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ПОСТУПАК СА ДЕЛИКВЕНТИМА ПРЕ ПРЕСУДЕ

На IV. Контресу фраицуских криминолога, који је 
одржан у Страсбуру од 10. до 12. октобра 1963. године, 
стављена је на дневни ред комуниказсргја пок. Владимира 
К. Хаџи, адвоката из Новог Сада “Поступак са деликвен- 
тима пре пресуде”, као јединог ршостранца, који је  по- 
чашћен овом мог^ношћу. Пошто сматрамо. да је од 
интереса да се и наттти читаоци упознају са темом ове 
комуникације, доносимо је у  преводу.

Пре извршења Јфивичног дела деликвент преживљава 
више криза, кроз које пролази постепено. Динамизам опасног 
стања чак и прелаз на извршеше су довол.но познати, па би се 
могло скоро закључити, ако не на неминовност извесних после- 
дица, оно, у најмању руку, постојању извесне одређене каденције 
или фаза, које се одвијају регуларношћу a која је већ довољ- 
но проучена.

После извршења дела деликвент пролази исто кроз мно- 
гобројне кризе. Али, сада оне нису толико усмерене и у извес- 
нам логичном редоследу, него, врло често оне су расзгге и нес- 
кладне. После извршеног дета деликвент поново све прежив- 
л>ава и он размишља. Он се често враћа на место извршења 
дела, како је то тако лепо описао Достојевски, тражи оправда- 
ња у сопственим очима, и често се сам оптужује, у исто време. 
После оних адлеровских осећања које је имао када је извршио 
злочин, наступа децепција која га обузима, a ако је откривен 
преживл.ава осећај неуспеха. Дакле, кривично дело проузро- 
кује код деликвената реакције које су толико различите и сло- 
жене, a и различног карактера, a већ према датом случају.

Али, у односу на правосуђе то није толико различито јер 
у  великој већини случајева деликвент има скоро увек исто др- 
жање: реакцију за одбрану. Он има, тако рећи, само једну бригу 
a TO је да се брани и да покуша да избегне правосуђе. Ево како 
је госпођа Фав-Бутониер fFavez-Boutonnier) ово описала: ,,Пре 
пресуде он је доминиран реакцијама одбране, он тежи да се од- 
брани, да се дискулпира, осим случаја да је неуротичан, да је 
мазохистан, и онда одлучује да се оптужује, a ово је један други 
проблем” .
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Ми TO разумемо. Наиме, у сшштој линији, то је тако. Али, 
ова листа изузетака није искључрша. Има и много друтих изу- 
зетака које ниоу уочене. Но иако они ретко поетоје ипак их 
треба узимати у обзир и то тим пре што су они, јамачно, мно- 
го мање ретки, него што се то уошитено сматра.

Ми правници-практичари знамо врло добро да није неоп- 
ходно да субјект буде неурототчан, да има тенденцију самооп- 
туживања или да је извршио деликт самокажњив да би учинио 
признање. Ми наилажмо, по неки пут, на случајеве када суб- 
јект признаје и самог себе оптужује из једног другог разлога: 
једноставно зато што неће и не може да лаже. И то је баш 
тако, јер има ипак л>уди који више воле да прихвате ризшс ко- 
]и им намеће признање и једну евентуалну осуду, него да лажу 
и да буду прогоњени грижом савешћу. Српска народна песма 
вели; .,Боље је изгубити главу, него душу” .

Има и случајева, који нису тако ретки, када деликвент 
призна дело из страха да ће га друви одати, и тежи да их пре- 
дЈгхитри. Он мисли да овим држашем стекне неке погодности, 
помажући суду да би му се признале оалкшавајуће околности. 
Он признаје исто, или боље рећи, он се сам издаје као изврши- 
лац у случају када није довојвно искусан и довољно препреден 
као встали. Он признаје, нарочито, ако је сувшпе заплашен и 
није довољно чврст и приморан је да призна дело, притешњен 
доказима и модерном техником ислеђења.

Он, нарочито, признаје дело када је уверен да на други 
начин није могао да поступа, да је шега све упућивало на извр- 
шење тога дела. Он је извршио кривично дело, он је повредио 
закон, јер је убеђен да је овим учинио добрк) дело или у најмању 
руку спречио веће зло. Ту скоро поводам претреса у  Лијежу, ко-' 
ји је толико одјекнуо, много се дискутовало о основаности свих 
ових истакнутих аргумената. Али треба имати на уму, да поред 
„езгганазије” , овај деликт „лз милосрђа” о коме се толико деба- 
товало, постоје исто и деликти названи „профилатички” , чија 
основаност је исто много дискутована, a који дају извршиоиз'' 
неку врсту „самооправдања’ као што су преветиван напад, об- 
братна уцена, као и лажна пријава учињена са сврхом да се 
спречи да једно лице не учини други деликт.

Одсутност гриже савести, чак и признања, су исто тако 
много чешћи када субјект припада једном затвореном кругу, 
једком злочиначком друштву, једном гангу или рекету, јер је 
он .уверен да не може на други начин да поступа, па га све то 
упућује на овакав један став. Он више воли да прекрши законе 
Друштва кего оне уже групе којој припада. Али, он ће своје при- 
знање учинити само у случају ако тиме не терети друте.

Под истим резерзама, признање је учињено у „племени- 
тим” случајевима, када је лице извршилац деликта уверено да 
је извршило управо један „подвиг” , да је то била његова „дуж- 
ност” која га је приморавала да заузме овакав став и да овако 
поступа. Ово се дешава онда када његова политЈтчка, етничка, 
идеолсшка, релишозна или друга врста групе дође у  сукоб са



влашћу. PIcTO тако неки „чувари савести” имају, тако рећи, исте 
законске потешкоће у свим земљама, без обзира на политичке 
режиме или социјално-економско уређење, као нпр. у моменту 
када треба да служе војни рок, јер им њихово веровање забра- 
њује да узму оружје у руке.

У свим овим случајевима субјект има јасно сазнање да се 
суко5̂ 10 са Друштвом, да је прекршио закон, али он прихвата 
овсју пуну одговорност и он признаје. Он даје своје пуно приз- 
нан>е чак и онда када нема пуно поверење у суд, чак и онда када 
може да очекује тешку казну. О.во шему не значи иишта. Он 
признаје јер је уверен да осуда неће 6ит1и општа, да он неће би- 
т:и презрен од целог света и да увек постоји једна скупина људи, 
шегова скупина, која he му одобравати, али и људи који ће га 
разумети.

Он, дакле, у најмању руку очекује извесно разумевање ко- 
је и тражи и ов.о је за њега битно. Наиме, не може се ни прет- 
поставити да би осуда могла бити толико одлучујућа и да би 
могла прсменкти његово садашње, a и будуће, држање. Лли, да 
би се ово могло десити, једно такво разумевање не претпоставља 
само сазнање о деликту, мотивима истог, и садржине и фактора 
истог, него она изискује и један афективни елеменат, који је, 
заиста, неизбежан.

Криминологија нам је донела већ доста од тога разумевања. 
Са овим криминолошким пр>иступањем, са индивидуализирањем 
казне, он ће већ то разумевање осетити код изрицања казне, за- 
тим код иззршења казне и на крају, после издржане казне, у 
постепенш! збрињавању. Он ће то разумевање осетити кроз све 
ове три фазе, али за овај моменат, он о томе неће много водити 
рачуна, је ће ово осетити тек много касније.

Он ће то саосећање осетити касније, али сада, после тога 
како је лишен слободе, како је сткривен, он то саосећање неће, 
на жалост, наћи. У овом делу поступка против њега, нико му 
неће прићи са разумевзњем, неће се око њега створити тај осе- 
ћај. Чак ни психолози и социјални радници, са врло малим изу- 
зецима, неће га имати у виду. A што је врло непавсхљно, ови ће 
моћи са &име да ступе у контакт, тек када је истрага завршена, 
после толиких других. Па и они се неће^трудити да стекну ше- 
гово поверење приблиншвањем већ од почетка истраге, него ће 
бити више заузети да употпуне његов предмет. Осим тона, ови 
су још увек под утиском извршеног злочина, они му ггриступају 
са извеснил! предрасудама, и кроз ово они посматрају, најчешће, 
његов случај.

Оваквим поступком од почетка, деликвент има осећај, и то 
тврди осећај, да je све ставл.ено у покрет против њега, полици- 
ia, техничка и научна полиција и све остало. Сада је само једно 
и важно; чињеница и кажњивост. Обрађује се само де.ликт, a 
не и деликвент.

А, заиста, ie пггета овако поступати, јер ако би се обратила 
пач^а на њега, деликвента, у овој за њега заиста и тешхој си- 
туат'и1и, и то од почетка истраге, када ie он без помоћи, дезори-



јентисан, па чак и често конфузан, када би му се указало веће 
разумевање, па чак и извесна нежност, ако би му се дало да 
осети да иако је прекршио друштвене прописе Друштво иако 
је ггриморано да реагује, ипак не жели да га одбаци и поврх ње- 
говог греха, да му се жели пружити извесно поверење, да и 
поврх овега он има и нека лрава, да има и извесне шансе за бу- 
дућност, он ће разумети, он ће имати мање страха, он he постати 
више оптимиста, његов страх ће постепено нестати и он ће, -нај- 
чешће, променити своје држагње, које ће већ од почетка бити 
више повољно и више конструктивно.

Ово разумевање за деликвента, већ од почетка истраге, ово 
установљеше истинскјог контакта са њим, ово прилагођавање де- 
Јшквенту, његовсш менталитету, његовом току мисли, био би, 
заиста, велик преокрет у данашњем поступку, јер би сва исле- 
ђеша и истраге биле поставл>ене на једну нову базу. A 'са овом 
бригом, стварањем овог „поднебља” око њега, овим постулком 
који изазива код њега симпатију, биће много мање одбрани, a 
више поверења, много мање аутомапизма одбране и он ће сва- 
како давати много истигогпије исказе.

Да бисмо достигли ову сврху истрага мора бити вођена без 
икаквог предубеђења. Да 6и се сачувао од ствараша предубеђе- 
н>а, и да не падне под утицај чшвеница, које не морају увек бити 
стварне и тачне, иследник још лре првог испитивања не би тре- 
бао толико да изучава сам предмет. Само на овај начин би ис- 
ледник могао да има широко схватање и погледе, моћи ће да 
приђе деликвенту са више искрености, са више доброхотности, 
са више разумевања и често и са више објективности. A када 
тако прилази деликвенту он he му указати поверење, он he га 
обеспокојити, он he ублаживи његов страх, он ће nocTBhM да де- 
линвент сачува отворен дух, пгто је у оваквим случајевима за- 
иста неопходно.

После овог првог саслушања и контакта са деликвентом, у 
другој фази, иследник треба да приступи са нарочитом пажшом, 
и без предубеђења или пристрасности, свим изјавама затворе- 
ника. И после, када је већ извршио упор>еђење исказа затворе- 
ника са чињеницама из предмета, са резултатима техничхог 
вештачења, са исказима сведока итд, он би био дужан, иследник, 
да у Tpehoj фази окривл>еном скрене пажњу на све ано што је 
у противречности са његовим исказивањима и од њега да тражи 
допунска изјашњеша. Чак и када је иследник обавезан да rrpe- 
дочи окривљеном ствари каје су за њега неповољне или да га 
подвргне суочењима, он треба ово да чини на један мудар начин, 
са много обзира према окривљеном, да овај увек има ocehaj да 
ако се то све чини, чини се јер се другчије не може, јер друш- 
твени поредак и правда то захтевају, али да и поврх свега тога 
ништа неће бити пренебрегнуто да се на најбол>е MoryhM начин 
узме у разматрање, са благонаклоности, све оно што иде у ко- 
рист окривљеног, да се он може згвек да брани вал>ано и даје 
своје оправдање. Једном речју, потребно је дати да окривљени 
осети, да су сви, ла и он, дужни да долринесу утврђивању ствар- 
них чињеница и истине.



Ca свим овим постићи ће се да окривљени буде мање затво- 
рен, мање отпоран истини, више отворен и искрен и моћи ће се 
поклонити више вере његовом исказу. Ово би био врло значајан 
резултат, јер би се на овај начин 'истичитост чињеница много 
сигурније утврдила, и било би заиста и сигурно маше „судских 
погрешака” .

Довол>но је мислити на ове тгредности па прихватити ово- 
лику измену у поступку прилажења окривљеном. He треба се 
устручавати, не ризикује се ништа, јер на крају, и у  ванредним 
случајенима у којима овај нови пуступак не би дао резултата, 
може се увек прићи примених старих начина и метода, који су 
сада у важности ради утврђиваша чињеница. Треба да се пос- 
тави питање, иије ли ттримена новог систе1ма оправдана, тим пре, 
што код оних „сжорелих” и садашњи систем остаје, врло често, 
неприменл>ив.

Оваква радикална измена и побољшање ислеђења и истра- 
ге, оваква измена поступаша са окривљеним дала би, више него 
сигурно, и друге врло важне и значајне резултате. Код оваквог 
заиста хулганог и научног прилажења окривљеном, већ од првог 
саслушања, стварањем толико повољног „поднебља” , окривље- 
них који је још увек без оријентације са узбурканим мислима, 
постаће свакако отворенији, свакако више поверљив, и можемо 
рећи ђише говорљив. У таквим условима моћи ће се он лакше 
разумети и са лакоћом припремити његово прво саслушање. Али, 
овде треба бити врло опрезан. Без обзира да ли је окривљен(1 
порихоген или криминоген, овај иницијални поступак треба од- 
мах од почетка. примешмвати. He сме се губити вре.ме, треба 
искористити тако погодан оменат, јер касније када цео с.лучај 
буде већ расветл>ен и већ ,,отежан” то ће скоро бити немогуће 
извести, или ће успех изискивати дуготрајне напоре, који могу 
да трају и више година. Јасво је да ако се пропусти ова прва 
прилика, касиија настојав1ања, која изискују дуго поступање, 
a која су толико 'компликована, нису остварљива у једном зат- 
ворском аглбијенту, у једној затворској атмосфери, где има мно- 
гобројних затвореника. Међутим, то је  неопходно a сваки xacHii- 
ји покушај зависи од овога.

Открити овај полазни ироцес је од изванредне важности 
јер то је „лајтмотив” , то је „кључ” . Без тога не може се никада 
доћи до доброг разумевања личности деликвенва, или се не мо- 
же никада превазићи преко извесне границе и удубити се у 
психу субјекта. Без тога се не може никада да постави један 
добар поступак, психоаналитички поступак. Без да се открије, 
без да се „ухвати” ' личност не може се никада постићи испраж- 
њење емоцијално, превести га из стања несвесности у стање 
свесно, и на ra.i начин одстранити феномен и постићи излечење.

Пошто се дсх>ада није знало иискористити и пропуштало 
се да се открије психа деликвента већ од првобитног почетка 
гтроцедуре око њега, није се могла примешивати, касније, у зат- 
вору метода индивпдуалне психоаналитике. А, исто тако, пси- 
хоанализа групе као и психодрама нису мсгле дати задовољава-



јуће резултате. На овај начин није преостала него само психо- 
терапија групе од које се могли очекивати извесни резултати у 
гатвору, али и ови су врло често јако умерени.

Мећутим, ако у једном новом снстему, и са приближавањем 
разумевања и поступком који изазива симпатију или учвршћу- 
је поверење, мотао би се много лакше „ухватити” иницијални по- 
ступак, сви они псргхоаналитички поступци који ли да су групни 
или индивидуали, a коди би били сигурно изводл.иви, чак и у 
затвору. To би било, без сваке сумње, подизање и нивоа и ква- 
литета пенитенциЈарног поступања. Jep чему служи то да пос- 
тупање које се сада примешује, доста у дужини, обзиром да 
читаве групе л>уди узимају учешћа у поступању преваспита- 
вања деликвента, ако се некако окреће увек „около” , „у  месту” , 
без да се постигне сагледавање проблема у дубини, у суштини, 
да се пробије кроз препоне, ако се не може развити овај посту- 
пак и вертикално. Дакле, треба покушати да се ово постигне.

■Са тако и толико побољшаним методима поступања неће се 
само тгостићи да се боље припреми и да се олакша овај ефика- 
снији поступак касније, онај после изрицања пресуде, али једно 
овакво научно приближавање и разумевање 5nhe већ од почетка, 
од првог момента лишења слободе и пре изрицања пресуде један 
поступак који ое мора јако ценити.

Али, поред овог и оваквог поступања који би био психо- 
лошки, да ли би било потребно пре изрицаша 'пресуде применити 
и неко друго поступање као мере медицинске, хируршке, лсихи- 
јатријске, педагошке и социјалне. Иако су мишл>ења у овом прав- 
цу јако подељена, треба рећи, у  огаптем смислу, да не, јер са 
једним тако преурањеним поступком очување права човеха до- 
шла би у опаснсст. Ово нарочито важи у односу на наркоанализу, 
употребу умирујућих средстава, хемиотерапију, психофармако- 
логију, свих ових биолошких средстава, јер ohpi додирују нај- 
дубл>е структуре. На овај мачин ова средства су способна да 
озбилЈНо промене вољу, a то би био тежак атак на личност и сло- 
боду вдбране.

Али, овде треба дистингвирати, па ипак дозволити, извесно 
поступање и пре изрицања пресуде. Ово, разуме се, сасвим из- 
нимно и ако се ово укаже заиста као неопходно. Само по себи 
стоји потреба да се нпр. ментални болесник треба одмах да под- 
вргне лечењу, чак и у случају да касније треба да одговара пред 
судом. Без тога се заиста не може замислити могућност да се 
нпр. држи у затвору један токсикоман без да се примењују по- 
требни методи лечења. Било би исто тако и нпр. код хро.ничног 
аклохолкчара због тешке декомпозиције коју изазива алкохолно 
стање.

Напротив, ако окривљени није стављен у истражни затвор, 
сви ови услови који оправдавају изузетак, не би више били 
толико основани. Али, ипак је истина да је учињени деликт, 
ипак, манифестација извесног стања опасности, стања опасног. 
Али, ако се опште узевши сматра оправданим примењивање не- 
ких мера поступања и у случају када иије почињен никакав де-



ликт, у случају када је само утврђена извесна опасност, зашто 
не би било оправдано прибећи у извесној мери примењи-Бан.у 
неких метода или мера када се та опасност и манифестовала у 
извееном видљивом смислу, чак и почињењем деликта?

Према томе, чивси се да би се могло приступити извесној 
примени мера и поступака и пре изрицања пресуде, ако се ово 
указује заиста као потребно. Али то поступање не сме бити ни 
у ком случају оно које се примењује код „деликтуозног опасног 
стања” пре извршења деликта, a које су искл>учиво социјалне, 
судом. Дакле, могле би се применити само неке мере „опасног 
стаања пре извршења деликта, a које су искључиво социјалне, 
куративне и помажуће природе. Овакве мере су већ предвиђене 
у законима неких земал>а и примењују се код ментално болесних, 
a нарочито код малолетника, хроничних алкохоличара, токсико- 
мана, 1трости:тутк14, подводача, скитшгца итд.

Према то!ме, долази се до уверења да се извесни методи при- 
мене мера могу прЈ-гмешивати и у  периоду пре изрицања пресуде, 
чак и у случају када је окривљвни на слободи. Али, у овим слу- 
чјевима је надасве потребно поступати са велшсим тактом и само 
изнимно. Ако се примена мера rrpe изрицања пресуде заиста не 
указује као неопходна, много је боље дочекати изрицање пре- 
суде, да се окривљени не би осећао умањен у његовом бићу, не 
би сматрао да је ограничен у својој одбрани, да је некако узие- 
мираван и да је осуђен чак и пре пресуде. A он би, свакако, имао 
тај осећај у случају када би примена тих мера, пре изрицања пре- 
суде, њему била наметнута.

Али, на против ако би он већ од почетка у индивидуалном 
обрађиван>у осећајући став разумева1ва, прихваћен у својој те- 
шкој ситуацији, применом научних поступака, он ће се врло че- 
сто својевољио подвргнути једном поступању чак и пре изрицања 
пресуде.

Овакав један поступак њега приближује, што је више мо- 
гуће, једној методи коју професор Барук назива „пштамии” тј. 
метода повереша, јер са овом један „преображај” би се могао мно- 
го лакше реализовати чак и у затворској средини.

У целом овом систему, како је rope изложен, и који би тре- 
бао да се примењује већ од првог кантакта са окривљеним, код 
првог његовог саслушања, таква примена поступања најбоље би 
одговарала пре изрицан>а пресуде исто тако и у случају да се 
окривл>еки налази у истражном затвору или на слободи. A овај 
и овакав поступак најбоље би одговарао и поступку, који би се 
касније, после изрицања пресуде примењивао.

Примењујући такав нов поступак могли би се очекивати 
много бољи резултати. Jep, наиме, ако се овакав поступак: већ 
афирмирао нао добар и много бол>и него раније методе чак и 
код душевно оболелих, нема разлога не веровати да ће овај дати 
много боље резултате и код деликвената.

Владимир К. Хаџи



ПОРОДИЧНО ДОМАЋИНСТВО

У вези са коришћењем станова и стицашем и губитком CTa- 
нарског права од стране чланова породичног домаћинства, појав- 
•љују се нека спорна питања, Eojia причињавају судовима и стам- 
беним органима народних одбора тешкоћу код решавања ггоједи- 
них конкретних случајева и онемогућују брзо и правилно реша- 
вање спорова. Ово долази отуда што у Закону у стамбеним одно- 
сима, који на вшпе места помиње дородргчно домаћинство и чла- 
нове породичног домаћинства, нигде се не наводи шта је то поро- 
дично домаћинство и ко све може бити члан породичног домаћин- 
ства.

Тако се у судској пракси појавл.ују следећа спорна питања, 
Roja се различито тумаче и на која се дају често ггута кантрадик- 
торни одговори и то:

1) Да ли има и какве разлике између домаћинства и поро- 
дичног домаћинства. Шта је до!маћинство a шта је породично до- 
маћинство;

2) Да ли сем родителуа и деце и друла лшЈ(а могу бити члано- 
ви породичног домаћинства;

3) Да ли синовац коЈи живи код стрица спада у његово поро- 
дично домаћинство ;

4) Да ли свастика која живи код зета који је носилац станар- 
ског права, има статус члана породичног домаћинства;

5) Да ли је усвојеник члан породичног домаћЈшства;
6) Да ли су лица, која нису ни укаквом сродству са носиоцем 

станарског права али живе код истог у  домаћинству као штиће- 
ници, храњеници итд., чланови његовог породичног домаћинства;

7) Да ли лица ко]'а на основу угавора о доживотном издржа- 
вању живе у истом стану са носиоцем станарског права, кога из- 
државају и са шиме воде једно домаћинство епадају у  његово по- 
родично домаћинство;

8) Да ли ванбрачни другови који рииају деце и воде једно до- 
маћинство чине породично домаћинствјо;

9) На који начин се постаје чланом породичног дсхмаћинства и
10) На који начин се престаје чланом породичног дом ^ин- 

ства итд.
Закјон о стамбеним односима у члановима 30, 31, 54, 132 134 

и 135 употребљава израз породично домаћинство. Док се у чл. 
122 и 123 ЗСО наводи да у  утовору о коришћењу стана односно 
решењу које га замењује треба да буду и назначени име и зани- 
мање носиоца станарског права и имена и занимања корисника 
стана који ће заједно са њим користити стан. У чл. 22 ЗСО се ка- 
же да се корисником стана у смислу овог закона сматрају: Носи- 
лац станарског лрава, чланови његовог домаћинства, који станују 
заједно са њим као и лица која су престала бити чланови тог до- 
маћинства a остала су у истом стану. У  чл. 145 ЗСО се говори о 
ноаиоцу станарског права и о осталим станарима тога стана, па
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ce y те остале станаре помињу чланови његове уже поррдице и 
родитељи који су живели с h>pim у заједничком домаћинству го- 
дину дана пре исељења, да задржавају станарско право на рани- 
јем стану.

Према цитираним законским прописима се могу поставити 
следећа 1штан>а:

1) Да ли Закон о стаатбеним односима признаје и домаћинство 
које није породично;

2) Да ли сем члан1ова породичног домаћинства који су корис- 
ници стана могу у стану становати и друга лица, која нису чла- 
НОБИ породичног домаћршства и какав је њихов статус.

Из чл. 145 ЗСО, који употребљава реч домаћинство a говори о 
чланЈОвима породичног домаћинсша може се закључити да ЗСО 
зна само за породично домаћинство и да у чл. 21 ЗСО мисли на 
породично домаћинство. Међутим, у стану може бити и станара 
који 'нису чланови домаћинства и који нису корисници стана. To 
су например несродна лица која се привремено налазе у стану 
као што су храшеници, гости, били сродници или не, који дуже 
или краће време станују у стану и то су затим подстанари. Ако 
би ова лица и водила једно довгаћинство са носиоцем станарског 
права она не би била чланови породичног домаћинства и неби би- 
ли кориснициц стана. Према томе ако је једно лице члан дома- 
ћинства али није члан породичног домаћинства оно нема она 
права која ЗСО признаје члану породичног домаћинства.

Под домаћинством се подразумева заједнички живот два 
или више лрш;а, без обзира на пол и године, која лица заједно 
станују у  једном стану и која се заједно хране и подмирују дру- 
ге своје потребе. Домаћинство може бити сеоско, ако чланови 
домаћинства живе на селу и градско домаћинство ако чланови 
домаћинства живе у граду. Ако чланови домаћинства живе ка 
селу, они обично станују у једној кући или у две куће у истом 
дворгапту и заједно раде на једном пољопрјвредном имању, за- 
једнички се хране. Ако се домаћинство налази у граду његови 
чланови обично живе у једном стану и налазе се у радним од- 
носима. Домаћинство има на челу једног старешину домаћинства 
који руководи домаћинством и представља домаћинство. Битно 
је за појам домаћинства да његови чланови живе заједно тј. да 
све своје потребе у становању, исхрани, одевању и др. подми- 
рују из заједничких прихода, од зараде чланова домаћинства које 
се зараде збирају на једно место у једну касу. Неки члан дома- 
ћинства може да ради и да еганује привремено и у другом месту, 
као што су н>а пример радници са села који раде у  граду и не- 
дел>ом долазе кући, ако своју зараду уносе у домаћинство и из 
домаћинства узштају новац за одело храну и др. У том случају 
они нису престали да буду чланови домаћинства. Неки чланови 
домаћинства могу и да не привређују, иа пример деца или стара 
и болесна лица, али ако та лица домаћинство издржава, они су  
чламови домаћинства, без обзира што не привређују.
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Појам до!маћинстБа, који је напред у главним цртама обја- 
шњен и није споран. Али шта је то породично домаћинство и ако 
на први потлед изгледа да и то није спорно уствари је cnoipHo.

Породично домаћинство је једна породица која води зајед- 
нмчко дoмaiiинcтвo. Породица или фамилија може бити у ужем 
и ширем смислу, може имати ужи и шири појам. У вашем на- 
роду је уобичајено да када се каже породица, да се мисли на 
породицу у ужем смислу a када се каже фамилија, да се мисли 
на породицу у ширем смислу. Под породицом у ужем сшислу се 
подразумева муж жена и њихов пород, синови и кћери.

„Породшца је група два или више лица везаних браком, за- 
једничким животом, крвним сродством или сродством по усво- 
јењу” , каже професор Бакић.*

Под фамилијом или родом —  генс или породицом у ширем 
смислу се подразумевају сви сродници који потичу од једног 
претка, без обзира на степен срадства. Породица у ширем смислу 
може имати једно домаћинство a може имати и више дамаћин- 
става. Спорно је као што је напред речено на коју је породицу 
мислио законодавац у чл. 30. и др. ЗСО, да ли на породицу у 
ужем смислу или на породицу у ширем смислу и ко све може 
бити члан породичног домаћинства односно кога све треба сма- 
трати a кога не треба сматрати чланом породичног домаћинства.

Нема сумње да муж и жена који живе заједно са својом 
децом чине породично домаћинсгво. Шихови синови и кћери могу 
бити и пунолетни и малолетни. Ова околност да ли су чланови до- 
маћинства 'понулетни или малолетни, као и да ли су мушког или 
женског пола нема значаја за појам члана породичног дома- 
ћинства.

Мислим, да не би било правилно узети да је породично 
домаћинство само породица у ужем смислу, која води једно до- 
.маћииство и да породично до.чаћинство могу сачињавати и друга 
лица из породице у ширем смислу. За постојање породичног до- 
маћинства треба да су испзчвене две битне околности: 1) да по- 
стсји једно домаћинство и 2) да су чланови домаћинства пове- 
зани сродством. Лица која вису у сродству не могу чинити поро- 
дично домаћинство нити бити чланови породичног домаћинства.**

Према томе синовац цкоји живи код стрица носиоца станар- 
ског права у домаћинству, члан је његовог домаћинства и има ста- 
нарско право као члан домаћинства ако је унет у уговор о кори- 
шћењу стана.

Спорно је којим сродством чланови домаћинства треба да су 
повезани, да би сачињавали породично домаћинство, на име да ли 
сем крвног 'Сродства чланови породичног домаћинства могу бити 
повезани и сродством по тазбини и грађанским сродством —  срод- 
ством по усвојењу.

* Видети: Др. Војислав Вакић — Породица и породично правни односи 
у  Југославији — Веоград 1960.

** Видети одлуке Савезног врховног суда: Уж-11054/60 и Уж-4442/62, 
које нису објављене.
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Мислим да и чланови домаЉииства који су повезани и срод- 
ством по тазбини и сродством по усвојењу чмне поро;дич«о дома- 
ћјнство. Тако ако син или кћи нооиоца станарског права закључе 
бракове и њихови брачни друноги постају чланови породичног до- 
маћинства. Исто тако и ташта или таст који живе у  истом дома- 
ћинству са зетом који је носилац станарског права или свекар и 
свекрва који живе код снаје која је  носилац станарског права, 
чланови су Њ1ИХОВИХ породичних домаћинстава. Према томе и сва- 
стика која живи код зета који је носилац станарског права члан 
је његовог породичног домаћинства.

Спорно је да ли само најстарији члан домаЈГИНства, који је 
старешина домаћинства, треба да буде носилац станарског права 
и ако је неки други члан домаћинства носилац станарског права 
да ли су остали чланови домаћинства чланови његовог породич- 
ног домаћинства.

Мислим да нити најстарији члан домаћинства мора увек да 
буде старешина домаћинства кити старешина домаћинства мора 
да буде носилац станарског права. Главно је да сви чланови дома- 
ћинства чине једно породично дамаћинство и тада као чланови по- 
родичног до:маћин'Ства имају станарско право, корисвици су стана,. 
без обзира к-оји је од њих старешина домаћинства и који је од 
њих носилац станарског права.

Са крвним сродством је изједначено и сродство по усвоје- 
њу тј. сродство усвојилаца и усвојешчха, ако је усвојење извр- 
шено у смислу rrporoica Закона о усвојењу. Према томе ако усво- 
јеник живи ’ ’ једном домаћинству, то домаћинство је породично 
домаћинство. Ако усвојење није извршено по прогтасима Закана 
о усвојењу 01нда нема срадства па ни породичног домаћинства.

Спорно је да ли постоји породично домаћинство ако су чла- 
нови домаћинства крвни сродници усвојиоца односно усвојеника 
a носилац станарског праав је усвојеник односно усвојилац.

Мислрш да у смислу гфописа Закона о усвојењу и члана 25 
и 26 Закона о наслеђивању треба узети да ако су чланови до- 
маћииства усвојилац и срк)дници усвојеника да постоји породич- 
«0 домаћинство a да не било породичног домаћинства ако су чла- 
нови домаћинства сродници усвојиоца и усвојеника.

Лица која нису ниукаквом сродству са носиоцем станарског 
права не могу биги чланови шеговог породичног дамаћинства. Ако 
носилац станареког права има у своме домаћинству храњенике и 
штићенике са којима није ниукаквом сродству, та лица нису чла- 
нови његовог домаћинства. Исто та-ко нема породичног домаћин- 
ства кзмеђу стараоца и стараника ако између ших не постоји ни- 
какво сродство, без обзира што живе у  једном домаћинству.

Лица која живе у истом домаћинству на основу уговора о 
доживотном издржавашу такође не могу чинити породично дома- 
ћинство ако нису ниукаквом сродству.

„На темељу закл>ученог уговора о доживотном издржавању 
и заједничком домаћинству не може се сматрати породично дома- 
ћинство у смислу чл. 30 ЗСО.”***

Одлука Савезног врховнот суда Уж-11054/60
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Што се тиче домаћинства између ванбрачних другова који 
имају децу ако је један од ванбрачних другова носилац станар- 
ског права, његова деца су чланови његовог породичног до1Маћин- 
ства, без обзира што су ванбрачна деца, јер ванбрачна деца има- 
ју  иста права као брачна деца. Према т,оме и ванбрачшш крвним 
ордадством могу бити повезани чланови породичног дсиугаћЈшства. 
Међутим, ваибрачни друг који није носилац станарског права,. ни- 
је члан породичног домаћмнства и нема стаиарсдо право, није ко- 
рисник 'стана, већ Je само станар, јер ванбрачни жив.от наши за- 
кони не признају и на основу истог се не могу стећи никаква 
права ни обавезе.

Чланом породичног домаћинства се може постати на више 
начмна. Природни и нормалан начин постанка чланом домаћин- 
ства после закључења уговора о каршпћењу стана је рођењем. 
Раван овоме начину је усвојење у смислу ггроггиеа Закона о усво- 
јењу. Самим рођењем односно усвојењем, рођена лица односно у- 
својена лица постају чланови гаородичног дом^инства носиоца 
станарског права и стичу станарско право и то даном рођења од- 
носнб усвојења, без обзира што јој нису унета у уговор о кори- 
шћењу стана. Други најчешћи начин постанка чланом домаћин- 
ства и стицањ1а станарског права је венчање. Самим ступањем у 
брак постаје се чланом породичног домаћтшства. Лица рођена од- 
иосно усвојена и венчана лица, рођењем усвојењем и венчањем 
као чланови породичног домаћинства стичу станарско право и ни- 
је нужно да буду унета у  уговор о коршпћењу стана, ако су  се ови 
дог^аји десили после закључења уговора о коришћешу стана.

Друга лица да би стекла станарско право као члансхви поро- 
дичног домаћинства, потребно је 1) да постану фатстички члаиови 
породичног домаћинства и 2) да буду унета у угавор о коршпће- 
њу стана закл>учен између носиоца станарског права и даваоца 
стана на коришћење — чл. 122 и 123 ЗСО.

У судској пракси као и кад управких органа су чести споро- 
ви око тога да ли је једно лице члан породичног домаћинства и 
да ли има станарско право. Ове чињенице се доказују разним до- 
казима па и сведоцима. Мислим да се сведоцима може доказивати 
само чињеница да једно лице фактички станује у стану a станар- 
ско ираво треба доказивати писменим исправама, јер се оно стиче 
на основу уговора о коришћешу стана, његовим закл>учењем и по- 
седом €тана, односно рођењем и венчањем и поседом стана. Стога 
стицање станарског права тереба доказивати оамо уговором о ко- 
ришћењу стана односно изводом из матичне књиге рођених и 
венчаиих и уговором о усвојењу. Да би једно лице доказало да је 
стекло 'станарско право као члан породичног домаћинства тр>еба 
да докаже да је члан породичног домаћинства и да станује у ста- 
ну са носиоцем станарског права, ако није унето у уговор о ко- 
ришћењу стана иначе овим уговором.

Спорно је како ће члан домаћинсгта да буде унет у утовор 
о коришћењу стана, када се давалац стана на коришћеше томе 
ггротиви и када иеће да закл>учи писмени уговор са носиоцем ста- 
нарског права у који би били уневи нови чланови породичног до-
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маћинства, на пример родитељи или браћа и сестре носиоца ста- 
нарсжог права или његова супруга или друга лица која је носилац 
станарског права обавезан да издржава, с  којима станује и која 
лица фактички издржава.

У том случају заинтересавани члан породичног домаћинства 
треба да се обрати стамбеном рргану иародног одбора огаптине да 
исти утврди статус члана породичног домаћинства и да нареди да- 
ваоцу стана на коришћеше да закл>учи нови уговор о коршпћењу 
стана у који би били унети и нови чланови породичног дамаћин- 
ства.

„Стамбени органи надлежни су да утврђују која лица имају 
статус члана домаћинства, коришика стана па и да нареде упис 
ових лица у  уговор о коришћењу стана” .****

Закон 0 стамбеним односима признаје члановима породич- 
ног домаћлнства станарско право и ова лица су корисници сгана 
у смислу чл. 21 ст. 1 и чл. 30 ЗСО под условом да су њихова име- 
на и занимања унета у уговор о коршпћешу стана —  чл. 122 и 123 
ЗСО.

Спорно је да ли је једно лице стекло станарско право ано 
је унето у уговор о коришћењу стана као члан домаћинства но- 
сиоца станарског права a није HnyKaKBOM ородству са иосиоцем 
станарског права. Мислим да оно лице има станарско право на 
основу уговора о коришћењу втаиа али није члан породичног до- 
маћинства.

Спорно је коЈжко времена треба једно лице да станује у 
стану носиоца станарског права па да је као члан породичног до- 
маћинства стекло станарско право одноано да ли се станарско rrpa- 
во може стећи одржајем. Неки узимају да се стаиарско право 
стиче одржајем за годину дана у смислу чл. 145 ЗСО. Ово стано- 
виште је погрепгао. Станарско право се не стиче одржајем. Ста- 
нарско право се стиче на основу закона и на основу писменог у- 
говора и уселења у стан. Чим су испуњени законски услови и по- 
стоји сагласност воља странака, даваоца стана на коришћење и 
носиоца станарског права и уселење носиоца станарског права и 
чланова шеговог породичног домаћинства у стан, они су сви по- 
стали корионици стана и стекли станарско право. Ако нису испу- 
њени зажонски услови д ако једно лице бесправно станује у стану 
исто лице не може стећи станарско право без обзира колико дуго 
станује у стану.

Како и када стиче станарско право дете и супруг носиоца 
станарског права напред је речено. За остале чланове тгородичног 
домаћинства, који нису унети у првобитни уговор о коришћењу 
стана треба да су испуњени следећи услови: 1) да постоји обавеза 
издржаваша било на основу закона било на основу уговора изме- 
ђу носиоца станарског права и неког члана породичног домаћин- 
ства, без обзира ко је кога дужан да издржава; 2) да издржавање 
стварно постоји. Према томе и на оенову уговора о доживотном

**** Види одлуку Савезног врховног суда Уж-4176/61, од 2. VI 1961. 
књига 6 свеска 2/61 бр. 185.
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издржавању између сродника, ако је уговор пуноважно закљу- 
чен и уговорници--заједно сл’анују може се као члан породичног 
домаћинства стећи станарско право корисника стана. Напред је 
цитирана одлука Савезног врховног суда у суггротном смислу 
али се иста односи на уговор о  доживотном издржавању између 
несродника.

Други случај би био ако се је давалац стана на коришћење 
сложио да нссилац станарског права прими у своје домаћинство 
и стан неког сродника и са нО|Сиоцем станарског права закључио 
нови уговор о коришћењу стана,

Ако између неког лица које није унето у уговор о коришће- 
њу стана као члан породичног домаћинства и носиоца станарског 
права не постоји ни законска ни угаворна обавеза издржавања и 
ако се давалац стана на коришћење противи да то лице уђе у 
стан и псхгтане корионик стана, дотич!но лице не може користити 
станарско право и не може се унети у уговор о коршпћењу стана 
без обзира што у стану станује и то лице је само станар у туђем 
стану без станарског права.

Стицање станарског права као члан породичног домаћинства 
условљено је постанком члана домаћинства и унсииензем у уговор 
о коришћењу стана. Међутим, престанком својства члана дома- 
ћинства не губи се станарско гграво — чл. 21 ЗСО.

Од једног великог породичног домаћинства могу се форми- 
рати два мања породична домаћинства у једном стану, али један 
велики стан се не може поделити ако то није грађевински извод- 
л>иво, јер би се у том случају стварали нови сустанарски односи 
што ЗСО не допухита.

Велики број спорова настаје нод деоба већег породичног до- 
маћинства, када један број чланова породичног домаћинства од- 
лази из стана у ново добијени стан a један број чланова домаћин- 
етва остаЈе у старом стану одноено спорно је тумачење члана 30 
ЗСО. Спорно је који чланови породичног домаћинства нису дуж- 
ни да се иселе односно који чланови породичног домаћинства има- 
ју  право да остану у стану. Да би ово спорно питање било јасније 
најпре се цитира чл. 30 ЗСО који гласи:

„(1) Корисници стана који станују заједно са носиоцем ста- 
нарског права имају право трајно и несметано лично користити тај 
стан, под условима из овог закона.

(2) Члановима породичног домаћинства припада право по 
ставу 1 овог члана и после смрти носиоца станарског права као и 
кад он из других разлога трајно престане користити стан, осим 
ако је престао користити стан на основу отказа уговора о кори- 
шћењу стана, раскида тог уговора или на основу уговора о разме- 
ни тог стана, као и у другим случајевима предвиђеним посебним 
прописима.”

И ако овај законски пропис изгледа јасан у судској пракси 
није мали број спорова који се односе на тумачење и примену чл. 
30 ЗСО у пракси. Поред спорног појма шта је породичјно домаћин- 
ство и ко мож;е бити члан породичног домаћинства, што је тема
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овога чланка, веома је спорно питање, када носилац станарског 
права са једним делом пародичног домаћЈИиства не умре, већ из 
других разлога, на пример пресели се у ново добијени стаи у ново- 
градњи, трајно престане да користи стан, да ли могу и који члано- 
ви његовог породичног дО|Маћинства да остану у старом стану и да 
један од TOix чланова који остају постане нови носилац станар- 
сног права у смислу чл. 31 ЗСО. Ради боље илустрације наводи се 
један пример;

Носилац станарскот права је професор универзитета, који и- 
ма жену и двоје деце и двособан конфоран стан. Пошто су му де- 
ца одрасла и пунолетна он тражи од општине четворособан кон- 
форни стан да би решио своје стамбено питаше. Једна соба му 
је потребна за себе и супругу-спаваћа ооба, две собе за двоје деце 
сина и ћерку који су пунолетни и једну собу за научни рад. Овај 
професор не добије од општине четворособан, већ добије тросо- 
бан конфоран стан и исти се пресели у новодобијени стан са ж е- 
ном и hepKoivt a син који има намеру да се жени остане у старом 
стану.

Да ли пунолетни син прсфесора који је остао у стану може 
на основу свог станарског права у смислу чл. 30 и 31 ЗСО да за- 
кључи уговор о коришћењу стана са кућним саветом односно ггри- 
ватним власником и да постане носилац станарског права? Овај 
случај у судској пракси је решен тако што је по тужби власника 
зграде син професоров принудно исељен из старог стана и био при- 
нуђен да оде код свога оца a у стари стан се уселио власник. Суд 
је нашао да је професор био дужан да са ообом поведе све члаво- 
ве породице и да је са престанком станарског права професоровог 
као носиоца станарског права, који је добио нови стан, без обзрфа 
колики стан, престало и станарско право свих чланова његовог 
породичног домаћинства па и његовог сина без обзира што је исти 
остао у стану. Мислим да је оваква одлука суда била неправилна.

Да би се чл. 30 ЗСО правилно применио у вези са спорним 
питањем мислим да треба ценити два битна питања; 1) из којих 
разлога је носилац стзнарсжог права престао да користи стан и 
2) који су чланови његавог породичног домаћинства у питању.

Ако је носилац станарског права престао да користи стан 
због смрти или из других разлога например: напустио је домаћин- 
ство и сам отишао из стана, на које је случајеве првенствено ми- 
слио законодавац у чл. 30 и 31 ЗСО онда је ствар јасна. Тада Bpe- 
ба применити чл. 30 и 31 ЗСО и изабрати назог носиоца станарског 
права. Али то нису једини случајеви када се има применити чл. 
30 и 31 ЗСО. Носилац станарског права може имати веће или ма- 
ње породично домаћинство. Може имати мал. и пунолетну децу. 
Ако Н01силац станарског права добије други стан за себе и своју 
породицу однооно за све члаиове породагчног домаћинства, онда 
је јаоно да у старом стану не може остати ни један члан његовог 
породичног домаћинства. Али ако носилац станарског права има 
мали стан на пример једнособан стан a велико пародично дома- 
ћинство, на пример два сина ожењена и добије од предузећа нови 
једнособан стан, не може 'Се тражити да у нови стан одведе све
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чланове свог породеганог домаћинства и да стари стан преда вла- 
снику односно кућном савету.

Члан 30 ЗСО, када се постави питање да ли неки чланави по- 
родичног домаћинства и који могу да схггану у стану, када носилац 
станарског права за једним бројем чланова породичног домаћин- 
ства престане да користи стан, треба разумети тако: ако је носи- 
лац станарског права добио други стан у који може да смести 
све чланове породице односно породичног домаћинства, онда је 
дужан да са свима члановима породичног домаћинства ггређе у 
нови стан a стари стан да стави на располагање ономе који им је 
дао стан на коришћење. Али ако је  носилац станарског права до- 
био други стан у којим не може да омести све чланове свог riopo- 
дичног домаћинства и ако чланове није дужан да води са собом, 
онда се ти чланови одвајају од његовог породичног домаћинства, 
оснивају ново породично домаћинство и добијају новог носиоца 
станарског права, јер не губе своје станароко право у старом ста- 
ну из којег се нису иселили и из којег се нису дужни да иселе. 
Носилац станарског права је дужан на пример да са собом води 
чланове своје уже породице, жену и децу ако су иста малолет- 
на као и пунолетну децу ако у новом стану има довол>но стамбе- 
ног дростора и у  истом се могу сви сместити. Алм ако се у новом 
стану пунолетни синови и кћери не могу сместити и исти неће да 
се селе из старог стана он их не може силом повести са собом и 
они у том случају нису дужни да се иселе из старог стана нити 
су њихова станарска права престала да постоје.

Каквих неоснованих тужбених захтева има у пракси види 
се из следећег примера: Носилац станарског права је  живео у 
стану са сестром као чланом породичног домаћинства. Он се оже- 
ни и добије дете. Његова жена добије једнособан стан од нреду- 
зећа и он оде у тај стан са женом и дететом, a сестру остави у 
старом стану који се састоји само од једне собе. Власник старог 
стана тужи његову сестру и тражи да иста напусти стан и да је 
дужна да оде са братом у стан који је добила шегова жена a која 
је као битан разлог навела да не може више да живи у истој соби 
са мужевљевом сестром.

Стога мислим да у напред наведеном примеру професора 
универзитета коме је потребна соба за рад и који није добио стан 
који је тражио да би сместио све чланове своје породице није био 
дужан да поведе свог пунолетног сина и да истог није требало из 
старог стана принудно иселити.

Поред наведених спорних питања спорно је и који је орган 
надлежан да донесе одлзгку о иселењу из стана лица које нема 
својство члана породичног домаћинства. Мислим да када су у 
питању корисници стана — чл. 21 ст. 1 ЗСО без обзира да ли су 
чланови породичног домаћивства или су престали да буду члано- 
ви породичног домаћинства ани нису престали да буду корисници 
стана до доиошења коначне одлуке и да је за њихово принудо и- 
селење у смислу ггрописа ЗСО надлежан стамбени орган оггшти- 
не a да је одлуке дужна да доноси општинска арбитражна коми- 
сија у смислу чл. 28 и 29 ЗСО. A када су у  питању станари који
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нису корионици стана — чл. 21 ст. 2 ЗСО за шихово принудно исе- 
лење надлежан је по тужби заинтересованог лица да доноси пре- 
суду огаптински суд на основу отказа стана, на пример, подстанару 
или због бесправног становања.

Из напред наведеног се види колики значај има разјашњење 
и утврђење појма породичног домаћинства и како и када настају 
и престају станарска права чланова породичног домаћлшства.

Војислав Вулићевић

NULLUM CRIMEN EST IN CAUSA

He постоји кажњиво односно кривично дело уколико се ра- 
ди о случају, тако гласи прастаро правило Римског права.

Поставл>а се сада гштање:
Да ли горње правило важи и обзиром на прописе нашег ва- 

жећег кривичног законика, можемо ли га и данас примењивати. 
Даље, уколико на питање могућности примене будемо одговорили 
позитршно: требали — обзиром на све моменте и ценећи наравно 
и у првом реду и друштвену стварност, —  то правило екстензивно 
или рестринктивно применити.

Ван сумње —• a то је најјачи аргуменат оних који иегирају 
могућнсхл’ применити појам случаја —  ооим у кривичном праву, 
тешко је говорити о постојању „случаја”  као правилу!

Свакако логично је да не може наступити никада последица 
без узрока a признавање „случаја” би баш то значило.

Но, ипак и ван правних разлагања, често се сусрећемо у 
свакдашњем животу да се нешто деси и свет, онако народно, вели 
„догодило се” a то би био појам неправничке дефиниције случаја 
и случајности.

МеђЈгтим, како сам изнео, све то не важи за кривично право, 
јер постојање правила цитирано у наслову, несумњиво доказује 
да у казненом праву још  те како од вајкада постоји институција 
случаја, која игра извесну улогу и коју не само можемо — већ 
како ћемо касније видети —  често чак и морамо примеиита:, ина- 
че би се огрешили у основшш начелима правде и правичискгга.

При томе несмемо губити из вида да по схватању нашег кри- 
вичног права у првом плану стоји човек, тачно као пгго је своједо- 
бно написао — говорећи о кривичном праву — Фридрих Енгелс: 
„Јуриспруденциа у теорији и пракои, мора замрзнути у  лојгичкој 
укочености и рутини, ако изгуби органску везу са топлим билом 
л>удске душе и природе” .
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Тражећи кривичноправиу дефиницију случаја, морамо има- 
ти у виду и улогу мотива у кривичнсхм гграву, јер је свакако од 
сиромне важности не само ш т a је неко учвгаио него и з б о г 
ч e r a?

Jep, истЈша је оно штр пише Чубински да мотив није „дру- 
гостепени елеменат већ да је поред умишл.аја најважнији субјек- 
тивни елеменат у кривичном гграву” .

Према чл. 7 Кривичнога законика учинилац је кривично 
одговоран за кривично дело с a м о кад га је учинио умишљајем 
или из нехата.

Ван горших граница, дакле, без постојагва умишљаја или 
нехата, крргвичног дела по нашем закону нема. .

Док је појам умшилЈаја релативно лако дефинисати, тума- 
чити и схватати, дотле је инстотуција нехата далеко сложенији 
проблем. >

Ван дискусије појам умишл>а]а нема везе са „случајем” шта 
више те се две институције дијаметрално разилазе и зато се iie- 
ђусобно искључују. Скоро исто важи за однос ^случаја и „dolusa 
eventualisa” .

Није задатак овог чланка ни опширније тумачити појам cul- 
ре, већ ћу то чинити само уколико је то потребно да би добили 
правилну дефиницију појма случаја јер одмах треба нагласити 
да у пракси најтеже је баш разликовати „случај” од разних об- 
лика „culpe” .

Cuilpa се као што је познато дели у свесну и несвесну. Где 
је граница између свесног и несвесног нехата није тешко утврди- 
ти. Тачка 3, чл. 7 «ашег КЗ ту разлику тумачи потпуно прецизно 
и концизно.

Свесни нехат сз случајем и опет не може имати никакву 
везу, јер чим је објектлгвна штета резултат односно последргца то- 
га што је учинилац свестан био у могућности да може наступити 
нека забрањена последица: о«да по јасно] слови закона ни о слу- 
чају не можемо говорити.

И сада смо дошли до одлучујуће тачке; како разликовати 
дали је по среди несвесна culpa или случај?

Уводно смо нагласили важност и улогу мотива у кривичном 
праву. Сматрам да приликом просуђивања постоји ли несвесни 
нехат или случај, и мотив игра приличну улогу.

Истина — како то наводи нп Суботић — нехат као п с и -  
X о л о ш к о стање, не садржи у себи мотиве, јер је нонсенс ка- 
зати да је неко мотивисан н е п а ж њ о м .

Међутим, где се нехат манифестује у виду крив!Ичног дела, 
јасно и нехатно кривично дело — да би кажњивост постојала — 
мора да има свој мотив.

Међутим, и сада долазимо до појма о којем пишемо — где 
год је по среди 'наравно на први моменат и привидно —  кривич- 
но делање али стварно без мотива a истовремено и без икаквог 
вољног делања, ту не можемо више говорити ни о несвесном не-
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хату већ је no среди с л у ч a ј када кривичног дела уапште не- 
ма и долази до примене правило по наслову овога чланка: nullum 
crimen est in causa

Понављам: најтеже he бити разликовати између несвесног 
нехата и случаја. Пошто наш кривични закон не даје уотпте 
дефиницију „случаја” али у тачци 3 чл. 7 јасно описује шта се 
сматра за несвесни нехат, то је знатно лакше и једноставније — 
обзиром на први поглед, прилично бледих граница између несве- 
сног нехата и случаја — извеоно дело квалификовати као несве- 
сни нехат.

To је вероватно главни разлог факта што се појам случаја 
врло, врло регко примењује у кривичној 'пракси.

Међутим, башзато a у интересу принцрша материјалне исти- 
не морамо јако пазити и чим се појавлзује сумња да можда уоп- 
ште не постоји ни један од услова предвиђених по чл. 7 КЗ, за 
постојање кривичног односно кажњивог дела, свестрано испитати 
могућност примене појма случаја.

Мени се чини да ћемо најлакше донети правилну одлуку 
ако се држимо становишта проф. Срезентића који пише „Чим 
код учиниоца недостаје свест о могућности наступања последице, 
алтернатива се поставља између несвесног нехата и случаја од 
чега зависи и питање кривичне одговорности. Одлука ће зависити 
од оцене —  вели Срзентић —  да ли је постојала дужност и могућ- 
ност да учиниоцц предвиди остварену последицу. При п о з и т и - 
в н о i оцеш! постоји нехат a при негативној С Л У Ч A J” .

Дода.-јемо, да при оцени у горњем смислу никако —• како сам 
изнео — нећемо потцешивати и губити из вида питање евенту- 
алног мотива. Наравно, оцену о којој говори Срезентић — MO'pa- 
мо обавити врло опрезно имајући у виду све правне моменте и 
факте односно чињенице. Нарочито морамо пазити да не би ша- 
блонизирали или се служили аналогијом — обзиром на већ изнету 
лакшу примену појма несвесног нехата — јер су шаблонизам и 
аналогија на једној страни a принцип материјалне истине на дру- 
гој, две антиподе, односно непремостиве супротности.

Beh сам изнео да се појам случаја у пракси примењује ве- 
ома рестринктивно. Сматрам да је то неоправдано. Често наиме, 
суд — и ако зато има субјективних предуслова — због постоје- 
ћих објективних чињеница, не може применити чл. 4 КЗ-а за који 
сматрам да је један од најзначајнијих прописа нашег КЗ-а. To 
ће бити нарочито у случајевима где је тешко утврдити да ли је 
баш сигурно по среди несвесни нехат или случај. Чини ми се да 
такви квази деликти захтевају смелију примену појма случаја. 
Све то баш у вези са „ratio i ocasio legis” члана 4 КЗ.

Где су по среди дела из чл. 271 КЗ и уогппте догађаји или 
несреће у вези са савременом техником, моторизацијом, и слич- 
но, моћи ће се и данас чешће применргги важеће правило „nullum 
crimen est in causa.

др. Густав Керпел
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ПРАВНИ КАРАКТЕР УПУТСТВА О ПРАВУ НА ЖАЛБУ 
ПРОТИВ ПРЕСУДЕ ИЗРЕЧЕНЕ У КРИВИЧНОМ ВЕЋУ 

ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА

I — 1) Основно је правило у кривичном поступку да суд по 
службеној дужности утврђује материјалну истину, односно утвр- 
ђује чињенице и околности како онекоје терете окривљеног, тако 
и <ше које му иду у корист (чл. 9, 212-248, 276, 304 ст. 5, 324, 327, 
336. ЗКП).

2) При томе је суд дужан да води рачуна и о примени оста- 
лих правила којима се осигурава да нико невин не буде осуђен 
(чл. 1 ЗКП). Тим правилима регулисана су углавном права окрив- 
љеног, a истовремено и дужност суда и државних органа који уче- 
ствују у кривичном поступку да окривљеном ггруже могућност да 
оствари своја права (чл. 3, 4, 7 ст. 2 и 3, 9, 214, 212 ст. 2 и 4, 213, 
299 ст. 5, 300, 335 ст. 3, 339 ст. 2, 3 и 5, 340 ст. 1, 341 ст. 2, 347 ст. 
2, 354, 356, 357, 358 ЗКП).

3) Правна правила о посебним правима окривљеног, чине 
битну карактеристику кривичног поступка. Кроз та правила и 
дужности суда долазе до изражаја и основни принципи кривичног 
поступка — принцип законитости, материјалне истине, демокра- 
чности, хуманости, забране реформације ин пејус, итд.

Законик о кривичном поступку (скраћено ЗКП) у погледу 
формулисања права окривљеног имао је у виду, да окривљени 
може и невино да страда и да такав стицај околности код њега 
изазива не тако ретко поремећај душевне равнотеже и депре- 
сије. Тада окривљени често не схвата свој положај и значај од- 
бране или уопште не жели да се брани мислећи да неће имати 
успеха. Последице таквог стања отклањају се изузетним пра- 
вима окривљенога и дужношћу суда да та права узима у обзир, 
односно да по службеној дужности спроводи основне принципе 
кривичног поступка и упућује окривљеног како да поступа у 
одбрани својих права.

Предност је за оптуженог на пример и у томе, што у ње- 
гову корист могу да изјаве жалбу и његов брачни друг, сродник 
по крви у правој линији, усвојилац, усвојеник, брат, сестра и 
хранилац (Ова лица и бранилац то могу учинити и без нарочи- 
тог овлашћења оптуженог, али не и против шегове воље). Рок за 
жалбу и у том случају тече од дана када је оптуженом односно 
његовом браниоцу достављен препис пресуде (чл. 339. ст. 2. и 
5. ЗКП).

ОкривлЈвни нема готово никаквих важнијих дужности. Ни- 
је обавезан да износи своју одбрану нити да одговара на постав- 
љена питања. Ако тако поступа само ће се упозорити да тиме 
може отежати прикупљање доказа за своју одбрану (а на главном 
претресу прочитаће се и његов ранији исказ или део исказа — 
чл. 212. ст. 2, 299. ст. 5, 300. ет. 1. и 2. ЗКП).

Ч — 1) По објављивању пресуде председник већа ће упу- 
тити оптуженог о праву на жалбу, a оверени препис пресуде и
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упутство о праву на жалбу доставиће се олтуженом лично или 
на захтев одбране и оптуженом и његовам браниоцу (Ако је  дос- 
тава у том случају извршена у различите дане, рок за жалбу ра- 
чунаће се од доцнијег дана — чл. 338 ст. 2 ЗКП) —  чл. 334. ст. 1 
и 335. ст. 3 и 4. ЗКП.

2) Суд је, како се запажа, у случају факултативне одбране 
дужан да оптуженом на главном претресу, по објављивању iipe- 
суде, објасни коме се и на чији захтев доставља препис пресуде, 
ко може и у којем року да изјави жалбу и откада тече рок. 
(чл. 334 ст. i., 335 ст. 3 и 4, 338 и 339. ЗКП). Природно је да ће 
оптужени после такве поуке (уколико је разумео њену суштину) 
изјавити коме да се достави пресуда — њему или браниоцу. 
Уосталом, ако он то не би учинио, ,не би било неправилно, да га 
председник већа позове да се о томе изјасни, да би био начисто 
да ли је оптужени схватио како ће да р>еализује своје право на 
жалбу. У том случају оптужени би већином дао изјаву о достав- 
Јвању хгресуде браниоцу (да би он изјавио жалбу) или би се сло- 
жио с тим да се њему —  оптзгженом достави пресуда да би он 
лично одлучио како ће даље да уради —  да ли ће сам да изјави 
жалбу или he да ангажује браниоца или другог адвоката да то 
учигш у истом року.

У случају кад се пресуда доставља оптуженом требало би 
између осталог у упутству означити да ,од дана те доставе тече 
рок од осам дана и за осггуженог и за браниоца каји (као и друга 
овлашћена лица) само у томе року могу да изјаве жалбу (чл. 335 
ст. 3 и 4, 338. и 339. ЗКП). Све је то потребно да би оптужени 
могао до краја (тј. до правоснажности пресуде) да обавља одго- 
варајуће радње, a што би у крајњај линији требало да потврди 
и основаност налажења ирвостепеног суда, да је кривцу изре- 
чена заслужена казна под условом које предвиђа Кривични за- 
кон и на основу законито спроведеног поступка (чл. 1 ст. 1 . у 
вези са чл. 325 — 327. и 331. ЗКП).

Таква дужност суда (о уиуђивању оптуженог о његовим 
правима) нормирана је без обзира на то, што оптужени има бра- 
'ниоца. Та је дужност у складу с основним начелима кривичног 
поступка усмереним на постигнуће крајње сврхе кривичног по- 
ступка изражене у пропису чл. 1. ст. 1. ЗКП.

Претпоставља се, као што је већ истакнуто, да оптужени 
због тешког психичког стања није увек способан да процешује 
своју ситуацију и да предузима адекватне радње за одбрану сво- 
јих права.

Може се, међутим, десити да ни бранилац не примети битне 
повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривриног за- 
кона или да се погрешно сложи с првостепеном оценом доказа 
и с одмеравањем казне у пресуди, налазећи да нема услова за 
изјаву жалбе (чл. 342 ЗКП), док оптужени коме је познато фак- 
тично стање ствари, жели да побија пресуду.

Није, дакле, искључена могућност да оптужени изгуби 
право на жалбу, ако му није прецизно и јасно предочено ко, кад, 
и како и у  којем року може да изјави жалбу. У случају пропу-

21



штања да се тако поступи, ваљало би накнадно учинити све што 
је потребно, односно требало би упутити оптуженог о праву на 
жалбу, a затим извршити достављање преписа пресуде или евен- 
туално изјављену жалбу сматрати благовременом. У противно?!, 
ако би се под таквим условима решењем првостепеног суда од- 
бацила жалба као неблаговремена, тиме би се грешком суда 
спречио оптужени да благовремено поднесе жалбу, што је са 
већ изнетих разлога неосновано и неумесно.

Кривични поступак је неформалан. Формалности су све- 
дене на минимум да не би биле препрека одбрави окривл.еног. 
О томе се, како ј.е наглашено, по службеној дужности стара и 
суд. Било би нелогично и супротно интенцијама кривичног пос- 
тупјка, да оптужени из формалних разлога (што није знао коме 
се, како и на чији захтез доставља пресуда, ко је овлашћен на 
изјаву жалбе и од којег се дана рачуна рок за жалбу)) не исхо- 
ристи право на жалбу.

Кад жалба не би садржавала податке из прописа чл. 341. 
ст. 1 ЗКП, суд би позвао жалиоца да у одређеном року допуни 
жалбу поднеском или на записник суда. Ако се оптужени не 
би одазвао овом пазиву, суд би ипак жалбу доставио другосте- 
пеном суду, ухолико се може утврдити на коју се пресуду одно- 
си. Тај изузетак важи искључиво за жалбе изјављене у корист 
оптуженог. Друге се жалбе у таквом случају, кад се жалилац 
не одазове позиву, да допуни жалбу решењем одбацују (чл. 341. 
ст. 2. ЗКП).

Законик о кривичном поступку оформио је, као што се ви- 
ди, низ бенефиција за оптуженог, што је и разумљиво, јер би 
се иначе, без свега тога, чешће догађало, да оптужени буде не- 
вино осуђен или да одмерена казна не одговара тежини дела и 
степену кривичне одговорности оптуженог.

Ш — 1) Према одлуци ВСС НС бр. 10 Кж. 1682/963, од- 
штампаној у „Гласнику” Адвокатске коморе у АПВ Нови Сад, 
бр. 6/64, првостепени суд је решењем одбацио жалбу браниоца 
аптуженог против гтрвостепене пресуде као неблаговремену. 
Дотична пресуда уручена је оптуженом, пошто исти није на 
главном претресу дао изјаву да се она уручи браниоцу. КасниЈе 
је тражено да се пресуда достави браниоцу, па је овај поднео 
жалбу.

Против решења поднесена је жалба која је као неснована 
одбијена из следећих разлога:

С обзиром да се не ради о облигаторној одбрани, првосте- 
пени суд је правилно поступио кад је првостепену пресуду уру- 
чио аптуженом, a не браниоцу, па се рок за жалбу рачуна од 
дана уручења оптуженом, чак и у случају ако је првостепени 
суд на захтев браниоца њему накнадно пресуду уручио.

2) Овакви разлози вишег суда били би основани, ако би 
гфвостепени суд, по објављивању пресуде, поступио онако како 
је објашњено под П-2) овог чланка. Ако тако није урађено на
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главном претресу, рок за жалбу не био могао да се рачуна од 
дана кад је оптуженом достављен npemrc пресуде.

Жалба браниоца била би другим речима благовремена, уко- 
лико би се оптужени сложио с доставл>ањем пресуде браниоцу 
или би накнадно затражио да се пресуда достави браниоцу, да 
би он изјавио. жалбу против пресуде (Ово стога што се прет- 
поставља да оптужени на главном претресу није исправно упу- 
ћен о праву на жалбу)).

Из образложења ггрвостепеног и другостепеног решења 
произилази да је оптужени био дужан да се и без односног упут- 
стваства суда изјавшњава, каме да се достави пресуда што је 
погрешно и у противречности не само с посебним третманом оп- 
туженог у кривичном поступку него и с дужношћу суда да оп-- 
туженом омогући да се користи својим .правима.

Ако би се такво гледиште у пракси усвојило, кривични 
поступак би делимичво, у погледу оцешивања благовремености 
жалбе, постао недемократским односно строго формалистичким. 
Оптужени би морао да проучи одредбе чл. 334, 335, 338 и 339 
ЗКП. да би знао шта ће на главном претресу да изјави и какве 
су последице везане за његову изјаву о достављању пресуде или 
за његово неизјашњаваше о томе. Ретко је ко међутим упознат 
с овим одредбама ЗКП. Отуда се чешће дешавало да оптужени 
(уколико му бранилац није саветовао шта ће да изјави) без евоје 
кривице губи право на жалбу. Такав пак губитак није у духу 
нашег KpHEiraHor поступка (који штитећи оптуженог од погреш- 
них потеза све док његова кривична одговорност за учињено 
кривично дело није утврђена правоснажном пресудом, практич- 
но не дозвољава да он изгуби своје право услед незнања како да 
га употреби).

Сходно наведеном, иако је бранилац овлашћен да у корист 
окривљеног предузме све радње које може предузети окривљени 
(чл. 74. ЗКП), оптужени се и поред овакве формалне одбране 
ради сваке сигурности упзгћује о праву на жалбу (и то и у слу, 
чају факултатквне и у случају обавезне одбране — чл. 334 ст. 1, 
335 ст. 3 и 4, у вези са чл. 66. и 69 ст. 2 и 3. ЗКП).

Очигледно је дакле да се без уредног упутства о праву на 
жалбу не може поставиви питање неблаговремености жалбе. 
Ако нема таквог упутства ни дан достављања преписа пресуде 
није релевантан за оцењивање благовремености жалбе.

Једино у случају, кад би се утврдило да је оптужени пра- 
вилно упућен у праву на жалбу и да је правилно достављен 
оверен препис побијене пресуде с  упутством (чл. 113, 114, 116, 
117— 119, 334. ст. 1 и 335 ст. 3 и 4 ЗКП), требало би жалбу која 
је поднета после законског рока решењем одбацитм као неблаго- 
времену (чл. 338, 339, 347 ст. 2 и 360. ЗКП).

Даница С. Китић
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КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА РЕШАВА СПОРОВЕ 
ИЗ ПРОНАЛАЗАЧКОГ (ПАТЕНТНОГ) ПРАВА

У проналазачком праву или „праву индустриске својине” , 
како се obiO право у науци још назива, има још доста нерешених 
питања, која чекају одговор. Нека од ових питања спадају у 
основна пктања патентног права (питање правне природе, места 
овог права у систему права итд.).

Ми ћемо се задржати «a  једном питању које се исто тако 
спорно и нерегулисано, a то је 1надлежност за решавање спорова 
проистеклих у вези стицања проналаска-патента, и његовим ис- 
коришћавањем.

Према члану 28 ст. 2 ЗПП-а (Закон о парничном поступку), 
без обзира на вредност спора Окружни судови надлежни су да 
суде и: „спорове из области ауторског права, као и спорове ко1и 
се односе на заштиту или употребу проналазака, узорака моде- 
ла или житова, или права на уповребу фирме” .

Према члану 460 ст. 2 ЗПП-а, Виши привредни судови су 
надлежни: „да суде без обзира на вредност п1>едметног спора, 
привредне споЈХ>ве, који се односе на заштрггу и употребу про- 
наласка, узорака модела и жигова и права на употребу фирме, 
као и спорове из 'нелојалне утакмице и ауторског права” .

Под привредним споровима из проналазчког права, сма- 
трају 'се они спорави код којих се као странке јавл>ају, привредне 
арганизације и њихова удружења, задружне одганизације, уста- 
нове које имају својство правног лица, као и федерација, народне 
републике, аутономне јединице, срезови општине и организације 
друштвеног управљања којима је признато својство да буду 
странке у поступку (као кућни савет, месна заједница итд.). (Види 
члан 455 ЗПП-а).

Све остале спорове из проналазачког права код којих се не 
појављују странке из члана 455 ЗПП-а, решавају Окружни судо- 
ви као првостепени.

Као што се из изложеног види за решавање спорова из про- 
налазачког права надлежне су две врсте судова, кажемо да посто- 
ји „дупли колосек” у решавању спорова, што није случај са ве- 
ћином материје коју регулгапу друга права.

Оваква надлежност за решавање спорова из проналазач- 
ког права, преставља сметњу за формирање једнообразне судске 
праксе, чија улога у овом праву нију мала, обзиром да прописи- 
ма нису регулисана сва питања која се у пракои јављају.

Све спорове који се могу појавити у ггроналазачком праву 
можемо поделити у две групе: на спорове који се јављају у  вези 
утврђивања постојања проналазачког права тј. признавање овог 
права, и на спорове који се јавл>ају поводом већ признатог пра- 
ва, a у вези заштите и искоришћавања права која су аутору приз- 
ната поввдом његовог проналаска у виду патента и лицецнце.

У Закону није прецизирано да ли је суд надлежан да суди 
све спорове из ове области, већ је предвиђено само „суд је надле-
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жан да суди спорове . . . , па се поставља питање да ли суд надле- 
жан да судЈ̂  све спорове из проналазачког права, или само cno- 
рове које смо уопштено навели у другој групи спорова, и ако је 
тако ко је надлежан да решава спорове из прве групе.

Позитивни прописи нам не дају одговор на ово питаше, али 
се из појединих одредаба ко^е регулгапу ову материју као и из 
става суда може извести закл>учак ко је надлежан за решавање 
спорова из проналазачког права. Зато ћемо најпре навести неке 
одредбе које регулишу ову материју a затим став суда.

Проналасци се заштићују патентом и то подношењем при- 
јаве ради добијања патента. Патентом аутор стиче права ко]а му 
Закон гарантује.*

Први подносилац пријаве за добијање патента, сматра се 
проналазачем. Пријаву поред аутора могу поднети и његови на- 
следници. Пријава се подноси У1прави за патенте. Управа у ад- 
министративном поступку врши исгштиваше поднете пријаве. 
Управа може позвати подносиоца да допуни поднету пријаву. Ка- 
да су испуњени сви услови, Ухграва је дужна да изда подносиоцу 
патент, затим да упише патент у регистар и да објави патент. Па- 
тент се објављује у службеном билтену Управе за патенте „Па- 
тентном гласнику” , a о трошку досиоца патента.^

Из ово неколико одредаба се јаоно види да је за иризнава- 
ње патентног права односно за утврђиваше овог права предвз^ен 
посебан административни постЈтаак, који се проводи иред адми- 
нистративним органом (Управом за патенте) a не пред судом.

Навешћемо и став суда, који је изнет у две одлуке, a који 
потврђује већ изнето:

1. За утврђивање односно признавање гфоналазачког права 
предвиђен је нарочити административни поступак, те спор о при- 
знавашу проналазачког права, не спада у надлежност судова. (Ре- 
шење Врховног суда СР Србије П-141/59 од 4. X  1959. године).

2. Спор 0 признавању својства новатора, и утврђиваше rrpo- 
налазачког права не спада у. надлежност редовних судова (Реше- 
ње Врховног суда СР Србије, Гж-489/61 од 22. IX 1961. године).

Према томе, на основу изложеног, може се извести јасно за- 
кључак, да је за решавање спорова у вези утврђивања односно 
признавања проналазачког права (I група спорова), надлежан ад- 
министратршни орган (Управа за патенте) и у административном 
поступку, a да је за решавање спорова у вези заштите и искори- 
шћења проналазчког права (II група спорова) надлежан суд. Да 
ли ће спор решавати редован или ггривредни суд зависи да ли се 
ради о странкама из члана 455 ЗЗП-а, или не. Овде је важно иста- 
ћи и то, да би суд могао да решава спор из проналазачког права 
(II група), мсфа се претходно утврдити постојање ггроналазачког 
права.

Јездимир Митровић

 ̂ Види Одлуку о објављивању патентних сгшса и наплата чрошкова 
објављиванЈа патента и патентних списа („Сл. лист ФНРЈ” 38/61).

' Види Закон о пагентима и техничким унапређењима „Сл. лист 
ФНРЈ” бр. 44/1960. год. (члан 4).
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ИЗ СУД СКЕ П РАК СЕ

И у случају ликвидације при- 
■вредне организације радвику уз ус- 
лове из чл. 302. и 307. Закона о рад- 
иим одвосима припада право на gt- 
премнину. (ВСС, Од. Н. С. бр. Рев. 
84/964).

Нижим пресудама одбијен је 
тужбени захтев. Ревизија тужиоца 
је основана, ниже пресуде укинуте, 
a из разлога:

И на случај ликвидације при- 
вредне организације раднику уз ус- 
лове из чл. 302. и 307. Закона о рад- 
ним односима .припада право на от- 
ггремнину. To је питање права-осно- 
ва на отпремнину, a да ли и колико 
од тога права he сстварити, то пита- 
ње зависи од ' расподеле имовине 
предузећа у ликвидационом поступ- 
ку. Како због псич>ешног правног 
схватања нижи судови нису рашчи- 
стили све битне чињенице, ваљало 
је обе пресуде укинути, и упутлти 
да утврде да ли тужиоцу у конкр. 
условима припада право на отпрем- 
иину тј. да ли постоји за то и услов 
из чл. 307. ст. 2. Закона о радшш од- 
носима.

Лко се плаћеним износом ве мо- 
гу подмирити сви рачуни онда се из- 
мирују рачуни оним редом како су 
взначени у дознаци за исплату (Врх. 
пр. суд Сл. 329/64-3h

Тужилац је утужио своје доспе- 
ло потраживање за извршене занат- 
ске услуте по рачуну број 169/61 a 
туж етг се захтеву за плаћање про- 
тивио наводећи да је пре тужбе и 
то на дан 30. VII 1963. године пла- 
ћањем износа од деш. 6,000.000 ис- 
плагио тужиоцу и потраживање по 
рачзшу број 169/61. —

У току проведеног поступка утвр- 
ђено је да је тужени на дан 30. VII 
1963. годЈше тужиоцу исплатио из- 
нос од дин 6,000.000 који је  тужилац 
примио a да је тужени у дознаци за 
плаћање навео да означеним изно- 
сом плаћа рачуне тужиоца број 160, 
138, 176, 169. и 38. по којима је у  вре- 
мену овог плаћања потраживање ту- 
жиоца такођер доспело, те да упла- 
ћени износ не покрива износе из 
наведених рачуна.

Приликом решавања овог спор- 
ног случаја првостепен исуд је no
mao са становишта да се урачуна-

вање плаћеног износа има изЕршити 
тако да се у целости подмири свака 
фактура означена у дознаци за пла- 
ћање оним редом како је у дознаци 
наведена. На овај начин подмирено 
је у  целости дуговања по рачунима 
број 160, 138 и 178, a од утуженог 
рачуна делимични износ од дин 
1,675.095 тако да је дуг по рачуну 
број 169/61 плаћен пре тужбе у на- 
веденом делимичном износу.

Повод жалбе туженог другосте- 
пени суд Je потврдио пресуду првог 
суда прихватајући правно образло- 
жење у истој са следећом доггуном:

„По Узанси број 199. став 1. дуж- 
ник, ако према истом повериоцу има 
више дуговања, може приликом 
плаћаша да се изјаснм на који дјгг 
иде плаћена свота. У конкретном 
случају туженм је то своје лраво ко- 
рисугио и у  налогу од 30. јула 1963. 
године означио по којим рачунима 
своје дугове према тужиоцу плаћа. 
Међутим, a то није спорно, Јшлаћени 
износ све рачуне наведене у налогу 
за исплату од стране туженог није 
покрио. Правилно је првостепени 
суд поступио кад је у  овом с.лучају 
угврдио да се урачуиавање плаћања 
има извршити тако што he се од 
yплaheнoг износа од 6,000.000 дин. 
подлтирити редом рачуни означени 
од туженог у налогу за исплату.”

Тужба се може проширити одно- 
сно преиначити caiuo до закључења 
г.ч. расправе. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 
56/964).

I. ст. суд је одбио делимично ту- 
жбени захтев, па је тужилац уло- 
жио жалбу, која је као неоснована 
одбијена, a из разлога:

Жалбени р)азлози тужиоца у ства- 
ри значе проширење односно преи- 
начење тужбе, a тужба се може 
преиначити само до закљзгчења гл. 
расправе (чл. 178. ст. 1. /ПП), a 'не 
и у жалбетом поступку. Тужилац у 
поступку пред I. ст. судом уО'Шите 
није поставио тужбени захтев р>ади 
поништења искључења од наслеђа 
на основу недостојности, није тра- 
жио признавање нужиог дела, чак 
ни сзгпсидијарно, па у жалбеном по- 
стзчзку такав захтев не може да 
поставл>а.
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Неодрживо је празно схватање да 
је лице које се бесплатно вози пре- 
узело сав ризик за евентуалне опа- 
сности и штете. (ВСС Од. Н. С. бр. 
Гж. 128/964).

Општина је обавезана на исплагу 
накнаде тужиљи за штету коју је 
претхшела у вожњи аутомобилом ту- 
жене. Тужена је уложила жалбу, 
која је  као неоснована одбијена, a 
из разлога:

Тужени, шофер у радном односу 
са Општином, проглашен је  кривим 
за крив. дело угрожавања јавног са- 
обраћаја, тужиља је при томе пре- 
трпела 'Озледе. Према томе, тужиља 
може основано свој оштетни захтев 
да постави према туженој Општи- 
ни, као власнику возила. Бвсплатан 
превоз дејствује само на смањење 
одговорности Општине као власни- 
ка возила, у  толико шт« се посто- 
јање њене одговорности доводи у за- 
висност од постојања кривице воза- 
ча, коју тужит€л»ица треба да до- 
каже по цринципу СЈ^бјективне од- 
говорности, a што је пресудом кри- 
вичног суда и учинила. Неодрживо 
је правно схватање да је лице, које 
се бесплатно вози преузело сав ри- 
зик за евен. опасности и штете.

При томе није уопште од утицаја 
евент. чињеница да је тужени шо- 
фер кренуо на критичну вожшу без 
знања одговорних представника Оп- 
штине. To представл>а само унутар- 
њи прежгршај дисциплине од стране 
туженог шофера. Возило у коме је 
настрадала тужил>а било је  власни- 
штво Општине и повврено туженом 
шоферу као возачу у вези са ње- 
говим радом у служби Општине и 
као средство за обављање рада. Сто- 
га и у случају када тужени шофер 
са тим аутомобило.м недозвољено ру- 
кује има се сматрати да он и  даље 
врши рад за тужену Општину, па за 
штету која је при таквом раду при- 
чињена тужиљи кривицом туженог 
шофера одговара тужена.

Тужилац је уложио жалбу, која 
ј€ основана, I. ст. пресуда П1>еиначе- 
на и тужени обвезан на исплату це- 
лог износа штете у  висини од 289.044 
дин. a из разлога:

I. ст. суд је стао на становиште да 
је лодељена одговорност тужиоца и 
туженот, a то је повреда материјал- 
ног права, јер је за штету искл>учи- 
во одговорна тужена задруга. На- 
име, тачно је да је  решење о арон- 
дацији постало правсмоћно још 1961. 
године, али је пропуштено да се из- 
врши II предаја припојеног земљи- 
шта у посед туженој задрузи. Све 
док надлежни орган у смислу чл. 
67. Закона о искоришћавању пољо- 
ггривреднсг земљишта не преда по- 
сед туженој (задрузи, тЈгжШДац се 
као ранији сопственик земљишта и- 
ма сматрати поштвним поседником, 
ако је  и после право.моћности р>е- 
шења о  арондацији оно наставио да 
користи. Пошто је  утврђено да ту- 
жилац није депоседиран, он је по- 
штен поседник припојеног земл»и- 
шта које је наставио да користи па 
када је тужена задрута уништила 
усеве које је он на том земљишту 
1962. г. произвео, онда је тзокена за- 
друта једина -одговорна за проузро- 
вану штету.

Све док надлежни орган аронди- 
рано — припојено земл>иште не пре- 
да у посед туженој задрузи, ранији 
сопственик се има сматрати поште- 
ним поседником тог земљишта. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Гж. 181/964).

I. ст. суд је пресудом обвезао ту- 
жену Задругу да исплати тужиоцу 
на име накнаде 144.522 дии. као по- 
ловину настале штете.

Рок од дзе године за остваривањс 
накнаде штете из радног односа те- 
че од дана пријема одлуке вишег 
органа управл.ан>а. (ВСС Од. Н. С. 
бр. Гж. 324/964).

I. ст. суд ie решењем одбацио ту- 
жбу. Уложена жалба је осиована, I. 
ст. решење укинуто, и предмет вра- 
ћен I. ст. суду на поновно суђење, 
a из разлога:

Својим захтево.м да се тужени об- 
веже на McnaaTy износа од 234.000.— 
дин. тужилац у ствари тражи нак- 
наду штете у висини изосталог лич- 
ног дохотка и трошкова око траже- 
ња новог запослења. Према одредби 
чл. 342. ст. 3. Закона о радним од- 
ноеима рок за тужбу ?:од оваквих 
захтева износи две године, с тим 
што овај рок почиње тећи даном 
пријема одлуке вишег органа управ- 
љања. Пошто је  у  конкр. случају 
тужено предузеће било под принуд- 
ном управом и услед тога без тога 
органа управљаша, a из решења 
принудног управника о отказу и од- 
бране тз^женог у овоме спору очи- 
гледно произлази да тужени није
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вољан да удовољи том имовинско- 
правном захтеву тужиоца, то није 
ни могло бити неког ггретходног по- 
ступка пред виитам органом при- 
вредне организације. Према томе, у 
овоме делу тужбени захтев тужио- 
ца није ни преуран>ен, a ни поднет 
после истека законског рока од две 
године, већ је благовремено поднет 
СУДУ. па је I. ст. суд морао мери- 
торно одлучити п1>есудом о томе за- 
хтеву.

Рокови застаре по чл. 144. Закона 
о васлеђивању почињу тећи од дана 
ступања на снагу тога закона. (ВСС. 
Од. Н. С. бр. Гж. 325/964).

I. ст. цресуиом одбијен је тужбени 
захтев да суд утврди да се иза пок. 
J. М. у његовој оставини биле из- 
весне поофетнине, јер да је проте- 
као рок застаре обзиром да је пок. 
умро 4. јуна 1940, и да је оставина 
расправљена те године, a уз приме- 
ну чл. 144. ЗН.

Против I. ст. пресуде уложена је 
жалба, која је оенована, I. ст. пре- 
суда укинута. a из разлога:

Основан је онај навод жалбе ту- 
жиље који се рдноси на одбијени 
део захтева тужбе, којим је тужиља 
тражила установљење које све ства- 
ри сачињавају оставину покојнико- 
ву. Тај део тужбеног захтева I. ст. 
суд је  одбио позива ју41и се на пропи- 
се чл. 144. ЗН налазећи да су за 
тужил»у сви рокови из овог члана 
протекли, те да је  њен захтев за- 
старео.

Ово становиште I. ст. суда је  по- 
греишо. Иако је тачно да је оста- 
вински поступак вођен 1940. годи- 
не, али је I. ст. суд погрешно рачу- 
нао рокове у конкр. случају, обзи- 
ром на пропис чл. 245. ЗН. Наиме, 
према прописима чл. 245. ЗН рокови 
који су почели тећи пре ступања на 
снагу новог Закона о наслеђивашу 
истичу протеком времена одређеног 
овим законом a ако је  ранијим про- 
писима био одређен дужи рок, онда 
протеком тога рока. Према ст. 2. чл. 
245. ЗН када је овим законам уста- 
новл>ен рок који ранијим прописима 
није ни предв^ан тај рок не може 
почети да тече пре ступања на сна- 
гу овог закона.

Међ.утим, ЗН је ступио на снагу 
11. јула 1955. године те у  конкр. слу- 
чају рокови почињу тећи тек од 11. 
јула 1955. г. Према томе, за тзгжи-

љу није протекао ни 10-.годишњи, ни 
20-годишн.и рок. Због тога је по- 
требно установити да ли је  тужени 
савестан држалац упитних покрет- 
нина, Јжолико их је остало, a чије 
утврђење туж'идва са својим тужбе- 
ним захтевом тражи.

Ако је у питан.у спор око права 
власништва iia некретнинама онда 
није потребно претходно се обрати- 
ти занпарничном суду. (ВСС Од. Н. 
С. бр. Гж. 374/964).

Тужиља је поднела тужбу у којој 
тражи да се тзгжени обвежу да су 
дужни трпети поделу — цепање не- 
ких парцела, јер да је. она власник 
истих.

I. ст. суд ј€ на основу чл. 18. ЗПП 
обуставио поступак, налазећи да се 
овај случај има решити у  ванпар- 
ничном постзчжу. Уложена жалба 
је  основана, I. ст. решење укинуто, 
a из разлога:

Међу странкама је спорно да ли је 
тужилза искључиво власник спорне 
некретнине или не. Уколико је пра- 
во власништва спорно међу стран- 
кама, a спорно је  јер тужени пори- 
чу тврдњу тужил>е, тада није нужно 
да се странке претходно обрате на 
ванпарнични суд па да од стране 
тога суда буду упућене на парницу 
ради расправљања о спорном вла- 
сништву. Напротив, странке су о - 
Елашћене директно подићи тужбу 
код парничног суда ради утврђива- 
ња права власништва на спорној не- 
кретнини.

Да би отказ радног односа „Ру- 
ководиоца књиговодства”  био ваљан 
потребна је сагласност надлежног 
органа политичко-територијалне је- 
динице. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 565/ 
964).

I. ст. пресудом утврђено да је от- 
каз дат тужиоцу незаконит, и тЈгже- 
но предузеће обавезно да исплати 
341.750 дин. главнице с припатцима. 
Тзгжени је уложио жалбу, која је 
само делимично уважена, тужбени 
износ смањен са 11.000.— a из раз- 
лога:

He стоји навод жалбе да су од- 
редбе чл. 59. ст. 2. Уредбе о књито- 
водству привредних организација 
<Сл. лист ФНРЈ бр. 27/55) стављене 
ван снаге одредбом чл. 378. ст. 2. За-
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кона о радним одноеима. За радни- 
ке, који спадају у категорију „руко- 
водилаца кн>иговодства” радни од- 
нос отказом престаје у свему по од- 
редбама чл. 298. до 313. Закона о 
рапним односима. Међутим, ради о- 
безбеђеша општих интереса с обзи- 
ром на значај правилног и уредног 
вођења књиговодства у привредним 
организацијама, чл. 59. ст. 2. поме- 
нуте Уредбе прописано је да надле- 
жни орган лолитичко-територијалне 
једикице мора дати сагласност на 
отказ руководиоцу књиговодства. 
Према томе, одредбе чл. 59. ст. 2. ни- 
су ни у колико у супротности са би- 
ло RojoM одредбом Закона о  радним 
односима па су и данас на снази.

Погрешно је схватање туженог да 
Ссшласност на отказ из чл. 59. ст. 2. 
цитиране Уредбе може и треба да 
буде дата накнадно, па и после пра- 
Боснажности решења о отказу. Без 
те сагласности решење о отказу не 
може производити правно дејство 
гагги се оно може извршити, па се 
сагласност стога мора у сваком слу- 
чају исходити најкасније до окон- 
чања постзчЈка пред ортанима при- 
вредне срганизације a у вези дава- 
ша отказа руководиоцу књиговод- 
ства. У конкр. случају овај посту- 
пак је  сжончан решењем Радничког 
савета туженога од 26. маја 1962. 
па је 15. јула 1962. уследаго и неза- 
конито тужиочево решеше, a сагла- 
сност је дата тек 27. VII 1962. го- 
дине. Када би жалиочево схватање 
било тачно онда би се долазило у 
апсурдну ситуацију у свим оним 
случајевима када надлежни орган 
ту сагласност ускрати.

телесног оштећења тужиоца, јвр у- 
след његове повреде на носу дошло 
до ове фуккционалне сметње у носу. 
Према томе, вид штете је овде не 
„отежано дисање” већ „телеслЈО о- 
штећење” тужиоца, па је требало 
I. ст. пресуду у том смислу преина- 
чиги.

Отежано дисање је вид штете 
„телесно оштећење”. (ВСС Од. Н. С. 
бр. Гж. 224/64).

I. ст. пресудо\1 досуђен је износ 
као накнада тужиоцу за „отежано 
дисање” које је настало услед теле- 
сне повреде.

Тужени је уложио жалбу, која је 
делимично уважена, I. ст. пресуда 
преиначена те досуђен је износ не 
на име накнаде као вид штете „о- 
тежано дисаше” , него као вид ште- 
те „телесно оштећење” , a из раз- 
лога:

Неправилно I. ст. суд „отежано 
дисање” т)ткиоца с.матра као посе- 
бан вид накнаде штете, јер „отежа- 
но дисаше” је у  ствари последица

Када је поништено решење о дисц. 
казни отпуштањем из службе и ту- 
жилац ослобођен сваке дисциплин- 
ске одговориости нема више прав- 
Hor дејстза ни решење о разрешењу. 
(ВСС, Од. Н. С. бр. Гж. 225/964).

I. ст. пресудом обвезан је туж е- 
ник, — предузеће — да исплаги ту- 
жиоцу износ од 1,421.927 дин. на име 
нвисплаћених принадлежности са 
припатцима. Тужени је уложио жа- 
лбу, која је само делимично осно- 
вана, главница смањена на 1,263.426 
дин. a у осталом жалба одбијена, a 
из разлога:

Тужени је био после покретања 
крив. постулка удаљен са посла. 
Крив. поступак je обустављен, па је 
после тога тужилац од стране дисц. 
комисије проглашен кривим за не- 
савестан рад и кажњен отпзчитањем 
пз службе. Ово је  потврдила II. ст. 
дисц. комисија. Међутим, у управ- 
ном спору тзгжилац је коначно осло- 
бођен сваке дисц. одговорности, па 
се јавио на дужност, a предузеће је 
одбило да га на дзгжност врати.

Тужилац је успео путем управног 
спора да поништи одлуку о дисц. 
кажњавању која је одлука била о- 
снов за разрешење тужиоца. Када 
је, дакле, поништено решеше о ка- 
жњавању и тужилац ослобођен 
дисц. одговорности, онда нема више 
правног дејства ни решење о раз- 
решењу. Радни однос тужиоца и да- 
л>е постоји, a стоји и његав захтев 
за примање личних доходака, јер за 
све време није био у радном односу 
на друтом месту, a јавио се туженом 
предузећу ра ради, које га је одби- 
ло да прими.

Тужба ради утврђивања постоја- 
ња права управл>ан>а и коришћења 
векретнина спада у судску вадле- 
жност. (ВСС, Од. Н. С. 5р. Гж. 331/ 
964).

Решењем I. ст. суда одбачена је 
тужба Држ. свкрет. против тужене 
Општине. Тужилац је уложио жал-
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бу, која је основана, I. ст. решење 
укинуто, I. ст. суд упЈгћен на мери- 
торно расправљаше и доношење Ho
se одлуке, a из разлога:

Погрешно је становиште I. ст. су- 
да, да тужилачка страна својом: ту- 
жбом и тужбеним захтевом тражи 
креирање свог права управљања и 
трајног коришћења спорних некрет- 
нина. Тужилац у конкр. случају 
тражи утврђивање постојаша права 
управЈнања и коришћења на спор- 
ним некретнинама у смислу пропи- 
са чл. 175. ЗПП.

Да ли је тужба тужиоца оправ- 
дана или не то зависи од резулта- 
та дскказног поступка, али решава- 
ње тога питања спада у судску над- 
лежност.

Надаље, тужилац својом тужбом 
тражи, предају поседа земљишта и 
зирада, то је, према томе, погрешно 
и оно правно становиште I. ст. су- 
да, да решавање спора о пооеду спа- 
да у надлежност привредних судо- 
ва.

Претпоставка за примену мере бе- 
збедности из чл. 62-а. КЗ, одузима- 
н>ем имовинске користи је стварно 
постигнута имовинска корист. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Кж. 583/964).

I. ст. пресудом изречена је и мера 
безбедности из чл. 62-а. КЗ одузи- 
мануем имовинске користи у  износу 
од 1,388.212.— динара, поред казни.

Против I. ст. пресуде уложена je 
жалба, која је  делимично уважена, 
отклоњена је примена чл. 62-а. КЗ, 
a из разлога:

Није било места изрицању мере 
безбедности из чл. 62-а. КЗ јер је 
претпоставка за примену ове мере 
безбедности стварно постипнута имо- 
винска KOjMfCT. Међутим, у тсжу 
крив. поступка оптуженом је нак- 
надно разрезан порез за све три го- 
дине у пуном износу и оптужени је 
дужан тај порез да плати. Пре.ма 
томе имовинске користи нема јер he 
оптужени постаггнуту корист плати- 
ти у управном поступку, па је стога 
ВСС само у погледу ове мере без- 
бедности уважио жалбу оптуженог 
и примену мере безбедности из чл. 
62-а. КЗ отклонио.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 16. септембра 1964. године донесена су следећа решења;

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајшгка и рес^рента о раду Коморе.

2) Решешем број 228/64 уписује се у именик адвокатских 
приправника, a на основу чл. 93 тач. 4, чл. 65— 67, чл. 13. тач 7 
и чл. 23 3 0 А, те чл. 9 Статута АК у АПВ КрстЈЉ р. Вујковић 
Теодора на адв. припр. вежби код Орчић Фрање адвок1ата из 
Суботице

3) Решењем бр. 218/64 брише се из именика Адвоката АК 
у АПВ, услед смрти, са даном 23. август 1964. године Хаџи Вла- 
димир из Новог Сада, a за преузиматеља адвокатске канцеларцје 
одређује се Оташевић Јован, адв;окат из Новог Сада. Уједно је 
решено да се иза пок. Хаџи Владимира исплати посмртнина.

4) Решењем бр. 209/64 брисан је из имегогка адвоката АК 
у АПВ са даном 8. август 1964. године, услед смрти, Годомиров 
Љубо>мир из Вршца, a за преузиматеља адвокатске канцелари- 
је одређен је др Косировић Ђура адвокат из Ввршца, с тим да 
се одређује исплата посмртнине.

5) Решењем бр. 220/64 одређена је исплата пос.мртнине иза 
rrc«. Вабић Милана адвоката у пензији из Веле Цркве.
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7) Ha основу чл. 47 тач. 2 ЗОА, чл. 8 Уредбе о награди за 
рад адвоката и чл. 31 Статута АК у АПВ евидентирају се уго- 
вори о пружању правне помоћи:

а) решењем бр. 212/64 Иличић Обрада адвоката зи Новог 
Сада са предузећем „Отпад” из Н. Сада од 26. јуна 1964,

б) решењем бр. 238/64 адвоката Скендеровић Марка из 
Суботице са Хем. инд. „Зорка” у Суботици од 4. августа 1964.

8) Решењем број 271/963 узима се на знање да је Татоми- 
ров Јован адвокат из Бача преузео несвршене предмете адвокат- 
ске канцеларије Борјановић Мирка из Оџака.

9) Решењем бр . 227/64, a на п р е д л о г  Дисциплинског с у д а  
у к и д а  се решеше бр. 109/64 о с у с п е н з и ји  адвоката Брашован 
НиЕОле из Вршца.

10) Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и теку- 
ћим предметима.

Управни одбор АК у  АПВ

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АК У АПВ
Пошто су се оба органа, Управни одбор и Савет, који 

одлучују о yrracy'y именик адвоката сагласили да постоје услови 
за упис у именик адвоката, то се на основу чл. 87 тач. 3, чл. 93 
тач. 4, чл. 13 тач. 1— 7 и чл. 23 ЗОА, те чл. 6 тач. 1— 2 Статута 
АК у АПВ УПИСУЈУ у именик адвоката са даном 22. сеггтембар 
1964. године;

а) решењем бр. 192/64 ДАМЈАН ЂОРЂЕ са седиштем адво- 
катске канцеларије у Зрешанину,

б) 'решењем бр. 194/64 БЕЛИЋ НИКОЛА са седиштем ад- 
вокатске канцеларије у Зрењанину.

АДВОКАТСКА КОМОРА У АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ
1.) Првог октобра 1964. доспева обавеза уплате четвртог 

тромесечја чланарине у износу од 3.900.—  динара, па се умол>а- 
вају сви чланови Коморе да овај износ уплате. Исто се моле 
да уплате и све раније дужне чланарине, 1% допринос, казне и 
друге обавезе.

2). Исто тако доспева и уплата 1% коморског доприноса за 
Ш тромесечје, па се умољавају адвокати да изврше ту уплату, 
с тим да поднесу и изввштај о постигнутом бруто промету. 
1% допринос се плаћа на постигнути бруто промет адв. канцела- 
рије без икаквог одбитка.

3. Позивају се сви чланони Фонда посмртнине да уплате 
600.—  дин. на име доприноса за сзугртни случај Бабић Милана, 
пенз. адвоката из Беле Цркве.

4) Све уплате се врше на жиро рачун Адвокатска комора 
у АПВ број 151-11-603-99.

Књитоводсгоо Коморе
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Управни одбор Адвокатске коморе у АПВ у Новом Саду, 
на основу прописа Основног закона о стипендијама, Одлуке Ад- 
вокатске коморе у АПВ о додељивању стипендија, члана 31. т. 14 
Статута Адвокатске крморе у АПВ, на својој седници која је одр- 
жана дана 16. септембра 1964. године донео је одлуку о

р а с п и с и в а њ у
КОНКУРСА

за два стипендијска места на Правном факултету у Новом Саду, 
a под условима:

1) Месечна стипендија износи 12.000 динара, a исплаћује се 
почев од 1. новембра 1964. године па док постоје услови за 
исплату.

2) Стипендија се даје студентима прве године Правног фа- 
култета у Новом Саду, и то редовним студентима.

3) Стидендија се издаје путем конкурса. Молбе се имају 
поднети Адвокатској комори у АПВ, закл>учно са 30. ок- 
тобром 1964. године.

4) Молилац уз молбу треба да поднесе и следеће документе:
а) Извод из матице рођених;
б) Сведочанство о положеној матури гимназије;
в) Увереше о имовном стању, као и имовном стању роди- 

теља или лица које издржава молиоца;
г) Кратку биографију;
д) Доказ о упису на Правни факултет.

5) Првенство код избора стипендиста имају деца адаоката, 
пензионисаних адвоката, бораца и инвалида рата.

6) Са изабраним стипендистима склапа се уговор у коме се 
предвиђају општи. услови, као и услови из Одлуке о да- 
вању стипендије АК у АПВ.

7) Заинтересована лица могу се упознати са условима из 
Одлуке сваког радног дана између 8 и 12 часова у  секре- 
таријату Адвокатске коморе у АПВ, Нови Сад, Змај Jo- 
вина 20/1.

8) После рока приспеле молбе неће се узимати у обзир.
Из седнице Управног одбора АК у АПВ која је одржана да- 

на 16. септембра 1964. године.

Секретар: 
Олга Царић, с. р.

Председник: 
Милорад Ботић, с. р.

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник; Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун код 
На1К)дне банке 151-11-603-99 /  Штампа „Будућност” , погон књига и брошура
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