заједно са 
висином штете не улази у посебно биће кривичног дела, док код 
других дела без установљења ш тете и њене висине у кривичној 
пресуди не може бити говора о конкретном кривичном делу и 
кривици окривљенога.

Нпр. код побачаја из чл. 140 ст. 2 КЗ, код нарушавања непо- 
вредивости стана чл. 154 КЗ, код непредузимања хигијенских и 
техничких заштитних мера при раду из чл. 167 К З или код кра- 
ђе из чл. 249 К З постојање штете као последице учињеног кри- 
вичног дела није таква чињеница од које би била у зависности 
квалификација дела и кривична одговорност учиниоца. Код та- 
квих и неких других кривичних дела штете не мора бити, a да 
кривично дела као такво постоји. Ако је ипак код таквих дела 
било штете, то не мора значити да ће кривични суд у вези тога 
пропустити да утврди потребне чињенице. У кривичној пресуди
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могу се TOM приликом наћи и подаци о висини штете. Исто тако 
могућа је и обратна ситуација да је кривични суд утврдио да 
штете нема иако је донео осуђујућу пресуду. Сва таква уста- 
новљења из кривичне пресуде, било позитивна било негативна, 
учињена су ван оквира нужне законске квалификације кривич- 
ног дела и служе у већој мери правилном одмеравању отежава- 
јућих и олакшавајућих околности код изрицања казне, буду- 
ћи да је висина казне између осталога условљена и јачином по- 
вреде заштићеног добра (чл. 38 КЗ). Зато таква установљеша 
штете у кривичној пресуди у смислу чл. 11 ст. 3 ЗПП-а не ве- 
зују парнични суд. Ако је у вези једног од тих или сличних 
кривичних дела покренута парница грађански судија је овла- 
шћен да испита независно од кривичне пресуде да ли је штета 
учињена и каква је њена висина. Установљење штете у кривич- 
ној пресуди у таквим случајевима са с т а н о в и ш т а  парнич- 
ног суда сувишно је и непотребно.

Другачије стоји ствар са кривичним делима код којих ш те- 
та као последица одређене радње или пропуштања улази у биће 
кривичног дела. Можемо запазити да, и овде постоје неке ни- 
јансе које су значајне или бар од утицаја на решење нашег 
проблема.

Постоје кривична дела код којих се штета израж ава у теле- 
сној повреди (чл. 142 КЗ), у тешко нарушеном здрављу оште- 
ћенога (чл. 212 КЗ), у закљ учењ у штетног уговора за привредну 
организацију (чл. 217 КЗ), или у угрожавању опште сигурно- 
сти (чл. 273 КЗ) итд. У сваком од ових случајева постојање ште- 
те изражено је примарно у оштећењу одређеног лица или имо- 
вине тако да дато кривично дело садржи опис насталог оштећења 
(нпр. оштећеноме је сломљена десна рука или је услед неправил- 
не вожње окривљени аутомобилом оборио дрвени стуб), a тек се- 
кувдарно штета може да буде и израж ена у новцу. Ако се у вези 
оваквих и сличних кривичних дела појави осуђујућа кривична 
пресуда, у парници висина установљене штете из такве пресуде, 
по нашем мишљењу, не треба да је меродавна на основу чл. 11 
ст. 3 ЗПП-а. Парнични суд у том случају може самостално да 
утврђује висину штете према правилима грађанског права. To 
ипак не значи да би парнични суд могао ићи тако далеко да ка- 
ж е да оштећења није било, јер би тада настала недопуштена про- 
тивречност између кривичне и грађанске пресуде. На једној стра- 
ни имали би кривичну пресуду која утврђује постојање одређе- 
ног криБичног дела, a на другој страни стојала би пресуда у пар- 
ници која каж е да нема оштећења као нужног елемента кривич- 
ног дела. a тиме ни кривичног дела.

У групи кривичних дела са битним елементом штете имамо и 
таква дела код којих се оштећење и висина штете израж авају 
јединствено и примарно у новцу. Код тих кривичних дела, ако 
штета није изражена у новцу, нема једног нужног елемента кри- 
вичног дела, a тиме ни кривичног дела као таквог. Код кри- 
вичног дела несавесног пословања у привреди треба да наступи 
имоБинска штета „која прелази сто хиљада динара" (чл. 213 КЗ).
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Слично код несавесног рада у служби (чл. 317 КЗ) кли код про- 
невере новца (чл. 322 КЗ) — без тачно установљене своте новца 
као висине оштећења не може бити кривичног дела, па ако у 
вези неког од таквих кривичних дела дође до парнице ради нак- 
наде штете било би оправдано очекивати да висина ш тете из 
осуђујуће пресуде везује парнични. суд у смислу чл. 11 ст. 3 
ЗПП-а. У противном имамо очигледну противречност између две 
пресуде.

б) Ако се питамо да ли осуђујућа кривична пресуда треба 
да буде прихваћена на грађанској парници, по једнима као чи- 
њеница, a no другима као доказ, онда се тиме поставља и однос 
материјалног права према формалном. Кривична пресуда у слу- 
чају када утврђује висину штете, као и у другим случајевима, 
представља остварење апстрактне норме материјалног права, a 
прихватање те пресуде у парници зависи од одредаба парничног 
поступка — дакле од правног правила које спада у формално 
право. У таквој ситЈ^^ацији, када примена материјалноправне 
норме зависи од норме формалног права може се закључити да 
формално право условљава спровођење у живот материјалног 
права, па тиме формално право д о м и н и р а  над материјалним.

У теорији је усвојено схватање да материјално право сачи- 
њ авају правна правила од којих зависи постанак, преинака или 
престанак субјективних права, a формално право садржи прави- 
ла која служе остварењу захтева заснованих на материјалном 
праву. Полазећи од таквог гледишта нема сумње да би правила 
процесног права морала п о м а г а т и  оживотворење материјалног 
права и позитивни процесни прописи не би се смели тумачити 
тако да се доводе у сумњу једном утврђене релевантне чињенице 
у судском поступку. Када је кривични суд установио постојаше 
кривичног дела и штете као једног од битних елемената тога де- 
ла у квалитету и квантитету тиме је не само у односу на пред- 
ставника оптужбе, него и у односу на осуђено лице дошла до 
примене одређена норма материјалног права. Ништа не би тре- 
бало да мења на ствари што је том приликом установљена чиње- 
ница заснована на кривичноправној норми, јер ако се ради о ште- 
ти и висини штете, кривичноправна норма равна Je одговараЈу- 
ћој норми грађанског права, као што је кривични деликт једнак 
грађанском, па би и висина ш тете из кривичне пресуде требала 
да има исти значај у парници.

Зато би, гледајући на однос материјалног права према фор- 
малном, одговарало природи тог односа ако би грађански суд у 
парници био везан висином штете из кривичне пресуде када су 
у питању одређена кривична дела, a тиме и чињеницама које су 
висину штете условиле.

в) Даљи важан аргумент који иде у прилог ауторитета кри- 
вичне пресуде у парници јесте елеменат правне сигурности и у- 
гледа правосуђа. Сматра се да поновно испитивање чињенкца 
расправљених и установљених у осуђујућој кривичној пресуди 
доводи у сумњу читав поступак пред кривичним судом. Ако се у 
парници не прихвати штета из кривичне пресуде остаје утисак да
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je кривична пресуда неправилна и незаконита. У теорији се у Be
an тога понекад истиче и чињеница да су кривични судови у неку 
руку изнад грађанских, јер остварују и штите јавни интерес(“ ), 
те да кривични поступак пружа јаче гаранције од грађанског 
за установљење материјалне истине, па не би требало у парници 
поново испитивати оно што је у кривичној ствари на сигуран и 
поуздан начин утврђено. Надаље указује се нарочито на непо- 
вољан положај оштећеног лица које може бити доведено у си- 
туацију да у парници поново доказује оно што је  било предмет 
распрваљања пред кривичним судом, што већ само по себи ства- 
ра неповољан утисак о правосуђу. Није у овом моменту важно 
да ли су и колико све ове примедбе на месту, али остаје чиње- 
кица да су оне подобне да доведу у сумњу све што је урађено 
у кривичној ствари и да тиме пољуљају веру у рад суда, a и 
у истинитост његових одлука.

V.

На основу изложеног, имајући у виду изнесене разлоге 
против и за прихватање осуђујуће кривичне пресуде у парници 
закључујемо да садања судска пракса не искључује, већ на про- 
тив омогућује доношење противречних кривичних и грађанских 
пресуда о истом животном догађају и било би у јавном интересу 
да се могућност доношеша противречних пресуда сведе на нај- 
мању меру. Де леге ференда то би било постигнуто:

а) Ако би се у кривични поступак унела таква одредба која 
би стављала у дужност кривичном суду да у случају кривичног 
дела са штетом као битним елементом дела реши поставлоени 
имовинскоправни захтев, па би тиме већ у кривичном поступку 
била ускључена могућа противречност у кривичној пресуди и 
б) Тада се ни чл. 11 ст. 8 ЗПП-а не би могао тумачити како се то 
сада чини, па би парнични суд био везан осуђујућом кривичном 
пресудом и у погледу висине штете када се ради о кривичним 
делима код којих висина штете изражена у новцу улази у биће 
кривичног дела.

Тиме, разуме се, парнични суд не би био спречен да утвр- 
ђује самостално чињенице, које нису противречне са чињени- 
цама из кривичне пресуде, a које из неких других разлога (нпр. 
приговор застарелости,, урачунбени приговор и сл.) чине тужбе- 
ни захтев у потпуности или делимично неоснованим.

У противном из чл. 11 ст. 3 ЗПП-а, опет де леге ференда, 
требало би додати одредбу да се обавезна снага осуђујуће кри- 
вичне пресуде у парницп не односи на штету и њену висину, 
чиме би биле отклоњене сумње у законитост владајуће судске 
праксе.

Др. Борислав Грађаиски
(ч) To је  нарочито став ф ран ц уске доктрине Р. H eb rau d  on. цит. стр. 93, 

U. i L. M azeaud, T ra ite  theo rique  e t p ra tiq u e  de la  responsab ilitee  delic tuelle  
e t contractuelle , P aris  1931, т. II. стр. 215.
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ПИТАЊЕ ПОБИЈАЊА СУДСКОГ ПОРАВНАЊА

За разлику од вансудског поравнања, које представља уго- 
вор и дели његову правну судбину, судско поравнање (transactio 
iudicialis, pactum conventum per iudicem conscriptum) je  предмет cno- 
pa И y теорији и y судској пракси. И поред тога што Закон о пар- 
ничном поступку садржи прописе који регулишу судско порав- 
нање, дижући га на степен важног процесуалног института, још 
код нас не постоји јединствен и уједначен став о правној природи 
судског поравнања.

Углавном, код нас постоје два гледишта о судском поравна- 
њу. По једнима, оно је уговор странака закл»учен пред судом. По 
другима, оно je судска мериторна одлука sui generis, одлука у ко- 
joj је сагласна воља странака дошла до свог пуног израж аја. За- 
говарачи и једног и другог схваташа слажу се у томе да судско 
поравнање има процесноправне учинке: извршности (извршни 
наслов уколико се односи на чинидбене обавезе, actio iudicati), не- 
нападл>ивости жалбом (формална правомоћност) и својство пре- 
суђене ствари (материјална правомоћност, res iudicata, exceptio 
pacti conventi per iudicem conscripti). Међутим, и једни и други ра- 
зилазе се у питашу да ли се судско поравнање може побијати ту- 
жбом, тј. да ли се може водити парница ради раскида или пони- 
штења судског поравнања.

Одговор на изнето питање зависи од тога како се схвата 
правна природа судског поравнања — да ли је оно уговор или 
је оно судска мериторна одлука. Они који га сматрају уговором 
заступају становиште да се судско поравнање може побијати и 
да се то побијање врши само тужбом. С друге стране, они који 
га сматрају мериторном судском одлуком заузимају становиште 
да се судско поравнање ни у ком случају не може побијати ту- 
жбом, већ само предлогом за понављање поступка и то са зако- 
ном прописаних разлога и у оквиру заксном одређених рокова. 
(Узгред буди речено, има неких заговарача овог другог стано- 
вишта који се, како изгледа, колебају у питању побијања судског 
поравнања предлогом за понављање поступка. Тако нпр. др Бо- 
ривоје Познић, наш истакнути процесуалист, у својој књизи 
„Грађанско лроцесно право“ (Београд, 1962.), на стр. 272, у 20. ре- 
ду одозго, тврди да се судско поравнање може побијати предло- 
гом за понављање поступска. Насупрот томе, исти аутор, уз са- 
радшу Михаила Вражалића и др Фрање Бачића, коментаришући 
Закон о парничном поступку, у објашњењу уз његов чл. 382, 
ст. 2, т. 2, износи друкчију тврдњу; „Нопртив, не може се тра- 
жити понављање поступка који је завршен судским поравнањем 
или одрицањем од тужбеног захтева“.).

Да би се обухватније сагледао значај изложеног разилаж е- 
ња, треба упоредити правна правила бив. ГРПП-а која се односе 
на судско поравнање с позитивним прописима Закона о парнич- 
ном поступку о тој установи. Наиме, у бив. Законику о судском 
поступку у грађанским парницама из 1929. године, у његовим 
чл. 282, 283. и 284, говори се о поравнању (нагодби), које се само
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на једном месту назива судским, али му се неприписује про- 
цесноправни учинак пресуђене ствари. Међутим, у своме чл. 312. 
Закон о парничном поступку изричито подвлачи поменути про- 
цесноправни учинак (exceptio pacti conventi) и поставља обавезу 
суду да у току целог поступка по службеној дужности пази на 
то да ли је  предмет спора већ раније решен судским поравна- 
шем. — У својим одредбама о првом рочишту бив. ГРПП не са- 
држи ништа о приговору да је предмет спора завршен судским 
поравнањем, иако обавезује суд да по службеној дужности у 
свако доба мора узимати у обзир да није допуштен редовни прав- 
ни пут, да већ тече парница и да је ствар правомоћно пресуђена 
(чл. 334—337). Насупрот томе, Закон о парничном поступку je  
одлучан у питању процесноправног дејства судског поравнања, 
па се постојање судског поравнања по чл. 277. овог закона сматра 
једним од сх:нова за одбацивање тужбе у предмету спора који 
је  раније завршен тим поравнањем.

Међу условима за тужбу због ништавости и тужбу за обнов- 
љење, које су се могле подићи против правомоћне судске одлуке, 
односно правомоћне пресуде, бив. ГРПП (чл. 623—627) не поми- 
њ е судско поравнање. Када говори о разлозрима за обнову по- 
ступка, бив. ГРПП истиче само пресуду. За разлику од њега, За- 
кон о парничном поступку, у чл. 381, т. 7, наводи да се поступак 
може поновити по предлогу странке ако она „стекне могућност 
да употреби правомоћну одлуку суда која је раније међу истим 
странкама донета о истом захтеву." Поставља се питање да ли 
у наведеном пропису под судском одлуком закон подразумева 
и судско поравнање. Пре него што се одговори на то питање, ва- 
жно је нагласити: док је бив. ГРПП у основима за обнову поступ- 
ка инскстирао на правомоћној пресуди, дотле Закон о парничном 
поступку инсистира на правомоћној судској одлуци, дакле — 
служи се ширим појмом.

Из овог упоређења јасно се види да је  наше позитивно за- 
конодавство, за разлику од предратног, заузело одређен став пре- 
ма судском поравнању и у погледу његових процесноправних 
дејстава изједначило га с правомоћном пресудом. По дисхретно- 
сти става бив. ГРПП према овој установи, добија се утисак да је, 
све до доношења Закона о парничном поступку, a приличним 
делом и након тога доношења, схватање судског поравнања тога 
предратног законика инспирисало и нашу правну теорију и нашу 
судску праксу, те у њима преовлађује теорија да је судско по- 
равнање уговор и да се може побијати само на начин како се 
побијају уговори. Идеје које је  наше ново законодавство придало 
појму судског поравнања, уверени смо, нису довољно запажене, 
нити је с потребном пажњом схваћен њихов значај, у нашој ју - 
дикатури и у нашој јуриспруденцији. Оно што је у целој овој 
ствари битно јесте околност да је наш позитивни закон пошао 
од идеје уговора, од пред судом изражене сагласне воље страна- 
ка, али је израж ају те воље дао не само такву npasHv форму 
него и таква правна дејства да је уговор странака унет у судски 
записник као поравнање добио снагу и значај једне судске од-
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луке. У судском поравнању су се сачетили начело диспозиције 
странака, које је у шему дошло до свог најпунијег израж аја, и 
ауторитет суда. По првом, начелу предмет спора међу странкама 
решен је материјалноправно по њиховој сагласној вољи. Својим 
ауторитетом, стварањем услова за преговараше странака уз по- 
Moh судије и за међусобно попуштање, те давањем записничке 
форме вољи странака и потврдом и оверењем записника од стра- 
не судије, суд је омогућио странкама да коначно и споразумно 
реше спорно питање, док је закон тако израженој вољи стра- 
нака придао својства извршности, формалне правомоћности и 
материјалне правомоћности. На питање да ли је судско поравна- 
ње уговор закључен пред судом и унет у судски записник, или 
је оно нарочита одлука суда, може се дати одговор удубљива- 
Л.0М у дух и смисао свих прописа Закона о парничном поступку 
који се односе на то поравнање, нарочито прописа његовог чл. 
310, ст. 4. и 5. Према ст. 4. тога прописа, странкама није допу- 
штено закључити судско поравнање у погледу захтева којима 
не могу располагати, a то су они захтеви који су у супротности 
са принудним прописима, одредбама међународних уговора и јав- 
ним моралом. У ст. 5. тога прописа помиње се решење којим суд 
не дозвољава поравнање странака. Ту нису наведени разлози 
услед који се не дозвољава поравнање. Из чињенице да се не 
набрајају разлози за то може се извести закљ учак да суд има 
право да одбије склапање судског поравнања и са других разло- 
га осим оних из ст. 4. чл. 310. ЗПП. Када суд решењем не до- 
звољава судско поравнање између странака, онда се, пер аргу- 
ментум a контрарио, долази до закљ учка да он дозвољава, одно- 
сно одобрава то поравнање решењем, без обзира на то да ли је 
уобичајено да се то решење о одобрењу ставља испод текста по- 
равнања или не. У сваком случају, и када решење о одобрењу 
поравнања није назначено, претпоставЈва се да оно постоји. Пре- 
поручљиво је стога да суд испод текста поравнања које одобрава 
стави решење о томе, као на пример; „Суд прима на знање пред- 
ње поравнање", или: „Суд одобрава предње поравнање." Решење 
је одлука суда, па пошто се решење о одобрењу судског порав- 
нања, уколико није назначено испод његовог текста, увек прет- 
поставља, излази, уз остале разлоге на које смо указали, да је 
судско поравнање судска одлука sui generis. Друго је питање ка- 
ква је та одлука — конститутивна или декларативна, кондемна- 
торна или конфирматорна.

Неки правни писци (као нпр. др Борис Визнер у својој књи- 
зи „Грађанско право у теорији и пракси“, Загреб, 1962, стр. 603. 
под т. 4) сматрају да је судско поравнање правомоћан уговор, 
те да се зато не може побијати жалбом. Насупрот томе, нама 
се чини да се установа правомоћности, како формалне тако и 
материјалне, никада не веж е за уговор као одређени грађанско- 
правни израз сагласности воље странака. Својство правомоћности 
не одговара уговору ни као атрибут ни као апозиција. Треба на- 
гласити да је установа правомоћности јавноправне природе и да 
је у своме формалноправном смислу везана за све судске и
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управне акте, a у своме материјалноправном смислу — само за 
мериторне судске и управне акте. Стога се из чишенице да су 
судском поравнању ех lege придата својства формалне и матери- 
јалне правомоћности изводи једино оправдани закЈвучак да je 
TO поравнање судски акт, судска одлука.

Судећи по Богданфију и Николићу (др Глиша Богданфи и 
др Никола Николић; „Опште приватно право које важи у Вој- 
водини“, I, Панчево, 1925, стр.83), од свих наших предратних 
правних подручја једино је била Бојводина подручје у коме су 
се судском поравнању придавала својства које оно има по са- 
дашњем Закону о парничном поступку. Међутим, бив. ГРПП из 
1929. године, обухватајући целу територију однашше Југослави- 
је, довео је у питање тај изузетан положај судског поравнања 
у јудикатури Војводине, тако да је оно сведено на ниво уговора, 
и то уговора који се од осталих уговора разликује тиме што је 
закључен пред судом и уз садејство судије.

Постоји код нас criop о томе да ли се у ствари која је за- 
вршена судским поравнањем може обновити поступак., Др Ви- 
знер (оп. цит., стр. 604), нпр. СЈматра да је „понављање поступка 
завршеног судском нагодбом немогуће“. Др Познић, као што смо 
видели, двоуми се у томе питању; на једном месту каж е да мо- 
ж е, a на другом да не може. Наше је мишљеше да се против 
судског поравнања може водити поступак за понављање. Судско 
поравнање је  правомоћна судска одлука sui generis, па нема ни- 
каквог разлога да се оно изузима испод режима осталих право- 
моћних одлука у погледу обнове поступка. Понављање се може 
тражити само са законских разлога и само у оквиру законских 
рокова. И поред тога што допуштају обнову поступка у односу 
на судско поравнање, неки правни писци мисле да се око не мо- 
ж е тражити са разлога заблуде, преваре и принуде. Овако оки 
мисле зато што се судско поравнање закљ учује пред судом, који 
гарантује странкама слободу, стручну правну помоћ и одсуство 
сваког заблуђивања, преваре или принуде. Иако суд идеално по- 
ступа да омогући све услове закључивања судско поравнавања, 
ипак се не може потпуно искључити могућност постојања поме- 
нутих негативних фактора. Сматрамо зато да се унапред не мо- 
же, и не би требало, искључити обнова поступка у ствари завр- 
шеној судским поравнањем ако се та обнова траж и са разлога 
заблуде, преваре или принуде. Фактичко је питање да ли који 
од тих негативних фактора постоји, те ће о њему суд решавати 
приликом одлучивања по предлогу да ли ће дозволити обнову 
поступка. Наглашавамо: обнова поступка се може дозволити са 
свих законом предвиђених разлога, па пошто закон не искљу- 
чује као разлог ни заблуду, ни превару, ни принуду, то излази 
да се и због њих може тражити и, у случају да се утврди по- 
стојање којега од њих, дозволити обнова поступка у ствари која 
је завршена судским поравнањем. Било би погрешно мислити 
да се судско поравнање не може побијати предлогом за обнову 
поступка зато што је против њега искључена упоареба жалбе 
као редовког правног лека. Предлог за обнову поступка је ва?1-
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редни правни лек, a употреба таквог правног лека није услов- 
љена претходним исцрпљењем редовних правних лекова, што 
значи да се обнова поступка може тражити и исходити и у ствари 
где није уопште улагана жалба, или, пак, у ствари где је искљу- 
чено улагање жалбе.

На темељу чињенице да судско поравнање одмах стиче свој- 
ство правомоћности неки правници закљ учују да се оно може 
побијати само тужбом, пошто су против њега искључени редовни 
правни лекови. ГТолазећи од појма правомоћности у најширем: 
смислу, сматрамо да материјална правомоћност судског порав- 
нања значи; 1) да се у ствари завршеној судским поравнањем по 
по истом захтеву између истих странака не може поново водити 
парница или закључити ново поравнање, те 2) да се судско по- 
равнање не може побијати тужбом исто онако као што се ту- 
жбом не може побијати правомоћна пресуда. Три последице ма- 
теријалне правомоћности у потпуности се односе и на судско 
поравнање: res iudicata pro veritate habetur, non bis in idem и не- 
побојност тужбом. Ову последицу треба нарочито подвући, јер 
она се најчешће испушта из вида када се поставља питаше ма- 
теријалне правомоћности. У пресуди Врховног суда СР Босне и 
Херцеговине Гж -113/58, коју наводи др Визнер (оп. цит., стр. 605), 
истиче се да је судско поравнање уговор и да се „може побијати 
само тужбом под условима које предвиђају правила материјал- 
ног права". У њој се даље износи да нема истоветности између 
тужбеног захтева ради раскида или поништења судског пора- 
внања и тужбеног захтева који је био решен тим судским пора- 
внањем, па да се зато на тужбу за раскид судског поравнања 
ке може применити чл. 312. ЗПП. Овакав закл.учак наведене 
пресуде потиче отуда што суд судско поравнање третира као уго- 
вор, a не као судску одлуку sui generis. Међутим, када би судско 
поравнање третирала онако како га у духу прописа ЗПП и треба 
третирати, та би пресуда стала на гледиште да се судско поравна- 
ње не може побијати тужбом. Ако се у решавању овог питања 
иде логиком тужбе, видеће се чак да се, у случају да се судско 
поравнање раскине или поништи, материјалноправни однос вра- 
ћа у оно стање у коме је био у време закључења тога судског 
поравнања, — дакле, ствар се своди на онај исти однос између 
истих странака, односно на онај исти тужбени захтев који је био 
предмет или повод тога судског поравнања. Зато би, по нашем 
мишљењу, у случају тужбе за раскид или поништење судског 
поравнања био потпуно оправдан и уместан приговор пресуђене 
ствари (exceptio pacti conventi) из чл. 312. ЗПП. На тај начин се 
недвојбено верифицира и трећа последица установе материјалне 
правомоћности — непобојност тужбом.

Има правника који сматрају да се судско поравнање једино 
може побијати тужбом баш зато што се оно не може нападати 
жалбом. Истичу они и правомоћну пресуду, па закљ учују: када 
се она не може побијати тужбом зато што се могла нападати 
редовним правним лековима, логично је да се судско поравнање
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може побијати тзгжбом баш зато што је против њега искључена 
употреба жалбе. Основна поставка њихове логике у  овом пита- 
њ у јесте: оно што се не може нападати жалбом само се може 
побијати тужбом, a оно што се може нападати жалбом никако 
се не може побијати тужбом. Према њиховом логицирању, испа- 
ло би да је законодавац, постављајући прописе о изједначењу 
судског поравнања са процесноправним дејствима са правомоћ- 
ном пресудом испољио тежњу, да у погледу правних средстава 
која се против тих инструмената могу употребити успостави ра- 
внотежу. Мада је  схватање тих правника интересантно, ми др- 
жимо да на питање искључења жалбе у односу на судско по- 
равнање треба тражити одговор са других позиција. Наиме, ва- 
ж но  се осврнути на начело диспозиције странака и њеног ути- 
цај на оне правне акте у којима воља странака долази до мањег 
или већег изражаја. Пресуда на основу признања, пресуда због 
лзостанка и пресуда коју суд доноси у контрадикторном поступ- 
ку  показују у коме се степену у којој од њих израж ава качело 
диспозиције. Са тим пресудама треба упоредити утицај начела 
диспозиције на судско поравнање. Код пресуде на основу при- 
знања, нпр., начело диспозиције се израж ава једнострано: ту 
се изричито манифестује воља једне парничне странке у погле- 
ду  чињеница наведених у тужби и у погледу тужбеног захтева. 
ГГротив пресуде на основу признања незадовољна странка има 
право жалбе, али се та пресуда не може нападати због погрешно 
или непотпуно утврђеног чињеничног стања (чл. 342, ст. 3. ЗПП), 
већ само због битне повреде одредаба парничног поступка, или 
што је изјава о признању дата у заблуди, или под утицајем пре- 
варе или принуде. Што се тиче пресуде због изостанка, неза- 
довољна странка не може жалбом побијати ову пресуду због по- 
грешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања. Није тешко 
увидети да је пресз^да због изостанка, у суштини, пресуда на 
основу презумираног признања тужбених навода и тужбеног за- 
хтева. Заједничка карактеристика ових двеју врста пресуда је- 
сте у томе што се ни једна ни друга не може нападати жалбом 
због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања. Ово 
стога што је признање, односно презумирано признање, као ди- 
спозитивна радња туженика, обухватило чињенично стање из 
туж бе и из њега произлазећи тужбени захтев. Начело диспози- 
ције је у овим пресудама дошло до делимичног израж аја, па је 
стога законодавац ограничио жалбу на оне разлоге који нису 
обухваћени вољом оне странке која је дала признање или за 
коју се претпоставља да је дала признање. Ако се, у односу на 
жалбене разлоге, упореде две поменуте врсте пресуда са пресу- 
дом коју суд доноси након проведеног доказног поступка no на- 
челу контрадикторности и којом суд, по сили свога ауторитета, 
„пресеца" спор, — видеће се да је ж алба без ограничења из 
чл. 342, ст. 2. и 3. ЗПП допуштена код оних одлука које суд 
доноси на основу свога ауторитета, те да је  ж алба са ограниче- 
њима из наведеног прописа допуштена само тамо где је  пресуда
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донета на основу изражене или претпостављене воље Једне стран- 
ке. Са тога аспекта ако се посматра искључење жалбе код суд- 
ског поравнања, долази се до закљ учка да је недопуштено ула- 
гање жалбе против судског поравнања зато што је оно закљ у- 
чено уз сагласност воља обе странке, у условима слободе прего- 
варања и споразумевања коју им је суд омогућио и уз стручну 
сарадњу самог суда. Код судског поравнања сагласна вол^а стра- 
нака долази до пуног израж аја и, пошто се поштује та обострана 
воља по начелу диспозиције странака, законодавац и не допу- 
ш та улагање ж албе против тога поравнања. Ограничење жалбе 
ни:с разлога код пресуде на основу призкања и пресуде због изо- 
,с:анка и искључење жалбе код судског поравнања извиру, да- 
кле, из начела диспозиције странака и, чини нам се, у својим 
идејним основима садрже нешто што подсећа на естопел, на 
установу по којој је, у извесним правним односима и у мери за- 
штите друштвених интереса и правног саобраћаја, забрањено по- 
бијати своје властите акте. Из овог излагања произлази да суд- 
ско поравнање, као најпунији изражај начела диспозиције, пра- 
ти у искључењу нападања жалбом једна морална забрана есто- 
пеличког карактера. Према томе, сматрамо да није основано ми- 
шљење да се судско поравнање не може нападати жалбом зато 
што је, наводно, за њега предвиђена тужба као једино средство 
побијања. Напротив, судско поравнање се не може нападати ж ал- 
бом зато што оно представља најпунији изражај начела диспо- 
зиције странака, па је законодавац, у интересу правног саобра- 
haja и јавног морала, поставио естопел, искључење да странке 
побијају оно што представља њихов властити акт. Такође, није 
ссновано мишљење да се судско поравнање може побијати само 
тужбом, јер оно одмах стиче материјалну правомоћност, a једна 
од битних последица њених јесте непобојност тужбом, те се око, 
као год ни правомоћна судска одлука, не може побијати ни 
тужбом.

Иако судско поравнање није пресуда, те иако оно по свом 
обиму може бити и шире и уж е него тужбени захтев на који се 
односи, ипак треба имати на уму чињеншду да се код парничног 
поравнања решава спор који би иначе био решен пресудом, тј. 
да такво поравнање замен.ује пресуду, док се код ванпарничког 
поравнања предупређује један спор који би иначе био решен 
пресудом, — дакле, и у једном и у другом случају, судско по- 
равнање ступа на место пресуде. Судско поразнање се у погледу 
својих процесноправних учинака равна са правомоћном пресу- 
дом, али је у погледу свога материјалноправног дејства јаче и 
сигурније од пресуде, јер су странке свој спорни материјално- 
правни однос регулисале пред судом сагласношћу својих воља. 
Процесноправно изједначено са правомоћном пресудом, судско 
поравнање, као и та пресуда, не може да се побија тужбом. Наш 
позитивни закон нигде изричито није поменуо ово правило ни 
за пресуду, ни за мериторно решење, ни за судско поравнање, 
али то правило избија из његовог духа. Околност што из пред-
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ратног процесног права није прихватио тужбу због ништавности 
и тужбу за обновљење, као и околност што је ванредни правни 
лек којим се побијају правомоћне судске одлуке назвао пред- 
логом за понављање поступка, Закон о парничном поступку је, 
уз остале разлоге на које смо указали у току овог излагања, 
имплиците истакао правило да се правомоћна пресуда, односно 
правомоћна судска одлука, не може побијати тужбом.

Треба скренути пажњ у и на могућност да се примети да суд- 
ско поравнање трпи побијање тужбом и по томе што и још влада 
мишљење да се мериторна ванпарнична решења побијају тулсбом 
у редовнрј парници. Међутим, овој примедби може се с правом 
супротставити тенденција у нашем послератном праву да мери- 
торна ванпарнична решења стичу материјалну правомоћност 
према оним лицима која су као странке суделовале у одкосном 
ванпарничном поступку, па та лица не могу против таквих ре- 
шења водити парницу, тј. не могу таква решења нападати ту- 
жбом. Тенденција непобојности тужбом мериторних ванпарнич- 
них решења, бар у односу на учеснике дотичних поступака, по- 
стаје све изразитш а и ми верујемо да ће она преовладати при- 
ликом потпуне кодификације ванпарничних поступака.

He само разлози које смо изнели у досадашњим редовима, 
него и, можда више од тих разлога, начело диспозиције странака, 
друштвени интерес који се изражава у правној сигурности гра- 
ђана, једноставност, брзина и јевтиноћа поступка налажу да се 
судском поравнању, како парниЧном тако и ванпарничном, и у 
правној теорији и у судској пракси призна онај значај који про- 
излази из слова и духа Закона о парничном поступку. A то значи
— да је судско поравнање судска одлука sui generis, — да је суд- 
ско поравнање ненападљиво жалбом, — да судско поравнање 
пма снагу пресуђене ствари по пуном значењу материјалне пра- 
Еомоћности, — да се судско поравнање може нападати само ван- 
редним правним леком и то под условима које закон прописује,
— те да против судског поравнања није допуштена тужба.

Са жаљењем констатујемо да се добија утисак да наша суд- 
ска пракса, и након толико времена откако се примењује Закон 
о парничном поступку, с обзиром на судско поравнање заузима 
у великом броју случајева становишта која се инспиришу на- 
шим предратним правом, док би требало да се руководи искљу- 
чиво нашим позитивним законодавством. Стога би било веома пре- 
поручљиво и веома корисно за наш правни систем да се питањег.т 
третирања установе судског поравнаша наш највиши суд поза- 
бави на једној од својкх проширених општих седница и да за- 
узме одређен и јасан став у том питању у складу са законом.

Др Душан П. Радолтан

23



ПИТАЊЕ ВАЖНОСТМ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕНЕ 
ДОПУНЕ ЖАЛБЕ У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАТКА УСЛОВА ИЗ 
ТАЧ. 2 и 3. ЧЛ. 339 ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

У пропису чл. 339 ЗПП набројани су основни елементи одно- 
сно услови жалбе (који су садржани и у ревизији — чл. 379. 
ЗПП).

Ж алба према пропису чл. 339. ЗПП треба да садржи:
1) означење пресуде против које се изјављ ује жалба;
2) разлог жалбе;
3) изјаву да се пресуда побија у целини или у одређеном 

делу и
4) потпис подносиоца жалбе.
Поред ових посебних услова потребно је:
а) да жалба садржи и формалности предвиђене за сваки дру- 

ги поднесак — чл. 95 ст. 2 ЗПП и
б) да се достави у довољном броју примерака (и преписа при- 

лога ако су уз жалбу поднесени — чл. 96. ст. 1 ЗПП) за суд и про- 
тивну странку — чл. 346 ст. 1 ЗПП.

Недостаци услова из тач. 1 и 4 чл. 339 ЗПП по својој прав- 
ној природи битни су недостаци који чине жалбу недозвољеном. 
Ако се они не отклоне, односно ако подносилац жалбе у одређе- 
ном року не поступи по тражењ у суда (ако не допуни или не ис- 
прави жалбу поднеском или на записник код суда), председник 
већа одбацује ж албу — чл. 340 ст. 1 и 2, и чл. 301 ст. 1 ЗПП. Про- 
тив овог решења (као и против решења донесеног на основу чл. 
346 ст. 2 ЗПП у вези са чл. 355 ЗПП) дозвољена је  посебна ж ал- 
ба — чл. 346 ЗПП.

Недостатак елемената из тач. 2 и 3 чл. 339 ЗПП, представља 
формални недостатак који се може на позив суда писменом допу- 
ном или на записник код суда исправити (или на усменој распра- 
ви код другостепеног суда — чл. 340 ст. 3 и чл. 352 у вези са чл. 
179 ст. 2 и 3, 286 и 288 ЗПП). Ако не дође до такве исправке, фор- 
мално је ирелевантно за важност жалбе (иако недостатак ових 
услова a нарочито недостатак разлога о битним повредама одре- 
даба парничног поступка из чл. 343 ст. 1 ЗПП, суштински може 
имате штетне последице за странку услед тога што виши суд ис- 
питује првостепену пресуду у границама разлога о повредама из 
ст. 1 чл. 343 ЗПП, или другам речима што те разлоге цени, уко- 
лико су истакнути у жалби — чл. 353 ст. 2 у вези са ст. 1, 3 и 4 
истог члана и чл. 358 ст. 2 ЗПП).

Пропис чл. 340 ст. 3 ЗПП примењује се онако како гласи, ка- 
да је  подносилац ж албе благовремено (у року одређеном у реше- 
њу за допуну жалбе) поднеском или на записник код суда под- 
нео допуну или се уопште није одазвао позиву суда односно није 
поступио у смислу чл. 339 т. 2 и 3 ЗПП. Ж алба се у оба случаја, 
са допуном или без допуне доставља вишем суду који доноси од- 
лукЈ^ о жалби против пресуде — чл. 340 ст. 3 у вези са чл. 349— 
362 ЗПП. Ако је ж алилац поднесак о дотичној допуни поднео по- 
сле одређеног рока, a пре него што је другостепени суд одлучио
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o жалби, поставља се питање, како поступити са том допуном. — 
Пракса је различита.

1. — Таква неблаговремена допуна (са евентуалним одгово- 
ром противника) доставља се вишем суду, који је узима у обзир 
лриликом одлучивања о жалби. (Ако допуна стигне после одлу- 
чивања о жалби, она постаје безпредметна, што се може адми- 
нистративним путем констатовати у другостепеном или првосте- 
пеном суду, што зависи од тога где je и када допуна примљена).

2. — По другом мишљењу у споменутом случају другостепе- 
ни суд није овлашћен да цени наводе у допуни жалбе, већ је оба- 
везан да пресуду испита у границама назначеним у ст. 1 и 3 чл. 
353 ЗПП, одбацујући једновремено у истој одлуци допуну због 
неблаговремености или без те формалне одлуке, наводећи у 
образложењу одлуке о жалби разлог неблаговремености. (Ж а- 
лиоцу је нпр. остављен рок од три дана да образложи жалбу, 
што је он урадио након истека тог рока, пре но што је жалба 
достављена противнику на одговор).

У Закону није регулисано поступање са неблаговременом 
допуном недостатка услова из т. 2 и 3 чл. 339 ЗПП.

Одредба чл. 340 ст. 3. ЗПП. јавноправног је карактера. У 
јавном је интересу жалиоца, да ж алба садржи и елементе из 
т. 2 и 3 чл. 339 ЗПП, будући да тада постоји већа гаранција, да 
ће виши суд донети правилну одлуку. Закон пак и поред правне 
важности ових елемената није могао дозволити да подносилац 
жалбе који не мора имати адвоката трпи процесне штете због 
непоступања по решешу суда за допуну жалбе. (Другостепени 
суд у таквом случају, ако недостаје услов из т. 3 чл. 339 ЗПП 
узеће да се пресуда побија у делу у ком странка није успела у 
спору — чл. 353 ст. 1 ЗПП, a ако нису наведени разлози, друго- 
степени суд испитује првостепену пресуду у погледу битних по- 
вреда одредаба парничног поступка из чл. 343 ст. 2 ЗПП и у по- 
гледу правилне примене материјалног права — чл. 353 ст. 3 
ЗПП). Стога се жалба као што је пол1енз'то и без допуне достав- 
ља вишем суду, односно претходно се доставља противној стран- 
ци на одговор. По пријему одговора или протека рока за одговор, 
сви се списи заједно са жалбом достављају вишем сз’'ду — чл. 
340 ст. 3, 347 и 348 ЗПП. Тако се у пракси углавном и догађа са 
позивом за допуну жалбе. Подносилац жалбе скоро увек бла- 
говремено упућује писмену допуну суду или уопште не поступа 
по тражењу суда.

Неправилно би било враћати ж албу странци ради отклања- 
л>а недостатка услова из т. 2 и 3 чл. 339 ЗПП, јер би се непостЈ"- 
пањем по решењу за допуну или тачније невраћањем жалбе 
онемогућила примена чл. 340 ст. 3 ЗПП, односно благовремено 
изјављена ж алба не би могла да се достави вишем суду (када су 
у питању недостаци услова из т. 1 и 3 чл. 339 ЗПП жалба се од- 
бацује. Отуда нема сметње за враћање).

Изузетно суд може (иако није реч о битним елементима из 
т. 1 и 4 чл. 339 ЗПП) да врати жалбу подносиоцу, позивајући га 
да је  у одређеном року поднесе у довољном броју примерака, ако
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би на основу списа закључио, да странци није потребна помоћ 
суда и да она тако поступа у намери одуговлачења поступка. 
(Ако подносилац у одређеном року не поступи по овом захтеву, 
председник већа првостепеног суда на основу чл. 98 ст. 5 ЗПП 
одбацује жалбу). Иначе целисходно је, да суд одреди да се ж ал- 
ба и прилози препишу на трошак подносиоца жалбе — чл. 98 ст. 
5 ЗПП.

Дешава се каткад да подносилац по истеку рока одређеног 
за отклањање недостатака услова означених у чл. 339 т. 2 и  3 
ЗПП поднесе допуну жалбе. За такву ситуацију, као што је  ре- 
чено, нема, одговарајуће одредбе. Нема, међутим, ни законских 
препрека да се неблаговремена допуна узме у обзир, када се од- 
лучује о жалби.

Одбацивање такве допуне ж албе због протека рока проти- 
вило би се начелу материјалне истине и начелу законитости, по- 
што допуна може објективно да користи вишем суду да донесе 
правилну одлуку о првостепеној пресуди. (Ж алилац је у могућ- 
ности да наведе релевантне чињенице и околности, које би ука- 
зивале да је првостепени суд повредио релативно битне одредбе 
парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђујући чиње- 
нично стање — чл. 343 ст. 1 и 344 ЗПП). Таква солуција не би 
била у складу ни са принципима социјалистичког демократизма, 
из којих произилази, да су формалности у парничном поступку 
сведене на минимум да би се странке невичне праву и са рела- 
тивно малим приходима изједначиле са другим грађанима који 
могу брзо и ефикасно да штите своја права — чл. 6, 10, 95 ст. 4, 
102 ст. 6, 285, 287, 358 ст. 2, 276 ЗПП. С обзиром на истакнуте 
принципе и пропис чл. 340 ст. 3 ЗПП, ако би жалба била нера- 
зутиљива, суд би могао да позове подносиоца да жалбу допуни 
односно исправи, али не би смео да је одбаци на основу чл. 98 
ст. 4 ЗПП.

Сем тога, допуна жалбе у погледу неблаговремености има 
аналогни значај као и одговор на жалбу, премда у другом погле- 
ду нема исти процесни значај — чл. 347 ЗПП. (Рок од осам одно- 
сно три дана за одговор на ж албу законски је  рок — чл. 347 ст. 
1 и 480 т. 2 ЗПП, a рок за допуну жалбе одређује суд — чл. 100— 
102 ЗПП. За неподношење одговора на ж албу нису везане ника- 
кве штетне процесне последице, али конкретно он је важ ан за 
странку. Њиме се могу, и кад је неблаговремен, обеснажити наво- 
ди у жалби, чиме се, као и допуном жалбе, доприноси правилној 
одлуци вишег суда.). — Слично чл. 347 ст. 3 ЗПП у вези са дру- 
гим цитираним проггасима и правним разлагањима и односна не- 
благовремена допуна мора се упутити другостепеном суду који 
he је узети у обзир, ако је то могућно и ако се и уколико се од- 
носи на побијани део пресуде (чл. 353 ст. 1 и 4 ЗПП). Непобијани 
део пресуде (узимајући случај из ст. 4 чл. 353 ЗПП) протеком ро- 
ка за жалбу постао је правоснажан — чл. 322 и 337 ст. 2 ЗПП. 
Правоснажност пресуде везује суд п странке (односно њихове на- 
следнике — чл. 9 Закона о наслеђивању) — чл. 323, 277 ст. 2 и 
290 ЗПП. Подносилац жалбе сходно овоме није овлашћен да до-
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пуном обухвата ненападнути део пресуде. Допуна се може од- 
носити на део првостепене пресуде који се жалбом побија. У 
том оквиру, односно у границама тог обима разлози жалбе могу 
се и без налога суда у допуни проширити.

Неблаговремена допуна жалбе, мада садржи релевантне чи- 
њенице, може као и неблаговремено поднети одговор на жалбу, 
да изгуби сваки потенцијалан значај, ако је  допуна поднесена 
тако касно, да њу фактички није могао да узме у обзир виши 
суд.

Најзад, одбацивање неблаговремене допуне жалбе не може 
се извршити на основу чл. 98 ст. 4 ЗПП не само зато што постоји 
норма чл. 340 ст. 3 ЗПП, него и зато што допуна ж албе сачињава 
део жалбе која као дозвољена производи правна дејства пред- 
виђена у Закону (чл. 337 ст. 2, 340 ст. 3, 353 ЗПП.). Допуна ж ал- 
бе и као неблаговремена није самостални поднесак, већ је упра- 
во нераздвојни део жалбе, те има да дели њену судбину, уколико 
се истовремено одлучује и о жалби и о допуни. Супротно овоме, 
ако је у питању допуна ж албе у погледу елемената из т. 1 и 4 
чл. 339 ЗПП или су у питању други поднесци, такви се поднесци 
одбацују због неблаговремено поднесене допуне — чл. 98 ст. 4 и 
340 ст. 1 и 2 ЗПП. — Тај део (допуна или исправка) посебно се 
не одбацује ни код тих поднесака чија правна неважност погађа 
и допуну као природни део целине. — Намеће се дакле као је- 
дино логичан закљ учак да у обрнутом смислу, када поднесак 
о жалби има важности, мора да има исту важност и допуну као 
део тог поднеска. Одвајање допуне од ж албе могло би се извр- 
шити искључиво законом, a то није учињено односно није нор- 
мирано одбацива1Бе допуне због неблаговремености, као што ни- 
је прописано ни одбацивање саме жалбе због недостатка услова 
из т. 2 и 3 чл. 339 ЗПП, ради чијег је  отклањања поднесена 
допуна.

Према изложеном, другостепени суд није овлашћен ни про- 
писом чл. 98 ст. 4 ЗПП нити ма којим другим прописом да од- 
бацује допуну поднесену после одређеног рока за отклањање 
недостатака услова из т. 2 и 3 чл. 339 ЗПП, односно није овла- 
шћен да је игнорише приликом одлучивања о жалби. (Ж алба се 
као неблаговремена односно недозвољена одбацује на основу чл. 
355 ЗПП, a такав пропис не постоји за предметну допуну).

Следствено наведеним излагањима председник већа прво- 
степеног суда дужан је да у оваквим случајевима допуну ж ал— 
бе достави другостепеном суду који ће је при одлучивањЈ'^ о 
жалби против пресуде узети у обзир ако је то још могућно и ако 
се и уколико се односи на побијани део пресуде.

Даница С. Китић
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СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ
КОМОРА

Користећи Скупштину Адв. коморе у АПВ, 18. маја 1963. 
одржана је редовна седница председништва Савеза адв. комора, 
у Новом Саду.

На седници су учествовали сви представници Комора, под 
председништвом др. Владимира Шукљеа, председника Савеза.

Главна тема седнице била је разматраше питања преднацр- 
та новог Закона о адвокатури. Пошто има више предоснова, од- 
ређено је да се од стране Коморе у Београду припреми једин- 
ствен преднацрт, са евент. алтернативним решењима. Комора у 
Новом Саду задужена је да спреми предлоге о решењу питања 
соц. осигурања адвоката, Комора у ЈБубљани предлог нове Та- 
рифе, као и питање опорезивања. Сви ови предлози биће достав- 
љени благовремено Коморама, да би оне могле да ставе своје 
примедбе и предлоге до састанка Пленума Савеза који је сазван 
за 23. јун. 1963. a одржаће се у Сарајеву. Председништво је  за- 
седало и пре и после подне, те је решило и нека текућа питања.

К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Празни однос из!«еђу тражиоца 
извршења и трећег лица заснива се 
тек доставом томе лицу решења о 
извршењу (Врх. привр. суд Сл. бр. 
321/63).

Виш и привредни суд је  као прво- 
степин суд одбио захтев  туж иоца 
да се туж ена банка обвеж е на н ак - 
наду штете, ко ја  је  за  туж иоца на- 
стала тиме што туж ена као орган 
спровођењ а изврш ењ а н и је  спрове- 
ла реш ењ е надлеж ног изврш ног 
суда о дозволи изврш еш а пленидбе 
изврш ениковог п отраж и вањ а које се 
налазило  депоновано код туж ене 
банке.

Првостепена пресуда се заснивала 
на чињ еници да туж еној банци није 
у току вођеног изврш ног поступка 
било достављ ено од стране изврш - 
ног суда реш ењ е о дозволи изврш е- 
њ а са запленом депоноване траж би- 
не, па да према томе изм еђу туж и - 
оца и туж ене банке н и је  дошло до 
заснивањ а правног односа из кога 
би туж и лац  могао основано истица- 
ти захтев  за накнаду  ш тете. — Суд 
при томе није узео у обзир окол- 
ност да је  туж илац  накнадно туж е- 
ној банци доставио спорно изврш но 
реш ењ е. јер  је  наш ао да таква до-

става H M je  могла произвести одре- 
ђено правно дејство.

Поводом ж ал б е  туж иоца н а пред- 
њ у првостепену пресуду другосте- 
пени суд је  ж албу  одбио к ао  нео- 
сновану a побијану пресуду потвр- 
дио изм еђу осталог из следећих 
разлога:

„П равилно је  становиш те првосте- 
пеног суда да  се код пленидбе тра- 
ж бине правни  однос између тр а ж и - 
оца изврш ењ а и  трећег ли ц а (извр- 
ш ениковог дуж ника), у наше.м слу- 
ч а ју  туж ене банке, заснива доста- 
вом реш ењ а по издањ у дозволе из- 
врш ењ а том трећем  лицу са стране 
суда ко ји  је  издао дозволу и зврш е- 
њ а. Т врдњ а п ак  првостепеног суда 
да у изврш ном  спису не постоји до- 
к аз  да је  достава овог реш ењ а и з- 
врш ена трећем  лицу —  туж еној 
банци — у сагласности је  са стањ ем 
у  спису, a чињ еница да је  ту ж и л ац  
обавестио туж ен у  о издањ у реш е- 
њ а о дозволи изврш ењ а и  да јој 
]е и послао прим ерак тога реш ењ а 
нема кар актер  судске доставе, па 
стога нема правно дејство принудне 
цесије ко ја  би настала судском до- 
ставом реш ењ а изврш ениковом  ду- 
ж н и к у  — туж еној банци.

Поред таквог стањ а ствари  прво- 
степени суд н и је  имао ни потребе
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да се упуш та у разм атрањ е где je  
коначно доспело предметних 500.000 
динара, a тврдњ а туж иоца у ж алби  
д а  је  ош тећен поступком суда ш то 
ни је  изврш ио доставу поменутог р е -  
ш ењ а туж еној, без значаја  је  за  р е - 
ш ењ е овог спора.“

Аконтација порезе не може се у -  
тврдити по слободној оцени него у 
образложеном решењу. (Врх. суд  
АПВ бр. У. 153/63.)

Порески обвезник поднео је  ту- 
ж б у  против реш еш а Комисије за  по- 
реске жалбе, наводећи да је  њ ему 
П. ст. орган утврдио аконтацију  по- 
реза  на доходак за 1961. годину са
650.000 д. д о к је п о ! .  стч органу бпла 
утврђена аконтација од 910.000 дин. 
см атрајући да и сниж ена аконтаци- 
ја  није правилно утврђена.

Туж ба је  основана, и реш ењ е К о- 
Јмисије за пореске ж албе, пон^гште- 
но, a из разлога:

По чл. 116 Уредбе о порезу н а до- 
ходак док се не изврш и разрез по- 
р еза  за  пореску годину порески об- 
везник д уж ан  је  плаћати  аконтаци- 
ју  према последњ ем разртзу  пореза. 
Али, пореским обвезницима чи ји  су 
се приходи битно повећали или сма- 
њ или  у току године, или ако посто- 
ји  знатна р азли к а  између пор>еске 
стопе за текућу  годину и пореске 
стопе по којој је  изврш ен  р азр ез  по- 
реза  према коме се плаћа акон та- 
ција, мож е ф инанс. орган  повећати  
односно смањити износ аконтације 
пореза, с тим да о сваком повећањ у 
односно смањ ењ у аконтације пореза 
мора се пореском обвезнику издати  
образлож ено реш ењ е.

У датом случају  и з  списа предм е- 
та се види да  ни је поступљено у 
смислу наведених законских про- 
писа. Код I. ст. ф инанс. органа а -  
контација је  утврђена н а износ од
910.000 динара, без одговарајућег о- 
бразлож ењ а. Т уж ени  као  П. ст. ор- 
ган у свом реш ењ у констатује да  а -  
контација стварно не одговара оби- 
му пословањ а туж иоца у текућој 
години, те аконтацију  утврђу је  на 
износ од 650.000 динара, али ни он 
ни је  дао одговарајуће образлож ењ е. 
К од оваквог стањ а ствари прои зла- 
зи  д а  је  аконтаци ја порезе утврђе- 
на путем слободне оцене, ш то је  м е- 
ђутим  у супротности са одредбама 
чл. 116 цит. Уредбе.

Као носилац стаиарског права има 
се с.матрати иако у уговору није на- 
ведена и законита супруга. — Овла- 
шћен давалац на коришћење на- 
менског стана не може више дати 
отказ ако је прошао рок од три ме- 
сеца од дана ступања на снагу но- 
веле Закона о стамбеним односима. 
(Врх. суд АПВ бр. Рев. 271/1963).

Т уж илац , предузеће, траж ио је  
туж бом  предају  стана, ко ји  је био 
дат служ бенику истог, пре него што 
је  ступио у  брак  са туж еном. II. ст. 
суд је туж бу одбио, па је  туж илац  
поднео ревизију , к о ја  је  одбијена, 
a из разлога:

У тврђено је  да је  туж ен а била за - 
конита ж ен а служ беника ко ји  је  од 
предузећа добио спорни стан у вези  
заснивањ а радног односа. И ако у у- 
говору о кориш ћењ у стана као но- 
силац станарског п рава ф игурира 
само служ беник, као носилац ста- 
нарског п рава  има се сматрати не 
само он, већ такође и њ егова зако - 
нита суп руга-туж ен а у  овом спору.

Д акле, туж ен а је  постала носилац 
станарског права с обзиром на и з- 
ричит пропис чл. 27. ст. 2 З ак о н а  о 
стамбеним односима.

Стечено станарско право туж ене 
ни је могло престати  доцнијим р аз -  
водом брака изм еђу њ е и њ езина 
мужа.

У след тога једнсм  стечено право 
туж ен е је  могло престати  само под 
условима ко је  предвиђа Закон  о 
стамбеним односима (чл. 32).

Пош то се у конкр. случају  ради 
о наменском стану тј. стану ко ји  је  
бивш и м уж  туж ен е добио од туж и- 
тељ а приликом  засн и вањ а радног 
односа, то је  стечено право туж ене 
под условпма чл. 27. ст. 2 ЗСО мо- 
гло престати  једино под условима 
члан а 134 ЗСО.

П ре ступањ а на снагу новеле чл. 
140 З ак о н а  о изм енам а и допунама 
Закона о стамбеним односима ни је 
био предвиђен рок у којем  давалац  
стана н а  кориш ћењ е треба да отка- 
ж е  уговор о кориш ћењ у стана.

М еђутим, по новели чл. 140 и  то 
додавањ ем  и за  става 1 новог става 
2 предвиђен је  рок од 3 месеца, р а- 
чун ајући  од дана престанка радног 
односа, у којем  д авал ац  стана на 
кориш ћењ е треба д а  о тк аж е  уговор 
о кориш ћењ у стана.

П ош то новела изричито не реш а- 
ва случ ајеве  у  којим а је  радни од-
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HOC престао пре донош ењ а новеле, 
то би према околностима сваког 
случ аја  требало закљ учити, да ли 
је  давалац  стана на кориш ћењ е оду- 
стао од свог права да д а  отказ на- 
менског стана услед протека вре- 
мена. Међутим, у  сваком  случају, по 
становиш ту Врх. Суда АПВ о вл а- 
ћен давалац  на кориш ћењ е намен- 
ског стана не м ож е виш е дати от- 
к аз  ако је  прош ло три месеца од да- 
на ступањ а на снагу новеле.

Н овела је ступила н а  снагу 29. 
м арта 1962. тако  да је  туж илац  био 
дуж ан  да поднесе туж бу ради от- 
к аза  уговора о кориш ћењ у н ајкас- 
ни је  до 29. јун а 1962. Међутим ту- 
ж и лац  је  туж бу поднео 21. јула 1962. 
дакле, по протеку тромесечног рока 
чл. 134. ст. 2 ЗСО, п а како  је  рок 
прбтекао, туж илац  ни ј^  виш е овла- 
ш ћен да отказује уговор о кориш - 
ћењ у спорног стана, к о ји  Je б. м уж  
туж ене добио приликом  заснивањ а 
радног одпоса и то у врем е када је 
туж ен а била законита ж ен а служ - 
беника који  је  стан  добио.

Вођење адвокатуре након испуше- 
н.а услова на непуну личну пензи- 
ју не даје право на повећање ni>o- 
цевта те пензије јер се обављање 
самосталне професионалне делатно- 
сти не сматра продужењем радног 
односа. (Врх. суд АПВ бр. У. 2777/ 
962),

Реш ењ ем Покр. завода за соц. оси- 
гурањ е одбијен је  захтев  удове да 
се њ еном мужу, ран и је  служ бенику 
у пензији  по непуној личној пензији,

призна у  пенз. стаж  и врем е прове- 
дено, после стицањ а непуне пен зи - 
је, у адвокатури.

П ротив овог реш ењ а поднесена је  
туж ба, к о ја  је  као неоснована одби- 
јена, a и з  разлога;

Оспореним решењем н и је  noBf>e- 
ђен закон. Н и је  спорно да је  м уж  
тужил>е после пензионисањ а провео 
у адвокатури од 23. II 1957. до 9. ХГ 
1960. године тј. до своје смрти. По 
пропису чл. 70 ст. 2 Закон а о пенз. 
осигурањ у осигуранику ко ји  је  и с- 
пунио услове за непуну пензију , па 
продуж и да ради  са пуним радним  
временом, повећава се п ен зи ја  у 
смислу чл. 69. ст. 2 овог З а к о н а  док 
не степене право на пуну пензи ју .

К ако  је  м уж  туж иљ е после пен- 
зионисањ а провео спорно време у 
адвокатури то је  тзгжени правилно 
наш ао д а  нису испуњени услови из 
чл. 70. ст. 2 и чл. 214 ст. 2, наведеног 
Закона за  повећањ е процента непу- 
не пензи је јер  м уж  ту ж и љ е после 
пензионисањ а ни је продуж ио да р а- 
ди са пуним редовним радним  вре- 
меном него се бавио самосталном 
професионалном  делатнош ћу.

Нема ути ц а ја  навод у  туж би  да 
је  њ ен м уж  плаћао социјални до- 
принос као адвокат и да се рачуна 
у пензијски  стаж  време проведено 
у адвокатури, јер  за п овећањ е по 
пропису чл. 70 ст. 1 и ст. 2 наведе- 
ног Закона битно је  да је  осигура- 
ник продуж ио да ради са пуним 
редовним радним временом, ш то н и - 
је  случај код м уж а туж иљ е.

Из тих разлога ваљ ало је  ту ж б у  
одбити.

РЕШЕЊА ГЛАВНЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
У АПВ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА ДАНА 19. МАЈА 1963. ГОДИНЕ

Главна скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је  одр- 
жана 19. маја 1963. у Новом Саду, донела је следећа решења:

1. Узела је на знање извештај да је на Скугаптини присутна 
189 адвоката и да је  способна да доноси пуноважна решења.

2. Изабрала је у  Радно председништво: Косту Хаџи, ст. др. 
Аладара Дебрецењи, и др. Тошу Ишпановића, за записничаре 
Веру Рапајић и Лазара Радојчића, a за овераче записника др. 
Јеф ту  Новића и Антонија Марића.

3. Упутила је поздравне телеграме друговима Јосипу Брозу 
Титу, председнику Републике, Александру Ранковићу, ппред- 
седнику СИВ-а, Јовану Веселинову, председнику Народне скуп-
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штине CP Србије, Стевану Дороњском, председнику Нар. скуп- 
штине АП Војводине.

4. Саслушавши извештаје у раду органа Коморе, завршне 
рачуне, извештај Комисије за преглед финанс. пословања Ко- 
море, допуну извештаја о раду Управног одбора Милорада Бо- 
тића, реферат А. Шарчевића, те дискутанте М илијана Јеремића, 
Држ. секретара за послове правосуђа СР -Србије, др. Владимира 
Шукљеа, председника Савеза адв. комора, Новака Мирковића, 
представника Удружења адв. приправника АПВ, др. Ивана Мел- 
вингера, председника Савета АК у АПВ, др. Душана Радомана, 
Саве Грујића, др. Федора Араницког, Лазара Хаџића, Славка 
Ћићића, Ненада Јовановића, прихватила је извештај Управног 
одбора о раду, примила завршне рачуне АК у АПВ и „Гласника" 
за 1962. годину, дала разрешницу органима Коморе за рад, те 
усвојила закљ учке који се посебно објављују.

5. Усвојила је предложене буџете Адв. Коморе и „Гласника“ 
за 1963. год.

6. Прихватила је предлог о повишењу доприноса за Фонд 
посмртнине са 400 дин. на 600 динара по смртном случају, за бу- 
дуће, као и доплату од 200 дин. за уписнину.

7; Изабрала је за члана Савета АК у АПВ др. Тошу Ишпа- 
новића, из Суботице, за члана I. ст. Дисц. суда Милана Јовано- 
вића из Новог Сада, a за заменика Дисц. тужиоца Велимира 
Нинкова, из Врбаса.

Радно председнмштво Скупштине

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ 
КОМОРЕ У АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ, ко- 
ја  је одржана 18. маја 1963. године донета су следећа решења;

1) Узет је на знаше извештај председника, секретара и ре- 
ферента о раду Коморе.

2) Решењем бр. 127/63 a на основу чл. 41 ЗОА уписује се у 
именик адвоката АК у АПВ Јовановић М. Борислав са седиштем 
адвокатске канцеларије у Апатину, a са даном 10. мај. 1963. го- 
дине, услед преселе1ва седишта адвокатске канцеларије са под- 
ручја друге Коморе.

3) Решењем бр. 142/63 узима се на знање да јеИ личић Обрад 
адвокат из Новог Сада склопио уговор за заступање са преду- 
зећем „Индустросервис“ из Новог Сада.

4) Решењем бр. 139/63 узима се на знање да је  Рончевић. 
Стеван адвокат из Новог Сада склопио уговор о заступању са 
предузећем „Неутрон“ из Змајева.

5) Решењем бр 145/63 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ Вујков Балинт адвокат из Суботице са даном 1. мај 1963. 
jep је засновао радни однос, a за преузиматеља његове адвокат- 
ске канцелариЈе одређује се адвокат Руски Славко из Суботице.
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6) Решењем бр. 135/963 узима се на знање да је Павлов 
Славко адвокат из Новог Сада 1, маја 1963. године преселио се- 
диште своје адв. канцеларије из Новог Сада у Темерин.

7) Решењем бр. 141/63 брише се из именика адв. приправ- 
ника Шуваковић Иванка и то са даном 5. април 1963. због за- 
снивања радног односа.

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

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА

Пошто су се оба органа, Управни одбор и Савет, који одлу- 
чују о упису у именик адвоката сагласила да постоје сви услови 
за упис у именик адвоката, то су на основу чл. 93. т. 4, чл. 87. т- 
3, чл. 13. т. 1—7, чл. 23. Закона о адвокатури, те чл. 6 т. 1—2. и 
чл. 7. Статута Адвокатске коморе у АПВ, уписани у именик ад- 
воката Адв. коморе у АПВ, и то:

1. Решењем бр. 122/1963. др. Бож а Анкића, са седиштем адв. 
канцеларије у Зрењанину;

2. Решењем бр. 123/1963. Јован Ружић, са седиштем адв. 
канцеларије у Апатину, и

3. Решењем бр. 149/1963. Василије Попов, са седиштем адв. 
канцеларије у Новој Горици.

Сви са даном 19. мај 1963. године.
Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

У вези решеша Скупштине која је одржана 19. маја 1963. 
позивају се сви адвокати да уплате за првих 6 месеци 1963. раз- 
лику на чланарини од по 300 дин. месечно, укупно, дакле, 1.800 
динара. Уједно се позивају да уплате по 200 дин. на име разли- 
ке за уписнину у Фонд посмртнине, обзиром на је уписнина по- 
вишена са 400 дин. на 600 дин. колико износи допринос за сваки 
будући смртни случај.

Уплате се врше на тек. рачун: Адвокатска комора у АПВ 
бр. 151-13-603-99.

Књиговодство коморе

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора 
б 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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