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Година XIII Нови Сад, новембар 1964. Број II

AABOKATYPA И ДРУГИ ВИДОВИ ПРАВНб nOiMORH

Нови Устав доследно спроводећи бригу о човеку, између 
осталих права, које пружа грађанима установљује и право гра- 
ђана на једнаку заштиту н»егових права пред судом, управним 
и другим државним органима и организацијама, који решавају 
о његовим правима и обавезама. Да би грађанин могао успешно 
остваривати ово своје право Устав обезбећује и потребну струч- 
ну правну помоћ. Стога, Устав одређује и одговарајућу инсти- 
туцију, адвокатуру као самосталну друштвену службу и друге 
видове правне помоћи (чл.'67 Устава СФРЈ).

Како је Устав обавезао законодавне органе да у одређеном 
року имају усагласити важеће законе са уставним одредбама, то 
се онда поставило питање и усаглашавања постојећи.х: закона о 
правним службама. Како је адвокатура и до сада, a према важе- 
ћем Закону из 1957. године, била у принципу основни вид пру- 
жања правне помоћи у Југославији, то се прописи о адвокатури 
као и прописи о другим правним службама имају усагласити са 
Уставом.

У циљу изналажења одговарајућих решења за успешно уса- 
глашавање ових прописа вођена је код нас и води се још и данас 
на широком плану дискусија. Примећујемо да се у овој диску- 
,сији појавиле и неке тенденције, које су супротне напред изло  
женим принципима Устава. Устав ставља адвокатуру као службу 
за пружање правне помоћи у први план, даје јој обележје само- 
сталне друштвене службе, дакле, поставља је као основни вид 
правне помоћи, док друге видове правне помоћи само спомиње. 
Значи, да је Устав обавезао законодавне органе да посебно регу- 
лишу положај и место адвокатуре и везује ове за карактер адво- 
катуре као друштвене службе, док за друге видове правне по  
моћи не прописује какве треба да буду, из чега произилази да су 
остали видови правне помоћи допунске службе адвокатури. У ди- 
скусијама које су вођене поводом доношења новог Закона о ад- 
вокатури чини нам се адвокатура је некако потиснута у други 
план, скоро да се даје превага тим „другим видовима правне по  
моћи" над .основним видом правне помоћи. адвокатуром, која 
је уставна институција. Стога се и у предлозима за усаглашавање
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постојећих прописа о правним службама пало у недопустиву гре- 
шку да су се ставлЈали предлози да и други видови правне помо- 
ћи имају иста овлашћења као и адвокатура.

Кад је реч о усаглашавању постојећих прописа о правним 
службама онда морамо истаћи чињеницу да заправо може бити 
речи само о усаглашавању прописа Закона о адвокатури са основ- 
ним принципима Устава и да у дискусији помињане службе, па 
и у елаборату Секретаријата за правосуђе СИВ-у и нису службе 
правне помоћи, заправо нису законом биле регулисане као такве, 
па се нема шта ни да усаглашава. Може се само евентуално 
говорити да ли треба и које друге видове правне помоћи новим 
законима сх:нивати.

Савез адвокатских комора Југославије преко својих пред- 
ставника, те представници Комора, који су имали прилике да на 
разним форумима износе ставове адвокатских организација и ад- 
воката по овим питањима, указивали су и указују, на ову, за нас 
несхватљиву појаву. Неприхватљива је констатација да, зато што 
јавна правобранилаштва заступају и привредне организације, 
представљају службу правне помоћи, јер по постојећим закон- 
ским прописима јавно правобранилаштво је служба друштвене 
заштите a не служба за пружање правне помоћи. Ако је јавно 
правобранилаштво проширило делокруг свога рада, мимо посто 
јећих законских прописа, то не значи да се оно претворило у 
службу правне помоћи. Уосталом, ако се иде за доследном при- 
меном уставних принципа у гаранцији грађанину да ће друштве- 
на заједница обезбедити пружање правне помоћи путем само- 
сталне друштвене службе., онда се усаглашавајући Закон са 
Уставом не л1оже ни дати овлашћење јавном правобранилаштву 
за заступање грађана и радних организација, јер је оно орган 
државне управе, према постојећим прописима. Колико нам је по- 
знато пројект Закона о јавном правобранилаштву задржава овој 
институцији основну карактеристику службе друштвене заштите 
и законског заступника друштвено-политичких заједница, a та- 
кав орган није подобан да пружа правну помоћ грађанима и рад- 
ним организацијама, које могу да долазе, a и долазе у сукобе 
права и интереса са разним телима друштвено политичких зајед- 
ница. Сигурно на то Устав није рачунао када је говорио о другим 
видовима правне помоћи.

У дискусијама, па и поменутом елаборату Секретар. за право 
суђе СИВ-а посебно је истицана служба правне помоћи привред- 
них организација. Правна служба привредних организација по 
својој природи не може бити, нити је служба правне помоћи. Она 
је унутрашња служба одређене привредне организације, па и ка- 
да заступа привредну организацију чији је саставни део, она то не 
чини зато што врпш функцију заступања, него наступа по овла- 
шћењу директора привредне организације, нити она може пру- 
жати правну помоћ, другим физичким и правним лицима. Оче- 
видно је да приликом усаглашавања Закона са новим Уставом, 
не може бити говора о неком усаглашавању прописа, који регу- 
лчшу положај ових служби, јер су то прописи који се односе на



привредне организације, a не на посебне службе правне помоћи 
Значи, према садашњем стању ово није служба правне помоћи и 
несхватљиво је да се она стално истиче и третира као таква слу- 
жба у дискусијама о проблемима правне помоћи. Но, ако се ми- 
сли на то да би она могла постати служба правне помоћи, па да 
се зато овако третира, онда истичемо да према принципима ¥ста- 
ва оваква служба не може бити пружена грађанима и радним 
организацијама у остваривању њихових права из чл. 67 Устава, 
јер је она не само организационо, него по природи свога посла у 
саставу једне одређене радне организације — привредне органи- 
зације. He може друштвена заједница поверити оваквим унутра- 
шњим службама задатке из чл. 67 Устава, јер их у принципу по- 
верава самосталној друштвеној служби, a очигледно је да ова 
правна служба не може постати самостална друштвена служба. 
Аруго је питање, да ли је нужно појачати организационо, ка- 
дровски боље поставити, правне службе у привредним организа- 
цијама, a оно се има третирати и решавати независно од питања 
Закона о адвокатури.

Правна. помоћ коју пружају данас судови, такође није слу- 
жба за пружање правне помоћи. Она ради у оквиру суда ограни- 
чена је на домен рада у суду и у ствари је нужна допуна адвока- 
тури у местима где нема адвоката, или уколико странке нису у 
стању да плате услуге адвокату. Њен карактер и обим свакако 
да се неће и не може мењати, нити за то има друштвене потребе 
нити друштвеног оправдања, јер суд има друге задатке a наиме, 
да одлучује о личним имовинским итд. правима грађана обаве- 
зама и споровима, a не да пружа правну помоћ, за чега је Устав 
предвидео адвокатуру као самосталну друштвену службу.

По нашој оцени, поред адвокатуре, данас су службе правне 
помоћи општина и друштвених организација. Оне према посто- 
јећим прописима имају ограничен делокруг рада и овлашћења и 
у својој суштини су допуна адвокатури. Стога су и регулисане 
самим Законом о адвокатури из 1957. год. На основу чл. 4 ва- 
жећег Закона о адвокатури омогућује се народним одборима, оп- 
штина и срезова, као и друштвеним организацијама, да установ- 
љују слу1кбу за пружање правне помоћи али без права заступа- 
ња и одбране пред судом. Дакле, према постојећим законским 
прописима ово су други видови правне помоћи поред адвокатуре. 
Значи да може бити говора само о усаглашавању прописа који 
установљују и одређују функције и место ових служби. Да ли ће 
то бити и даље кроз нови Закон о адвокатури или кроз посебни 
Закон о правним службама, то није битно, нити од неког већег 
значаја. Оно што је битно јесте да приликом усаглашавања ових 
прописа Уставу, има се водити рачуна о томе да је адвокахура 
основни вид пружања правне помоћи a ове службе, као други 
видови правне помоћи, могу имати само карактер допунске слу- 
жбе адвокатури. У том смислу је Савез адвокатских комора Ју- 
гославије дао одговарајуће предлоге, тражећи да се овим слу- 
жабама не пружи могућност заступања и одбране пред судовима. 
Ове службе иако досада нису показале нарочите резултате, пре-



¥ежно услед кадровских слабости, у будуће би могле корисно Да 
послуже као допуна адвокатури у пружању правне помоћи у ван- 
судским областима. Како је заступање и одбрана пред судовима 
посебно осетљива функција н како захтева нарочито искуство, те 
независност и пуну самосталност, то сматрамо да заступање и 
одбрану у будуће као што је сада треба резервисати искључиво 
за адвокатуру уз сва друга овлашћења, тј. да адвокатура буде 
комплетна правна служба. Y дискусијама које су до сада вођене 
стављани су предлози да се и овим службама дају овлашћења за 
заступање грађана и радних организација. Тако и елаборат Се- 
кретаријата за правосуђе СИВ-а, истина, уз нека ограничења по 
правној материји, док има и мишљења за комплетна овлашћења. 
Мислимо да су ови предлози неодрживи и да нису у сагласности. 
са Уставом и да се законом не могу основати друге правне слу- 
жбе, које би добиле иста овлашћења као и адвокат\фа, јер би се 
створило више служби са истим овлашћењима, што је сасвим не- 
прихватљиво и неоправдано.

Према томе, нови Закон о адвокатури сагласно одредбама 
новог Устава треба да замени постојећу одредбу да је адвокатура 
јавна служба са одредбом да је адвокатура друштвена служба.

Пошто Устав адвокатуру прокламује друштвеном службом, 
то се у дискусијама око усаглашавања ностојећих прописа са но- 
новим Уставом појавило питање како се, кроз коју организацио 
ну форму може вршити адвокатура. И по том питању су се ја- 
вила разна мишљења. Има мишљења да адвокатуру и по будућем 
Закону могу обављати адвокати — појединци. Ово стога што је 
адвокатски рад типичан пример услужне интелектуалне делатно 
сти. Адвокатура је само вид правне помоћи a правну помоћ пру- 
жају адвокату преко својих адвокатских канцеларија. Како пре- 
ма чл. 22 ст. 1 Устава грађани могу личним радом у границама 
које Закон одреди, вршити услужну делатност, то сматрају да се 
адвокатура може водити путем индивидуалних канцеларија, како 
је то и до сада било. Међутим, истиче се и мишљење обзиром да 
је удружен рад основа нашег друштвеног система да адвокатуру 
као друштвену службу не могу водити појединци преко инди- 
видуалних канцеларија, него путем удружених адвокатских кан- 
целарија. Уставом су предвиђена три облика удруживања; радна 
организација, радна заједница и задруга. Како задруга долази у 
обзир само у области пољопривреде, односно привреде то се м о  
же говорити само о прва два облика удруживања. Свакако да 
нови Закон о адвокатури има да реши питање облика адвокат- 
ских канцеларија. Стога је потребно да се рашчисте питања која 
форма удруженог рада одговара адвокатури. Радна организација 
је правно лице. У њој су радни људи у међусобном радном од- 
носу и непосредно одлучују о пР1тањима рада, расподеле дохотка 
по принципима самоуправљања. Радна заједница (чл. 14 Устава) 
јесте облик удруживања личног рада и средстава радних људи. 
Овде се не заснива радни однос, нити је радна заједница правно 
лице. Иначе у принципу радни људи имају у основи иста права 
као и вадни људи у радним организацијама.'



Заговорници удруживања путем радних организација, од ко- 
јих и неки адвокати из Словеније, истичу да, обзиром што је 
адвокатура друштвена служба, адвокати треба да се организују 
кроз радне организације. Међутим, овоме се приговара да кроз 
радну организацију долази у озбиљну опасност питање самостал- 
ности и независности адвоката, те да је радна заједница погод- 
нија форма удруживања ,јер се у овој самосталност и независ- 
ност могу боље очувати. Савез адвокатских комора Југославије 
на седници председништва у Љубљани (9. и 10. октобар 1964. г.) 
посебно је третирао питање удруживања у адвокатури, како би 
се заузели јединствени ставови, но није се могло доћи до конач- 
них решења, па је формирана посебна комисија која ће ово пита- 
ње детаљно проучити, као и питање физиономије удружених 
адвокатских канцеларија кроз радну заједницу и удружених 
адвокатских канцеларија кроз радну организацију, јер је могуће 
да се оба ова облика у новом Закону прихвате. Уосталом, према 
досадашњем становишту Секретаријата за правосуђе СИВ-а — 
колико је нама познато — предлажу се обе форме удруживања, 
a задржава се и индивидуална канцеларија.

Држимо да је данас код нас одговарајућа форма вођења 
адвокатуре удружена адвокатска канцеларија, коју добровољно 
оснивају сами адвокати. Ово би одговарало принципима самог 
Устава као и савременим захтевима друштвених кретања код нас, 
па, коначно, и формама на којима се развијају и друге друштве- 
не службе. Поред удружених адвокатских канце.л.арија у новом 
Закону о адвокатури треба задржати и индивидуалну адвокатску 
канцеларијау. Потово због недостатка кадрова у адвокатури и 
немогућности да се у мањим местима фор.мирају удружене адво 
катске канцеларије чи.ме би у тим местима било осујећено право 
трудбеника на правну помоћ. Како удружена адвокатска канце- 
ларија не може заступати две противречне странке то би и на 
тај начин долазила у опасност могућност да обе странке у спору 
буду заступљене по стручној правној служби. Уосталом, индиви- 
дуална адвокатска канцеларија, у садашњим условнма органи- 
зације и рада адвокатуре, не носи више обележја приватне услу- 
жне делатности, а, сем тога, не пружа адвокатска канцеларија 
правну помоћ, него адвокат, па се канцеларија поставља само 
као питање форме рада. Како је адвокатура друштвена служба 
то адвокат обавља друштвену службу без обзира на фирму адво 
катске канцеларије.

Код удружених адвокатских каицеларија није толнко битно 
питање организације колико питање да се и кроз ове сачува не- 
зависност и самосталност адвоката и чување професионалне тај- 
не. С тога неких битних разлика у самом пружању правне по  
моћи у удруженим адвокатским канцеларијама два по.менута 
облика не сме бити. Како не.мамо ни из близа изграђену физио 
номију ни једне ни друге форме удруживања у адвокатури то 
је тешко рећи која од ових и.ма предност. Сигурно је, међутим, 
да би адвокати лакше улазили у радне заједнице, поготову они



коЈИ су досада водили индивидуалне канцеларије, пошто се у 
овима не заснива радни однос.

На територији Словеније формирано је неколико удружених 
адвокатских канцеларија са називом „завода“, за које канцела- 
рије тврде чланови да је по своме карактеру радна организација. 
На читавој територији државе формирано је више удружених 
адвокатских канцеларија, чији чланови тврде да ове имају ка- 
рактер радних заједница. Из поднетих реферата у -Лзубл.ани (9. 
и 10. октобар 1964.) види се да неке нарочите разлике између 
ових нема, чак ни организационо. Једино што су заводима осни- 
вачи општине и привредна комора, док су оним другима осни- 
вачи сами адвокати. Свакако да треба израдити профил и једној 
и другој удруженој адвокатској канцеларији a дал>е дискусије 
треба да реше питање коју предложити за Закон, односно да

Кад се говори о усаглашавању законских прописа новом Yc- 
таву, онда се намеће питање да ли организација адвокатуре — 
Коморе и Савез комора, треба у извесном смислу мењати или их 
задржати у садашњој форми и са садашњим функцијама, те ор- 
ганима. Савез адвокатских комора предлаже да се садашње ста- 
ње задржи, с тим што ће се увести још један орган a тај је Сре- 
ска, односно комунална адвокатска организација, са органом 
друштвеног управљања — Саветом, који већ постоји при Комо 
рама. Коморе треба и надаље да остану професиона.\не организа- 
ције адвоката. Има пред.\ога да у чланство Комора уђу и прав- 
ници из других служби правне помоћи, што мислимо да не треба 
прихватити, јер би Комора изгубила обележје професионалне 
организације, пошто су ови други правници у разним односима 
са одговарајућим радним организацијама, подлежу другој дис- 
циплинској одговорности и имају друге професионалне интересе.

Све остале одредбе Закона о адвокатури, уз неке мање тех- 
ничке измене треба задржати, a посебно одредбе о условима сти- 
цања и престанка адвокатуре, о стажу, испиту, дисциплинској 
одговорности и др. Све су ове одредбе и савремене и одговара- 
јуће стандарду савремене адвокатуре.

Кала се говори о усаглашавању Закона Уставним прописима 
онда се у односу на адвокатуру имају усагласити и прописи дру- 
гих закона, као што су: Закон о личном дохотку грађана и поре- 
зима, Закони из соц. осигурања, прописи о награђивању адвоката 
и сл., тј. они који заснивају материјалну базу адвокатуре. Cb:i 
ови закони су досада третирали адвокатуру као приватну про 
фесију, па је положај адвоката био тежак, a третман при.мењи- 
ван као према приватницима. Сада се сви ови прописи имају 
саобразити друштвеној служби тако да адвокатура као друштве- 
на служба може функционисати и обављати своје задатке. Ynpa- 
во зато да би адвокатура могла изаћи из садашње тешке ситуа- 
ције у којој се налази, баш услед одредаба закона, који решавају 
материјални положај адвоката и друштвеног третмана адвока- 
туре као приватне професије.

МИЛОР.АД БОТИН



НАЧЕЛО „SUPERFICIES SOLO CEBIT” И НАШИ 
ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПРОПИСИ

Познато правно начело Римског права „superficies solo cedit” 
примљено је у многим буржоаским законицима, a извирало је, 
теоретски посматрано, из римског схватања својине као апсолут- 
нога и ексклузивног права, по коме сопственик има овлашћење 
utendi, fruendi et abutendi својих ствари. Сопственик је, дакле, 
могао треће лице искључити из употребе, коришћења и распола- 
гања својим стварима. Непосредни извор тога принципа налазио 
се у факту што је земљишна својина у римском праву имала 
примаран значај.

Начело „superficies solo cedit” у потпуности су усвојили и за- 
коници који су важили на територији наше државе пре другог 
светског рата. Ово начело је постављено у циљу обезбеђења апсо- 
лутног права својине лица која су била земљорадници, a на које 
се ослањала владајућа класа. Суштина овога начела се састојала 
у томе, што зграда дели судбину земљишта, тј. да једно лице на 
основу права својине на земљи постаје власник свега онога што 
је у физичкој (органској или трајној механичкој) вези са зе- 
мљом. Његовом применом грађевина остаје као објект да постоји 
a њена веза са земљом постаје дефинитивна.

Из овога разлога је у старој Југославији било немогуће сти- 
цати право својине на физичким деловима зграда (етажну сво- 
јину), јер је цела зграда морала да буде у својини (или сусво- 
јини) лица, које је бидо и власник земљишта на коме је подигну- 
та зграда. Забрана о стицању права својине на физичким дело- 
вима зграда била је предвиђена у Закону о унутрашњем уређењу, 
оснивању и исправљању земљишних књига од 18. маја 1930. год.

Начело „superficies solo cedit" представља у извесном смислу 
манифестацију права својине на земљу. Међутим, то није мани- 
фестшација права својине као таквог, већ права својине на изве- 
сним објектима који су у одређеном временском периоду сачи- 
њавали основно економско богатство нације, a који су у једном 
каснијем моменту то лрестали бити.

Жива је илустрација те опште тенденције и развој нашег 
позитивног права, које начелно усваја принцип „superficies solo 
cedit", али не апсолутно, као што то чине буржоаска права.

Наше позитивно право дозвољава могућност да земљиште и 
зграда подигнута на њему могу имати два посебна титулара, било 
права својине било права коришћења, зависно од тога, да ли се 
ради о земљишту односно згради у друштвеној или приватној 
својини.

Y нашим позитивни.м имовинско-правним пропислма су та- 
ксативно предвиђени случајеви када и у колико зграда дели 
правну судбину земљишта на којем је подигнута, с обзиром да 
ово неприкосновено правило римског и буржоаског права, у на- 
шем правном систему не може да нађе своју пуну примену, јер 
би то ишло како на штету друштвене заједнице, тако и на штету



Самих грађана. Те с тога наше позитивнб правб, a и наша правнА 
пракса, Y законом предвиђеним случајевима усвајају и супротно 
правило, тј. да земља следи зграду (solo cedit superficies).

За спровоћење принципа superficies solo cedit потребно је да 
је земљиште на коме се налази зграда у приватној својини. И у 
том случају треба да одмах напоменемо, да наше право овај прин- 
цип поставља диспозитивно, односно оставља странкама да то 
питање реше споразумно, према својој вољи и према своме нахо- 
ђењу—уговором. Ако тако не учине, онда се примењује овај 
принцип „superficies solo cedit" no сили самога закона. Овај прин- 
цип се примењује не само при отуђивању земљишта у приватној 
својини путем куповине и продаје, већ и онда, када су у питању 
и други правни послови, којим се отуђује земљиште, као што су 
уговор о поклону, уговори о размени и слично.

Y нашем праву поред друштвене постоји и приватна својина. 
He губећи ни за тренутак из вида чињеницу, да је у питању једна 
историјска a не рационалистичка категорија, мора се истовре- 
мено констатовати да је право приватне својине на данашњем 
степену нашег развитка једна друштвена реалност и потреба. На 
данашњем степену нашег друштвеног развитка још нису сазрели 
услови, да се на други начин постигну резултати који се постижу 
организовањем субјективног грађанског права приватне својине. 
С обзиром на ово, при.мена начела „superficies solo cedit" дола- 
зила би до примене и у случају зидања на ¥уђем земљишту. Пре- 
ма томе принципу по правилу, зидањем на туђем зе!мљишту вла- 
сник земљишта долази у својину саме зграде. Но ово не би било 
у складу са нашим новонасталим друштвеним односима, јер би 
се коришћењем права својине као апсолутног права, могло доћи 
до искоришћавања човека човеком. Зато је заузето становиште, 
да власник земљишта на коме је треће лице подигло зграду, без 
обзира да ли је градилац био несавестан, не стиче право својине 
на згради прнменом принципа „superficies solo cedit", када је 
вредност грађевине подигнуте против воље власника земљишта, 
несразмерно већа од вредности земљишта на којој је подигнута. 
Иначе, у осталим случајевима, ако је вредност подигнуте зграде 
сразмерна вредности земљишта, на којем је подигнута, наша суд- 
ска пракса у потпуности примењује правно правило, односно 
принцип superficies solo cedit из грађанских законика који су 
били на снази на територији Југославије пре 6. априла 1941. год.

Закон о промету зе.мл>ишта и зграда од 1954. год. третира 
зграде Apyfaunje него земљишта, тј. допушта могућност да- вла- 
сник зграде буде лице различито од власника земљишта. To је 
и разумљиво, јер зграде су истоветне са земљиштем само у окви- 
ру строгог схватања о јединственом правно.м режиму непокрет- 
ности. Закон разбија уједначен и апстрактни правни режи.м не- 
покретности и разликује зграде од земљишта, како у погледу 
њиховог значаја за изградњу социјалистичког друштва и соци- 
јалистичке привреде, тако и у погледу правног режима.

Правило да власник зграде може бити лице различито од 
власника земљишта, тј. што је код нас данас најчешћи случај.
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да зграда или део зграде оуде у приватноЈ a земљиште на коме 
је зграда подигнута, у друштвеној својини. Овај принцип је нај- 
адекватнији нашем социјалистичком праву и омогућава пуно 
спровођење принципа о неотуђивости земљишног фонда друш- 
твене својине, a особито грађевинског земљишта у друштвеној 
својини.

Наши законски текстови укинули су примену принципа 
„superficies solo cedit", када је у питању земљиште у друштвеној 
својини. Уредба о изградњи стамбених зграда радника и службе- 
ника од 9. маја 1951. год. први пут је јасно укинула то начело 
у погледу друштвене својине. По чл. 5 став 2 и 3 поменуте Уредбе 
земљиште на коме радник или службеник подигне зграду остаје 
и даље у друштвеној својини, a приватни власник зграде има на 
земљи само „бесплатно коришћење на неодрећено време".

Уредба о продавању стамбених зграда из општенародне имо- 
вине од 22. априла 1953. год., овлашћује купца стамбене зграде 
са највише два стана, која је у друштвеној својини, да .може у 
земљишнил! књигама укњижити право својине на зграДи коју је 
купио под условима из ове уредбе, с тим што земљиште на коме 
се налази зграда као и двориште зграде остаје општенародна имо- 
нина (друштвена својина), a оно се купцу даје на бесплатно и 
rpajHO коришћење. Закон о промету земљишта и зграда (чл. 6 и 
43) изриче то правило и то још у уопштенијем облику. Члан 43 
Закона о промету зе.мљишта и зграда предвиђа могућност да се 
инвеститору (појединцу, друштвеној организацији или удруже- 
њу) који не располаже .својим зем.л>иштем, може доделити по- 
требно грађевинско земл>иште из фонда општенародне имовине 
(односно из друштвене својине) од стране надлежног органа, 
под чијом се управом на.\ази. Зе.мљиште се даје на бесплатно 
и неодређено (трајно) коришћење с тим, што ово земљиште и 
даље остаје у друштвеној својини.

Право приватне својине на згради и друштвена својина на 
зејмл>ишту уписује се у земљишне књиге. У оним комунама у ко- 
јима још нису уведене земљишне књиге издају се тапије и то за 
право својине на згради и за право коришћења зе.мљишта.

Овај принцип одвојености права својине на згради од права 
својине на земљишту усвојио је и чл. 37 Закона о национализа- 
цији најамних зграда и грађевинског земљишта.

Право бесплатног коришћења земљишта из чл. 37 Закона о 
национализацији најамних зграда и грађевинског зе.м.^ишта пот- 
пуно се разликује од права коришћења као апсолутног имовин- 
ског права. Пре свега то је акцесорно право. Оно не постоји са.мо 
за себе нити се преноси са.мо од себе. Оно је зависно од својине 
на згради која је подигнута на земљишту на које.м постоји право 
бесплатног коришћења земљишта. Право бесплатног коришћења 
земљишта, које покрива зграда, и земљиште које служи за ре- 
довну употребу те зграде, је бенифицирано право везано за самог 
сопственика зграде, које настаје и престаје под условима које 
одређује закон. Право бесплатног коришћења aeMiViBrnra no овом 
члану преноси се отуђење.м са.ме зграде на новог стицаоца, па се



из овога изводи закључак: да носилац права коришће1Ба не може 
то право пренети иа другог не преносећи истовремено и право 
својине на згради.

Сопственик зграде има право бесплатног коришћења земљи- 
шта које служи за редовну употребу те зграде, све док на земљи- 
шту постоји зграда. Време за које сопственик зграде има право 
да користи земљиште под зградом ограничено је постојањем са- 
ме зграде на том земљишту. Уклањањем зграде која је постојала 
на земљишту у тренутку национализације, престаје право бес- 
платног коришћења земљишта по чд. 37 Закона о национадиза- 
цији најамних зграда и грађевинског земљишта.

Национализовано грађевинско земљиште, на коме се налазе 
зграде које нису национализоване, у већини случајева састоји се 
од катастарских парцела различитих величина. Што је већи град, 
катастарске парцеле су све мање и често се поклапају са површи- 
ном која је под грађевином; док у мањим градовима катастарске 
парцеле могу, прелазити и један хектар, a да се на њима налазн 
само једна грађевииа. Y таквом случају сопственик зграде неће 
моћи да користи целу ту катастарску парцелу већ само део на 
коме се налази зграда и део који служи за употребу те зграде 
према њеној редовној намени.

Сам термин „редовној намени" значи, да ако се на парцели 
налази стамбена зграда, онда ће се на бесплатно коришћење дати 
њеном сопственику само земљиште потребно за коришћење згра- 
де као стамбене.

Из овога јасно произлази да је начедо „superficies solo cedit” 
применом наших нових позитивних имовинско-правних прописа 
сведено на најма1ву меру у његовој практичној примени, па се 
чак може рећи слободно да уступа место новом начелу нашег 
имовинског права тј. принципу о посебној својини на згради и 
посебној на земљишту. Из овога принципа произлази и принцип 
стамбене (етажне) својине, тј. својине на посебним физичким 
дедовима зграда.

Законом о нунтрашњем уређењу, оснивању и исправљању 
земљишних књига од 1930. год. у предратној Југославији била је 
забрањена етажна својина. Одмах после ос.л.обођења наша суд- 
ска пракса је пошла другим путем и признавала је право етажне 
својине. Зато је 1947. године донет Указ о важности правних пра- 
вила о недопустивости права својине на физичким деловима 
зграде из Закона о унутрашњем уређењу, оснивању и исправља- 
њу зе.мљишних књига, чиме је у ствари би.\о забрањено стицање 
својине на посебним физичким деловима зграде. To је стање тра- 
јало све до 1954. год., кад је донесен Закон о про.мету земљишта 
и зграда, којим је изричито одређено, да у промету могу бити н 
поједини физички делови зграде.

Тако је поново допуштено етажно власништво и уведено као 
правни институт у правни поредак на читавом подручју СФРЈ. 
To се власништво почело развијати, нашавши притом у пуној 
мер>и своје оправдање у постојећим односима, али његов пуни 
развој заустав.Лзао је недостајање одговарајућих прописа.
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Закон о промету земл>ишта и зграда, који је допустио етажно 
власништво није регулисао односе који из тог власништва про  
истичу, нити је одредио начин заснивања и укњижбе тог вла- 
сништва, већ је само предвидео, да ће то бити регулисано посеб- 
ним савезним законом.

Пошто су се у децембру 1958. год., кад је донесен Закон о 
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, по- 
чели сређивати власнички односи у стамбеном подручју, поста- 
видо се поново питање етажног власништва. Због тога је Закон 
о национализацији најамних зграда и грађевинског зе.адљишта не 
само задржао институт етажног власништва, већ га је учврстио 
и даље разрадио.

Тај закон предвиђа, да у својини грађана могу бити до два 
стана, a и ранијем власнику национализоване зграде оставља се 
у својину један стан или два .мања стана. Тако етажно власни- 
штво постаје редован облик власништва у нашем правном си- 
стему.

Закон о својини на деловима зграда из 1959. год. декларише 
принципе о посебној својини на згради односно стану и посебној 
својини на зе.мљишту.

Код утврђивања права на грађевинској парцели, на којој је 
подигнута зграда у етажној својини, одлучно је, да ли је грађе- 
винска парцела у друштвеном или грађанско.м в.ласништву.

Зграда у грађанско.м власништву може бити подигнута на 
парцели у грађанском власништву и друштвеном власништву. 
Аруштвеноправна лица, нарочито политичко територијалне је- 
динице, имају право грађанима давати на коришћење парцеле у 
друштвеној својини, да на њима подигну кућу. Оне то .могу дати 
уз накнаду, и без накнаде. Y тим случајевима грађевинско зе- 
мљиште остаје у друштвеној својини, a зграда у грађанској сво 
јини, и њезин власник има право коришћења земљишта као дру- 
штвене и.мовине.

Из овога јасно произлази да се одступа од при.мене некада- 
шњег начела да зграда стеди судбину земљишта, које у наше.м 
правном систему не важи за граћевинска зе.мљишта обухваћена 
ужим градски.м грађевински.м подручјима, с обзиром да су сва 
изграђена и неизграђена земљишта. која се налазе у оквиру 
ужих грађевинских подручја градова и насеља градског карак- 
тера национализована применом члана 34 Закона о национали- 
зацији најманих зграда и грађевинског земљишта.

Много је ређи случај, да је зграда у друштвеној својини по  
дигнута на земљишту у грађанској својини, с обзиром да дру- 
штвено-правна лица ретко подижу зграде изван грађевинског 
подручја. Y таквом случају она би xtorAa закључити уговор са 
грађанином као власником зем.\>ишта тј. купити зе.мљиште. Зе- 
мљиште на којем се подиже ова зграда у том случају постаје 
друштвена својина са правом трајног коришћења у корист ин- 
веститора градиоца ове зграде.

Y овом се конкретно.м случају изузетно при.мењује начело 
„superficies solo cedit" у корист друштвене својине, a самим ти.м
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и Y корист друштвено-правног лица које подиже зграду на зе- 
мљишту у грађанској својини.

Ако је зграда подигнута на грађевинској парцели у друштве- 
ној својини, (што је данас најчешћи случај), она служи ета- 
жном власнику који има право трајног коришћења те парцеле 
све док постоји његово власништво.

Међутим, ,ако је зграда подигнута на грађевинској парцели у 
грађанској својини, у том случају сваки власник има власни- 
штво на идеалном делу те парцеле, који одговара вредности ње- 
говог посебног дела зграде према укупној вредности читаве згра- 
де. Он самим стицањем права својине на посебном делу зграде 
стиче и право својине одговарајућег идеалног дела парцеле, на 
којој је зграда подигнута. Међутим, то практично нема никакве 
вредности све док постоји зграда на тој парцели, јер сама пар- 
цела не може бити посебан предмет промета, али то може доћи 
до изражаја, кад се зграда руши. Y том случају парцела остаје 
слободна и њом располажу ранији власници посебних делова по- 
рушене зграде као власници идеалних делова парцеле. Y овом 
случају начело „superficies solo cedit” одступа место супротном 
правилу, тј. да земља следи зграду (етаж) solo cedit superficies, 
Koje долази до пуног свога изражаја, и то нарочито приликом 
промета посебним делом зграде, односно станом у грађанској 
својини.

На крају с обзиром на све што је напред изнето у овој прав- 
ној анализи, потребно је расправити и питање да ли је оправдано 
да се данас напусти ово начело (superficies solo cedit) с обзиром 
на данашњи развитак друштвених и својинских односа.

Постоји мишљење да би ваљало напустити ово начело и то из 
практичних и теоретских разлога јер исто представља кочницу 
у даљем развитку нових својинских облика у условима савреме- 
ног економског и правног развоја нашега друштва.

Напред наведено римско начело је израз недељивости своји- 
не и повлашћеног положаја непокретности у односу на друге 
врсте ствари. Земља се сматрала као најважнија врста непокрет- 
ности, те је ово начело онемогућавало постојање посебне својине 
на посебном физичком делу ствари, те је самим тим и било ло- 
гично да се сматра немогућим посебна својина на земл>ишту a 
посебна иа згради која је физички уграђена у земљу, састављена 
с њоме. Но данас се напушта, ово правно схватање (тј. схватање 
о недељивости својине) чак и буржоаским правима због појава 
нових својиских облика (на пример, права грађења), те у савре- 
меном развитку модерне индустрије и архитектуре економскн 
значај зграде добија много већи значај од саме земље. Те из тих 
разлога практично је оправдано напустити ово начело и уступити 
место новим принципима, тј. напреднијим, који треба да буду 
темељ развоју нових савремених својинских облика.

Наше је мишљење, да су ови аргументи за напуштање овог 
начела, иако убедљиво аргументовани, у противности са правним 
принципом развитка наших нових својинских подноса и услова
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поА коЈИма се они и развијају, a из разлога што код нас поред 
друштвене својине постоји и приватна својина, која се развија 
под специфичним условима нашега друштвеног развитка.

На нашем селу још постоји ситно-сељачки посед у оквиру 
кога се и данас примењује ово начело у потпуности, док у гра- 
довима ово начело уступа новим својинским принципима који 
произлазе из наших позитивних имовинско-правних прописа ко- 
јима се регулишу својински односи у оквиру ужих грађевинских 
подручја градова и насеља градског карактера.

Нашим позитивним прописима се не укида апсолутно посто- 
јање овог начела, већ се његова примена ограничава ii сужава на 
таксативно у закону предвиђене случајеве.

На крају завршавајући ову правну анализу, истичемо да се 
самим тим не исцрпљује правна проблематика ове стварноправ- 
не материје, с обзиром да је наше стварно право још у својој и 
изградњи, те је самим тим и ово начело у сталној и постепеној 
еволуцији и трансформацији у нова начела која чине основу но  
вих својинских облика нашега савременог друштвеног поретка. 
Те стога ова упоредноправна анализа има за цил> да омогући на- 
шим правницима практичарима и нашој правној теорији да кроз 
свестрану дискусију допринесу доношењу јединствених решења 
у овој стварноправној материји која би одговарала правном раз- 
витку својинских облика у нашем савременом друштву.

КОСТА М. МЕСАРОВИЋ

ДОПУШТЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ И ВРЕДНОСТ 
ПРЕДМЕТА СПОРА

Два следећа случаја, за која сматрамо да нису усамљени и 
једини, наводимо да би се видело да се код наших судова утвр- 
ђује пракса да се допуштеност ревизије везује за промену вред- 
ности предмета спора или, бол>е речено за промену, вредности 
тужбеног захтева у току парничног поступка.

I. — Тужбом је тражено да се утврди заједничка тековина 
бивших брачних другова. За утужене ствари биле су назначене 
протувредности у динарима. Тужбом нису тражени деоба ствари 
и њихово издавање. На првом рочишту је тужилац, у смислу чл. 
39 ст. 2 ЗПП, пошто се тужбени захтев није односио на новчани 
износ, одредио вредност предмета спора на 56.000 динара.- Тај 
износ је и од суда и од странака пре почетка расправљања утвр- 
ђен као вредност предмета спора.
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Y овој парници суд је донео пресуду којом је утврдио да 
неке утужене ствари представљају заједничку тековину странака 
и означио сувласничке квоте, док је у погледу других утужених 
ствари тужбу одбио. Тужени је против дела пресуде у коме је 
усвојен тужбени захтев поднео жалбу, предлажући да се и у том 
делу тужбени захтев одбије. Виши суд је жалбу одбио и потврдио 
првостепену пресуду, док је у упутству за правни лек назначио 
да против другостепене одлуке нема места ревизији, јер да је 
очигледно да вредност усвојеног дела тужбеног захтева, с обзи- 
ром на означени износ вредности предмета спора, стоји испод за- 
конског лимита од 50.000 динара из чл. 368 ст. 2 т. 1 ЗПП.

II. — Y парници за накнаду штете тужбени захтев је износио 
80.000 динара. Тим износом је означена вредност предмета спора. 
Првостепена пресуда је усвојила тужбу за износ од 41.000 динара, 
a вишак тужбеног захтева од 39.000 динара одбила. Y жалби 
против те пресуде тужени је тражио да се тужба у целини одбије, 
тј'. да се тужба одбије и у погледу износа од 41.000 динара. Ару- 
гостепени суд је ову жалбу одбио и потврдио пресуду нижег 
суда. YxaayjyhH на повреде процесног и материјалног права, ту- 
жени је уложио ревизију против другостепене пресуде. Међути.м, 
ревизијски суд је одбацио ревизију као недопуштену, позивајући 
се на то да се ревизијом напада другостепена пресуда у погледу 
дела тужбеног захтева који износи 41.000 динара, дак.\е — испод 
лимита од 50.000 динара.

Наведени примери из судске праксе односе се, као што се 
види, и на случај где се тужбени захтев не односи на новчани из- 
нос, и иа случај где је тужбени за.хтев изражен у новчаном изно- 
су. Поставља се питање — да ли промена вредности предмета 
спора, односно промена вредности тужбеног захтева, у току пар- 
ничног поступка, има утицаја на допуштеност ревизије с обзи- 
ром на чл. 368 ст. 2 т. 1 ЗПП. Када се поставља то питање, ту се 
искључнво -мисли на смањење вредности тужбеног захтева у то  
ку парничног поступка.

Они који сматрају да смањерве вредности предмета спора у 
току парнице испод законског лимита од 50.000 динара, ако је 
вредност предмета спора у време подношења тужбе била изнад 
50.000 динара, a предмет спора такве природе да му се вредност 
одређује по новчаном износу који се тражи ли по критеријумима 
нз чл. 39 ст. 1 и 2 ЗПП, не допушта употребу ревизије против 
другостепене пресуде, — не праве разлику између пој.ма вредно- 
сти предмета спора из чл. 34—39 Закона о парничном поступку 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 4/57) и појма вредности предмета спора ра- 
ди наплате судске таксе из чл. 17—37 Закона о судским таксама 
(Сл. лист ФНРЈ бр. 16/60). Y прописима парничног поступка о 
вредности предмета спора истакнута је процесноправна функци- 
ја да се по томе критеријуму одређује стварна над.лежност суда, 
састав суда и допуштеност ревизије као правног лека у споро-
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вима чији су тужбени захтеви изражени у новчаном износу, или 
чији су тужбени захтеви изражени у елективној новчаној проту- 
вредности, или чији су неновчани тужбени захтеви означени по 
тужиоцу у новчаном износу. Кроз парнични поступак спроведен 
је принцип сталности критеријума вредности предмета спора ко- 
ја је утврђена на првом рочишту пре почетка расправљања. Yko- 
лико је вредност предмета спора зависна од вредности тужбеног 
захтева, кроз парнични поступак спроведен је принцип да сма- 
њење вредности тужбеног захтева у  току парнице не мења већ 
засновану стварну надлежност суда у време подношења тужбе, 
може али не мора да мења састав суда, -те да никако не утиче 
на право употребе ревизије против другостепене пресуде.

Y вези са освртом на природу и функцију критеријума вред- 
ности предмета спора, треба нарочито подвући да право на упо- 
требу жалбе као правног лека против првостепене одлуке не за- 
виси од вредности предмета спора, док је право на употребу ре- 
визије као правног лека против другостепене пресуде у спорови- 
ма где се стварна надлежност одређује према вредности предме- 
та спора, у споровима о стварним и личним служностима, у спо- 
ровима из утовора о доживотном издржавању и у споровима 
због мана на стоци стављено у зависност од означене вредности 
предмета спора изнад 50.000 динара. Y датом смислу, дакле, вред- 
ност предмета спора не делује једнако на жалбу и на ревизију: 
на прву апсолутно нема утицаја, док на другу утиче.

Иако не толико терминолошки, Закон о судским таксама 
фино разликује појмове вредности предмета спора уопште и вред- 
ности предмета спора ради наплате судске таксе. Y ст. 2 чл. 17 
тога закона каже се: ,Дко у овом закону није друкчије одређено, 
одредбе Закона о парничном поступку по којима се утврђује 
вредност предмета спора ради одређивања стварне надлежности 
— примењују се и приликом одређивања вредности предмета 
спора ради наплате таксе", што значи да су односни прописи За- 
кона о судским таксама, у односу на дотичне одредбе Закона о 
парничном поступку, суплементарне природе. Очигледно је да је 
законодавац, остављајући нетакнуте поменуте функције критери- 
јума вредности предмета спора, хтео да тај појам допуни функци- 
jo.\i одређивања висине судске таксе. Закон о парнично.м поступ- 
ку је тежиште одредаба које се односе на одређивање вредности 
предмета спора поставио на функцији одређивања стварне на- 
длежности и састава суда, као и, под датим резервама, на функ- 
цији, одређивања права на употребу ревизије. Y односу на те од- 
редбе парничног поступка, Закон о судским таксама не мења ни 
у чему Закон о парничном поступку, већ га само допуњује кри- 
теријумима за одређивање висине судске таксе. Зато се одредбе 
тога закона не могу и не смеју примењивати као lex specialis на 
надлежности, односе и овлашћења који су регулисани прописима 
о вредности предмета спора из Закона о парничном поступку. 
Тако исто те се одредбе не могу и не смеју примењивати по ана- 
.Л.ОГИЈИ, јер су и подлоге за примену и рацио легис једних и дру- 
гих одредаба у поменута два закона различите.

15



По чл. Ј7 Закона о судским таксама вредност предмета спо 
ра поприма смисао у новцу изражене вредности тужбеног захте- 
ва, те се одређује утицај промене те вредности у току поступка 
на висину судске таксе. Наведени пропис поставља правило да 
смањење или повећање вредности тужбеног захтева у току по- 
ступка има само утицаја на одређивање судске таксе, али за све 
поднеске и радње настале после такве промене. „Ако се правним 
леком побија одлука само у једном делу, за плаћање таксе за 
правни лек узима се вредност само побијаног дела“, каже се у 
ст. 4 поменутог прописа. V obqm  пропису ниједном једином речју, 
чак ни најмањом алузијом, не помиње се утицај промена вред- 
ности предмета спора или, боље, вредности тужбеног захтева на 
стварну надлежност, састав суда или право на употребу ревизије. 
Како се у овом пропису нагласак удара на плаћање судске таксе, 
то се он има рестриктивно тумачити, тј. има се тумачити у томе 
смислу да промена вредности тужбеног захтева у току поступка, 
односно побијеног дела одлуке у вези са тим захтевом, утиче са- 
мо на висину судске таксе. Важно је подвући да поменути про- 
пис од наведеног правила чини одступање у односу на статусне 
спорове, спорове за утврђење и спорове у којима се тужбени sax- 
res не односи на новчани износ. Без обзира на промену вредно 
сти тужбеног захтева насталу у току поступка, у овим споровима 
„за плаћање таксе за правни лек меродавна је вредност према 
којој је плаћена такса за тужбу". To и такво одступање наведено 
је у ст. 6 цитираног прописа. И у овом одступању законодавац 
удара нагласак на плаћање судске таксе и не прави ни најмању 
алузију на процесноправне 4>ункције вредности предмета спора 
из Закона о парничном поступку.

Као што се види из наведена два случаја, наша судска пра- 
кса заузела је у питању допуштености ревизије с обзиром на сма- 
њење вредности предмета спора (односно — вредности тужбеног 
захтева или побијаног дела одлуке која се односи на тај захтев) 
став који нема ослонца ни у Закону о парничнол! поступку ни у 
Закону о судским таксама. Тај и такав став је, по нашем мишље- 
њу, штетан, јер одузима грађанима средства за заштиту права, 
негативно делује на тачност пресуђења спорова и сукобљава се 
са правном п о л и т и к ОјМ једнообразности суђења која се постиже 
путем заузимања правних ставова поводом ревизије као правног 
лека.

Наша судска пракса пропис чл. 368 ст. 2 т. 1 ЗПП, у коме се 
регулише питање допуштености ревизије под датим резервама, 
тумачи и примењује противно духу и смислу те одредбе, a наро- 
чито противно начелу заштите права грађана, те, уместо да де- 
лује у духу повећања права грађана, утиче на ускраћење средста- 
ва за заштиту и остваривање тих права.
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Овај негативан и штетан став судске праксе у погледу допу- 
штености ревизије подржава и проф. др Боривоје Познић.*) Y 
својој књизи „Грађднско процесно право" он вели: „Кад закон 
каже да је ревизија допуштена ако предмет спора прелази вред- 
ност од 50.000 динара, онда ово правило треба разумети тако да 
је меродавна вредност коју за странку има пред.мет спора уколи- 
ко је захваћен ревизијом." И из наведених примера на којима об- 
јашњава ово правило види се да др Познић заступа исто мишл>е- 
ње као и правна пракса коју смо у горња два примера репроду- 
цирали. Но, др Познић иде даље у развијању свога гледишта, па 
тврди да „вредност предмета спора мора бити већа од 50.000 ди- 
нара не само приликом подношења ревизије, него и у време од- 
лучивања о њој од стране ревизијског суда."

Иако тврди да „предња правила нису у закону изрично про  
писана", др Познић сматра да та правила „проистичу из суштине 
и циља овог правног лека". Ми мислимо да је уважени професор 
тумачио пропис чл. 368 ст. 2 т 1 ЗПП под утицајем наше судске 
праксе, и не увиђајући да су та тумачења у супротности са пози- 
тивни.м прописима о тој материји, па чак и у суттроности са уста- 
љенихМ правилима за тумачење права. Оно што нарочито треба 
подвући у ово.м погледу, то је чињеница да тврдња уваженог про  
фесора о томе да његова наведена правила проистичу из суштине 
,и циља ревизије као правног лека — не стоји у складу ни са том 
суштином ни са ти.м циљем. Jep, ако је суштина ревизије као 
правног лека у томе да се њоме указује на правна питања и на 
повреде права у другостепеној пресуди, a циљ ревизи^ да се от- 
клоне незаконитости и да се допринесе не само тачности пресу- 
ђења спора него и правној политици постизања једнообразности 
суђења, — онда тој суштини и томе циљу не одговара пракса и 
тумачење да се допуштеност употребе ревизије ставља у зави- 
сност од промена вредности тужбеног захтева у току поступка. 
Законодавац је ревизији као правном леку дао већу улогу него 
жалби, па је нелогично да се ревизија у судској пракси подвр- 
гава рестрикцијама које онемогућавају постизање њеног циља. 
Значај правног питања и права на чију повреду указује ревизија, 
нема сумње, прелази вредност предмета спора, односно вредност 
тужбеног захтева, и не може се ни мерити ни сводити на у новцу 
изражену вредност супстрата спора. Другим речима, и на пред- 
мету спора .мање вредности може да се испољи значај правног 
питања исто онако као да се ради о предмету спора веће вред- 
ности. Општост и принципијелност правног питања и повређеног 
права огледају се у сваком спору без обзира на промену вредно- 
сти његовог предмета, као што се суштина света и живота огледа 
једнако и у микрокозму и у макрокозму.

Полазећи са истакнутог начелног стајалишта, треба да се 
утврди да закоднодавац ни у Закону о парнично.м поступку ни 
у Закону о судским таксама није ничим дао повода судској пра-

*) Др Боривоје Познић: Грађанско процесно право, Београд 1962. (Би- 
блиотека Кратки курсеви друштвених наука, Савремена администрација), 
стр. 290.
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кси, па следствено томе ни правноЈ теориЈИ, да се употреоа ре- 
визије као правног лека ускраћује грађанима тумачењем вред- 
ности предмета спора из чл. 368 ст. т. 1 ЗПП на начин као што 
се узима та вредност за одређивање и наплату судске таксе, уто- 
лико пре што се јасно види да право на жалбу није условљено 
вредношћу ни променом вредности предмета спора, па би било 
нелогично и несврсисходно да се ревизија rope третира него жал- 
ба у односу на промену вредности спора у току поступка. Као 
нека врста средстава за заштите законитости, ревизија не би тре- 
бало да се третира rope него што ју третира Закон о парничном 
поступку у чл. 368 ст. 2 т. 1 и с обзиром да је установа захтева 
за заштиту законитости у парничном поступку готово сведена 
на правни илузоријум услед субјективног и растегљивог тумаче- 
ња појма јавног интереса.

Ослањајући се на позитивне прописе Закона о парничном по- 
ступку и Закона о судским таксама и третирајући ревизију као 
правни лек и по њеној суштини и по њеном циљу, ми сматрамо 
да смањење вредности предмета спора или вредности тужбеног 
захтева у току поступка нема утицаја на допуштеност ревизије, 
те да критеријум за одређивање права на ревизију из чл. 368 ст. 
2 т. 1 ЗГШ остаје сталан у току целог поступка. Посебно истиче- 
мо да се појам вредности предмета спора као одредница за 
стварну гЛдлежност и састав суда и за допуштеност ревизије 
мора оштро разликовати од појма вредности предмета спора као 
подлоге за наплату судске таксе. Промена вредности предмета 
спора у току поступка има утицаја на то хоће ли судска такса 
за тарифиране поднеске и правне радње бити већа или мања, a 
нема никаквог утицаја на то хоће ли ревизија бити допуштена 
или не.

Др ДУШАН П. РАДОМАН

ПРОПИС ЧЛАНА 369 СТ. 1 ТАЧКА 3 ЗКП—a ЈЕ НЕГАЦИЈА 
ОСНОВНИХ НАЧЕЛА КАКО НАШЕГ ТАКО И СВИХ 

МОДЕРНИХ КРИВИЧНИХ ПОСТУПАКА

Основна начела нашег Законика о кривичном поступку као 
и свих модерних законика јесу: усменост — непосредност као 
пандан ранијег инквизиторског поступка и оних који су из њега 
произашли где је царевала писменост и посредност, затим јавност 
као пандан тајности поступка и најзад принцип слободног судиј- 
cKor уверења као пандан законске теорије доказа.

Наш Законик у чл. 1 каже да Законик утврђује правила ко- 
јима се осигурава да нико невин не буде осуђен, a да се кривцу
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изрекне заслужена казна под условима које предвиђа Кривични 
закон и на основу законито спроведеног поступка.

Сама напред наведена основна начела нису нигде изричито 
прописана јер су они тековина науке модерног доба и опште 
ггрихваћени принципи.

Y кривичном поступку по правилу постоји двостепеност тако 
да се само на главном претресу може утврђивати чињенично 
стање и ту су највидљивије примењени они основни принципи,

Жалбени поступак је писмен.
Изузетак представља у жалбеном поступку када се држи 

главни претрес због нерашчишћеног чињеничног стања и када 
жалбени суд на основу одржаног главног претреса преиначује 
првостепену пресуду по питању чињеница.

Y таквом случају против такве пресуде жалбеног суда има 
места жалби на Врховни суд Југославије. (Случај из чл. 369 ст. 1 
тач. 1 када се ради о смртној казни или о казни строгог затвора 
од 20 година нећемо дотицати јер то не представља никакав 
проблел!.)

Иначе је и у самом YcxaBy сваком граћанину СФРЈ осигу- 
рано право жалбе не само против пресуда у кривичном поступку 
већ и против свих пресуда редовних и других судова и против 
одлука других органа.

Проблем представљају прописи члана 365 и чл. 369 став 1 
тач. 3 ЗКП и циљ овог чланка је да се допринесе правилном тума- 
чењу ових прописа те да се, уколико се утврди да неки од њих 
постоји на супрот основних начела ЗКП-а више не примењује и 
да тако одумре тихом смрћу до следеће измене, односно до доно  
шења новог ЗКП-а.

По схватању писца ових редова чл. 365 ЗКП не би требало 
да представља проблем. Ту се не ради о ослобађајућој пресуди 
првостепеног суда као што је то случај код чл. 369 ст. 1 тач. 3 
ЗКП већ се ради о осуђујућој пресуди код које по мишдењу жал- 
беног суда првостепени суд није правилно применио материјал- 
ни закон.

Речи „друкчија пресуда" односе се на пропис, на правну ква- 
лификацију кривичног дела.

Да се ради о осуђујућој пресуди произлази и из тога да жал- 
бени суд утврђује, да су одлучне чињенице у првостепеној пре- 
суди правилно утврђене и да се баш с обзиром на утврђено чи- 
њенично стање по правилној примени закона има донети „друк- 
чија пресуда".

Само у осуђујућој пресуди може бити утврђеног чињенич- 
ног стања које може да прихвати жалбени суд.

Код ослобађајуће пресуде донесене на основу чл. 330 ЗКП 
нема чињеничног стања.

Ако би првостепена пресуда била донесена на основу битних 
повреда одредаба кривичног поступка (чл. 342 тач. 1) жалбени 
суд може само да укине првостепену пресуду.
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Ако се рали о повреди кривичног закона онда је то случај 
из чл. 365 ЗКП о којем је напред било речи.

Ако се ради о погрешно или непотпуно утврђеном чињенич- 
ном стању (чл. 342 тач. 3 ЗКП) онда се првостепена пресуда има 
укинути односно жалбени суд ће сам одржати главни претрес.

Осим тога, када се ради о жалби заснованој на чл. 342 тач. 4 
то не представља никакав проблем и ту нема нити може да буде 
било какве погрепше праксе.

Случајеви из чл. 329 ЗКП такође не представљају никакав 
проблем.

Према томе, остаје да видимо шта је законодавац смерао са 
прописом чл. 369 ст. 1, тач. 3 ЗКП. Мислим да би само чланови 
зиконодавне комисије могли да нам даду одговарајуће објаш- 
њење.

Поставља се питање који случајеви ослобађајућих пресуда 
би дошли под појам овог прописа.

Ако је неко ослобођен од оптужбе и жалба јавног тужиоца 
буде уважена по питању чињеница да ли је оптужени извршио 
радњу извршења или није жалбени суд ће или укинути првосте- 
пену пресуду и вратити предмет првостепеном суду да поново 
одлучи или ће сам одржати главни претрес.

Ако је првостепени суд донео осуђујућу пресуду па се ради 
само о правној квалификацији кривичног дела онда ће се при- 
менити пропис чл. 365 ЗКП.

Међутим, обзиром на пропис чл. 369 ст. 1 тач. 3 ЗКП шта ту 
може да се деси, и који случај би ту могао да буде предвиђен?

Ако је оптужени ослобођен од стране првостепеног суда то 
значи да питање кривице није доказано, односно ако има окол- 
ности које искључују кривичну одговорност (нужна одбрана, 
стање нужде).

Ако би се радило о застарелости кривичног гоњења или о 
ма ком другом случају из чл. 329 под тачкама 1 до 6 могло би 
да буде речи само о пресуди којом се оптужба одбија.

Међутим, пропис чл. 369 ст. 1 тач. 3 изричито предвиђа осло- 
бађајућу пресуду.

И шта би настало када би жалбени суд применом овог про 
писа на неком основу где није у питању чињенично стање, донео 
осуђујућу пресуду, и ако је оптужени од стране првостепеног 
суда био ослобођен оптужбе.

Један грађанин СФРЈ био би проглашен кривим и осуђен без 
одржавања главног претреса што значи без принципа усмености 
— непосредностн, дакле по некадашњем принципу писмености и 
посредности из инквизиторског поступка, без принципа јавности, 
дакле, по принципу тајности из инквизиторског поступка.

Једино би изгледа остао непримењен „принцип законске тео- 
рије доказа".
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Против такве пресуде као што смо већ напред увидели бпту- 
жени би има право да улаже жалбу на трећи степен тј. на Врхов- 
ни суд Југославије.

Међутим, према пропису чл. 369 ст. 2 послед^ва реченица 
Врховни суд Југославије никада не може да одржи претрес.

Коначно смо добили одговор на питање постављено у самом 
наслову овог чланка.

Дакле, грађанин СФРЈ може да буде проглашен кривим и 
осуђен без одржавања главног претреса пред већем које га буде 
огласцло кривим и казнило.

Y вези овог рекао бих још и то да оптужени не мора пред 
првостепеним судом да изнесе своју целокупну одбрану обзиром 
да он не мора чак ни да се изјашњава на оптужбу ако неће.

Он би пред другостепеним судом који има она овлашћења из 
члана 369 ст. 1 тач. ЗЗКП евентуално могао да изнесе и нешто 
ново!

Писац чланка одлучио се да га напише не због неких чисто 
теоријских разлога већ из чисто практичних a ради очувања за- 
конитих права грађана наше СФРЈ.

He желим се освртати на ранију погрешну праксу неких 
врховнинх судова република који су годинама уназад без одржа- 
вања главног претреса мењали чињенично стање утврђено по пр- 
востепеном суду па оптужене или ослобађали уколико је од стра- 
не првостепеног суда био проглашен криВим и осуђен или га 
проглашавали кривим и изрицали казну уколико је од стране 
првостепеног суда био ослобођен.

Питање виности или невиности, питање кривње или некрив- 
ње је тако велика ствар, тако драгоцена — ради се о слободи 
човека, некада и о животу или смрти, па се од основних прин- 
ципанашег ЗКП-а не сме одступити чак и у таквим случајевима 
када неки постављају питање целисходности или нецелисход- 
ности.

Када се ради о присвајању или на други начин постигнутој 
противправној имовинској користи где није у питању велика 
вредност дешавају се одступања од принципа, која одступања се 
ничим не могу оправдати.

Недавно један Врховни суд Републике донео је по жалби 
јавног тужиоца пресуду и оптуженог Ф. Л>. из С. прогласио кри- 
вим и осудио га због кривичног дела послуге из чд. 323 ст. 1 КЗ 
на 1 месец затвора истина применом чл. 48 КЗ — условно на 
једну годину.

Радило се о износу од свега 25.860.— динара.
Именовани је био оптужен због проневере из чл. 322 ст. 1 КЗ. 

Ни у жалбеном поступку упитни износ није био накнађен.
Питање да ли је неки износ присвојен или је од стране опту- 

женог узет на послугу јесте чињенично питање и још једном 
подвлачим чињенично питање.
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Y једном другом предмету тај исти суд или неки други, што 
уопште није важно, прогласио је кривим С. Д. из А. због кривич- 
ног дела фалсификата службене исправе из чл. 319 ст. 1 КЗ и 
осудио га на казну затвора у трајању од 6 месеци.

Иначе је овај С. Д. из А. био оптужен, заједно са својим са- 
учесником J. И. из С., за упитно кривично дело односно рвај са- 
учесник J. И. из С. је била опту^жена због кривичног дела фалси- 
фиковања исправе из чл. 306 ст. 1 КЗ.

Обе ове пресуде донесене су без одржавања главног претреса 
у току 1964. године.

ЖАРКО РАДОСАВ

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИ КОМОРА
ЈУГОСААВИЈЕ

Председништво Савеза адвокатских комора Југославије одр- 
жало је седницу у Љубљани на дан 10. и 11. октобра 1964. године. 
Поред редовних чланова председништва седници су. присуство- 
вали (првога дана) и секретар за правосуђе СИВ-а Рајх Арнолд 
и секретар за правосуђе С. Р. Словеније Кутин.

Председништво је претресло низ питања у вези дискусије о 
доношењу новог Закона о адвокатури, a посебно питање удру- 
живања адвоката. Сем тога, размотрени су пројекти других за- 
кона уколико се односе на адвокатуру.

Председништво је нашло да нови Основни закон о доприно- 
сима и порезима грађана у односу на адвокате (вршење интелек- 
туалних услуга) није сагласан уставним прописима. Наиме, ови 
прописи се служе упоређењем са просеком личног дохотка лица 
одговарајуће стручне спреме у радном односу државних органа 
и радних организадија, што би за адвокате значило у односу на 
судије, a што по оцени председништва не би били једнаки услови. 
Стога је председништво формирало комисију (Трнинић, Спахо, 
др Кениг), која треба да проучи ствар у цил>у обраћања Савеза 
на Уставни суд.

Како се у питању удруживања адвоката нису постигла уса- 
глашена становишта у погледу форме то је председништво фор- 
мирало комисију (Др Шукље, Шелих Руди, др Беденко, Шимато- 
вић, Ботић) која треба да изради тезе о будућој физиономији 
удружених адвокатских канцеларија.

Да би се сва питања везана за доношење нових прописа из 
области правне службе детаљније и јавно претресла председни- 
штво је заказало пленум Савеза адвокатских комора за дан 31. 
октобар и 1. новембар 1964. године у Београду.

М. Б.
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ЕМИЛ КУЗМАНОВИК

Адвокатуру Војводине задесио је тежак удар. Y недељу 25. 
октобра 1964. у близини Кечкемета (HP Мађарска) изгубио је 
живот, у саобраћајној несрећи, адвокат Емил Кузмановић, из 
Сремске Митровице. )

Емил Кузмановић рођен је 19. фебруара Г910^^дине у Вогњу. 
Гимназију је завршио у Руми, a марта 1934. је дипломирао
на Правном факултету у Београду.

После стицања правне дипломе обавио је прописану адвокат- 
ско-приправничку вежбу, a од 1940. године до почетка 1948. го- 
дине адвокатуру врпшо је у Београду. Од 26. марта 1948. па до 
смрти, био је адвокат у Сремској Митровици.

Пок. Емил Кузмановић био је одличан правник, сјајан човек, 
који се СВОЈИ.М врло озбиљним радом, модерним схватањима увек 
■истицао и служио свима за пример.

Тих по нарави, предусретљив, увек спреман да сваком п о  
могне, знао је увек да заузме правилан став по свим питањима 
у којима је имао да дела. Његов однос према људима био је увек 
пун човечности.

Као адвокат се истицао својим дубоким правни.м знањем, 
солидношћу којом је прилазио, ма и најмањем задатку.

Y органима наше Коморе радио је активно. Председник Рад- 
ног одбора адвоката и адв. приправника у Ср. Митровици кроз 
внше година, члан Дисциплинског суда, a у послудње три сесије 
члан YnpaBHor одбора Адвокатске коморе у АПВ, посветио је 
велику пажњу општим питањима наше адвокатуре. Његови ста- 
вови, његова схватања ишла су увек у правцу заступања угледа 
и оправданих захтева наше адвокатуре, a у сагласности са потре- 
бама нашег јавног живота.

Прерани његов нестанак тежак је удар за нашу адвокатуру, 
a посебно за Адвокатску комору у АПВ, која ће увек са пуно 
права истицати његово прегалаштво, његов интерес за опште ста- 
ње и питање адвокатуре у Војводини.

Слава Му!
К. X.

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Рок застаре за политичко-терито- 
ријалну јединицу почиње тећи од 
даса кад је оштећени сазнао за ште- 
ту a не онда када је сазнао за слу- 
ж6еш1ка који је својим незаконитим 
г.ршен»ем службе штету ванео. (ВСС 
Од. Н. С. бр. Рев. 343/964).

Тужиља је  уложила ревизију про- 
тив II. ст. пресуде којом је њена ту-

ж ба одбијена. Ревизија је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

Ако је штету причинио сл уж бе-  
ник политичко-територијалне једи- 
нице трећим лВцима незаконитим 
вршењем службе, онда рок застаре 
за пол. тер. јединицу почиње тећи 
од дана сазнања оштећеног да је 
штета причињена од службеника
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пол. тер. зединице, a не од дана са- 
знан»а који  је  ‘Службеник стварно 
својим неправилним радом починио 
шгету.

Тужитељица је сазнала да је слу- 
жбеник СО Ср. К. починио штету 
па како је од да1на сазнања за osio 
па до дана подношења туж бе nix>- 
текао рок од 3 године, то је уту- 
ж ено потраживање за накнаду ш те- 
те застарело.

сине штете настале због бесправног 
каришћења спорног землзиштз' од 
стране туженика за време од три 
године пре подношења конкр. ту- 
жбе.

Веридба у нашем праву није при- 
знати празви институт па стога из 
ње не могу проистећи права и оба- 
везе за учеснике. (ВСС Од. Н. С. 
бр. Рев. 329/964).

Против II. ст. пресуде, којом је од-  
бијена жалба тужиоца, уложена је  
ревизија која је као неоснована од- 
бијена, a из разлога:

Неосновано сматра тужител> да 
раскидање веридбе м ож е само по се- 
би представљати основ за накнаду 
штете. Веридба није у  нашем праву 
признат институт, па стога из ње 
не могу проистећи никакве правне 
последице. — Ни по општим начели- 
ма за  накнаду штете тужиоцу не 
припада право на накнаду трошкова 
учињеиих чашћавањем поводом на- 
мераваног ступања у  брак његове 
ћерке оа тз^еником.

Накнада штете због бесправвог 
ко1'Кшћен>а земл»ишта је у фактич- 
ној закупнини у новцу, a не закуп- 
нини у жи1*Ј̂  обрачунатој у новцу.
(ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 624/964).

I. ст. пресудом обвезан је  тужени  
да плати тужиоцу 1,563.700 дин. с. 
п. п. на име накнаде штете. Тзгже- 
ни је уложио жалбу, која је осно- 
вана, I. ст. пресуда у  делу за из- 
нос од 1,437,700 дин. укинута, I. ст. 
суд упућен на доношење нове од- 
луке, a из разлога;

Када се закупнина досуђује као 
вид накнаде штете, тада се иста не 
може обрачунавати путем вЈ>едности 
одређене количине жита, већ, на- 
против требало је утврђивати и х о -  
лика је  била годишња закутшина у  
новцу за 1. кј. земље, без обзира на 
евентуалну закупнину у  житу. За-  
то је потршбно у  ноРом поступку на 
сходан начин утврдити колика је 
била закупнина у  новцу за спорне 
године по 1 кј. земље, па тек након 
тога утврђивати укупан износ ви-

Ако су даропримци знали да да- 
родавац Као дужник склапа пред- 
метни даровни уговор у  намери да 
оштети своје повериоце, тада по 
правним правилима о побијању 
правних дела ван стечаја поверилац 
може побијати то правно дело —  
даровни уговор —  у року од 10 го- 
дина. (ВСС Од. Н. С. бр. Гж. 390/ 
964).

I. €т. пресудом удовол>ено је ту- 
жбеном захтеву па су обавезани ту- 
женици да признају тужиоцу да је 
дарОЕни утовор без тгравног дејств^ 
према н.ему, и да су  дужЕни соли- 
дарно да плате тужиоцу 362.246 дин. 
с п. п.

Тужени су  уложили ж албу, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога:

Пресудом је улшрђено да  су не- 
кретнине стечене даровним уговором 
као и то да су тужени — даропри- 
мци — знали да тужени I. р>еда — 
дародавац — као дуж ник склапа 
предметни даровни уговор у  наме- 
ри да оштети своје повериоце. Пре- 
ма тс.че, по правним правилима о 
побијању правних дела ван стечаја, 
тужилац у  тужби нападнуто пр>авно 
дело (даровни утовар) м ож е побија- 
ти у  року од 10 година, a како је 
тужба поднесена учутар застарног 
рока, то је приговор туженика нео- 
снован.

Право на увећани лични доходак за 
50% радник има и у случају када је 
ван радног времена вршио рад —  
прековремени рад —  под условом да 
је тај рад привредној органнзацији 
био неопходан. —  Ако тај рад ни- 
је био непходан раднику припада за 
извршени рад накнада и по прав- 
но!и основу неопразданог обогаћења 
уколико се послодавац користи ре- 
зултатима тога рада. (ВСС Од. Н. С. 
бр. Рев. 358/964).

I. ст. преоудом је уваж ен захтев. 
На ж албу је II. ст. суд туж бу од: 
био, прершачењем I. ст. пресуде. У- 
ложена ревизија тужиоца је  основа- 
на, ниже пресуде су  укинуте, и 
I. ст. суд упућен на доношеше нове 
одлуке, a из разлога:
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Ногр>ешно је правно схваташе II. 
ст. суда да тужилац цема право тра- 
жити лични доходак увећан са 50% 
за извршени прековремени рад са- 
мо зато, што му тај рад није био 
писмено наређен у  с.мислу чл. 179. 
Зак. о радн. односима. Право на у- 
већани личии доходак радник има 
и у  случају када је ван радног вре- 
мена вршио рад под условом да је 
тај рад за привредну организацију 
5ио неопходан. Ако тај моменат не- 
опходности и £не би стајао, туж бе- 
ни захтев би могао бити делимично 
основан, јер би тужиоцу припадала 
накнада за извршени рад по (прав- 
ном осиову ‘неоправданот обогаћења, 
уколико се тужени користио 1>езул- 
татом тога рада.

Како нису у ранијем постутгку у -  
тврђене све релевантне чињенице 
потребне за правилно пресуђење, 
ваљало је обе ниже пресуде уки- 
нути.

Доставл>ање налога за плаћање 
таксе пуномоћнику уместо странци 
непосредно је правозал>ано (Врх. 
привр. суд Сл. број 771/64-3 од 24. 
VIII 1964).

Првоствпени суд је доставио налог 
за плаћање таксе за пресуду јавном 
правобранилаштву које је на оонову 
понзгмоћи заступало тужиоца у по- 
кренутом спору. Како по овом нало- 
гу за плаћање није поступљено у  
року од 15 дана у  с.мислу одредбе 
члана 38. Закона о  судским таксама, 
то је посебни.м решењем постутгају- 
ћег суда одређена и спроведена при- 
нудна наплата како Ј)едовног износа 
такее, тако и износа од 50% на име 
казнене таксе.

У жалби на ово решење пуномоћ- 
ник тужиоца је истакао да је налог 
за плаћање таксе требало упутити 
непосредно странци као таксеном 
обвезнику, па да према томе није 
могло ни доћи до принудне напла- 
те таксе.

Другостепени суд је жалбу одбио 
из следећих разлога:

Према доставници приложеној уз  
спиСе, налог за плаћање таксе при- 
мило је јавно правобранилаштво ко- 
је је 'по овој правној ствари туж и- 
очев парнични ПЈШомоћник.

Према одредби члана 127. става 1. 
Зпп, кад странка има законског за- 
ступника или пуномоћника достав- 
љање се врши заступнику или пу- 
номоћнику, a радње у поступку ко-

је пуномоћник предузима у грани- 
цама пуномоћи, имају исти учинак 
као да их је предузела сама стран- 
ка (чл. 85. Згш). Чињеагица што од- 
редба члана 38. Закона' о судским 
таксама предвиђа достављан»е на- 
лога за  плаћање таксе самој стран- 
ци, није довољна и за закл>учак да  
би за доставл>ање налога за пла- 
ћаше таксе важила нека посебна 
правила о исжл>учивом и непосред- 
ном достављању тог налота стрканци 
лично, изузетно од општих прави- 
ла о достављању писмена у  парнич- 
ном поступку. Пошто је у овом спо- 
ру, какР је већ речено, тужиоца за -  
ступало јавно правобранилаштво, 
које је, према пуномоћју, имало о- 
влашћење да у име тужиоца подне- 
се туж бу и  да ва по тој тужби у 
свему до краја заступа, то суд сма- 
тра да  је доставл>ање налога за пла- 
ћање таксе које је извршено на р у- 
ке јавног правобраниоца било пра- 
воваљано.

Како, у вези изложеног, достав- 
љаше налога за плаћање таксе, у  
овом случају и јавном правобрани- 
лаштву, има пуно правно дејство, a 
таксени обвезник није у  законском 
рску од 15 ' дана, предвиђеном у 
члану 38. Закона о судским такса- 
ма, уплатио дуж ну таксу, то је тф - 
во степени суд правилно поступио.”

При обрачуву висине ппете због 
плаћања инвалидске пензије има се 
узети у обзир износ уплаћеног до- 
приноса у одгозарајуће фондове
(Врх. привр. суд Сл. бр. 206/64).

Првостепеном пресудом је т уж е-  
но грађевинско предузеће било об- 
везано да надлежиом Комуналном 
заводу за  социјално осигурање ис- 
плати у  једном износу накнаду за  
т{>ајно новчано давање на које је  ту -  
жилачки завод обавезан исшгаћива- 
њем инвалидске пензије своме оси- 
гзфанику, који је као радник т уж е-  
ног предузећа претрпео послокну 
несрећу услед које је дошло до не- 
способности истог за даљи редован  
рад, a за овај пословни случај cho
ck одшворност туж ено предузеће 
због пропуштања предузиман»а по- 
требних заштитних мера на гради- 
лишту. При утврђивању висине на- 
кнаде суд је узео у обзир мишл>ење 
вештака-актуара који су  износ на- 
кнаде гтроценили узимајући у об- 
зир капитализирану вредност ме-
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Сечвих давања на име инвалидске 
пензије.

Поводом ж албе туженог предузе- 
ћа другостепени суд је  ову пресу- 
ду укинуо због неправилно обрачу- 
нате Еисине накнаде између рста- 
лог и из следећих разлога:

„При обрачуну висине штете ак- 
туар мора да узме у обзир не само 
тужиочева трајна новчана даван>а, 
већ и чињешшу да је !инвалрвдски 
пензионвр С. К. у часу удеса био 
у 'радном односу и да је  вршена у -  
плата дспринооа у  ф онд инвалид- 
оког и фонд пензионог осигурања 
из кога 'се подмирују расходи за  ис- 
плату пензија и других обавеза из 
тога осигурања (чл. 129—132 Зако- 
на о организацији и и финансира- 
њу социјалног осигураша). Ово сто- 
га што се извршеним уплатама до- 
приноса стварају материјалне ре- 
зерве из којих се врше исплате о- 
ситурани1р1ма. Уколико је радни 
стаж био дуж и то су  те материјалне 
резерве веће. Из тога следи да све

исплате учшвене од стране тужиоца 
паводом HScpehHor случаја н е пред- 
ставл>а]у штету за Завод, нити мо- 
гу предсл1авл>ати такву штету,. јер је 
Један део тих исплата покривен у- 
плаћеним допринооом ссадијалног о- 
сигураша, односно на основу зако- 
на се узима да је покривен према 
дужини гсризнатог радног стажа, па 
се стога н е може пребацити ка ту- 
женог целокупан терет исплата. У 
противном заканска обавеза завода 
за исплату пензије осигураника, a 
према дужини признатог му радног 
стажа, у оваквим случајевима ни- 
када не би дошла до примене. Акту- 
ар, дакле, при обрачуну висине 
стварне штете има да утврди који 
се део инвалидске пензије који ту- 
жилац иоплаћује сматра покриве- 
ним «а  аснову лризнатог радног ста- 
жа, a не да као стварну штету об- 
рачунава целокупан износ који ту- 
жилац треба да исплати на име пен- 
зије.”

ИЗМЕНА ЖИРО PA4YHA АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АПВ

Жиро рачун Адвокатске коморе у АПВ је измењен и сада 
носи број: 151-11-608-419, па се све уплате на име чланарине, 1% 
доприноса, доприноса за Фонд посмртнине, новчане казне, тиска- 
нице итд. као и претплата на „Г7^\СНИК" треба да се врше 
на овај нови жиро рачун: Адвокатска комора у АПВ број 
151-11-608-419.

Књиговодство АК у АПВ

ПОЗИВ НА nPETBAATY

Одлуком YnpaBHor одбора АК у АПВ „ГААСНИК" ће изла- 
зити и у 1965. години, у 12 бројева, на 32 штампане стране сваки.

Цена годишњој претплати, обзиром на поскупљење хартије 
и штампарских услуга за 1965. годину је 1.600 динара годишње.

Адвокати, чланови Адвокатске коморе у АПВ примаће „ГАА- 
СНИК" преко поште, a не као досада путем Радних одбора. „ГАА- 
СНИК“ ће се адвокатима АК у АПВ слати на личну адресу. Мо- 
лимо адвокате из места у који.ма у Именику адвоката који је 
издао Савез адв. комора Југославије није означена адреса, да нам 
пошаљу тачну адресу, ако сматрају да им часопис неће стизати 
само са означењем имена, презимена и места становања.

Претплату ће адвокати плаћати са чланарином директно 
Адвокатској комори у АПВ, тј. износ чланарине биће повишен 
од 1. јануара 1965. године, са ценом претплате на „ГААСНИК" тј. 
са 1.600 динара.
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Радни одбори који желе да добијају посебно „ГЛАСНИК" 
треба да известе Комору о томе и требују одређен број часописа.

Молимо све наше остале претплатнике да претплату за 1965. 
годину обнове, уплатом 1.600 динара на жиро рачун: Адвокатске 
коморе у АПВ „ЗА ГЛАСНИК", 151-11-608^19. Ови претплатници 
нека означе тачну адресу, a они који желе више примерака, нека 
то саопште Уредншптву „ГЛАСНИКА".

Сви државни, срески и општински органи, установе, преду- 
зећа и задруге добиће посебно рачуне за 1965. годину.

Молимо све претплатнике који нису из.мирили претп.лату за 
1964. — a има и заостатка из 1963. године — да уплате свој дуг.

Уредништво „ГЛ.АСНИКА"

ИЗ КЊИГОВОДСТВА АК У АПВ

Пошто се ближи крај буџетске 1964. године .мо.\имо све адво 
кате, дужнике, да све своје обавезе према Ко.мори измире. Исто 
тако се умо.давају и Радни одбори да своје обавезе npe.\ta Комо- 
ри из.мире, све ово, да би се могао у потпуностн остварити финан- 
сијски план за 1964. годину.

Молимо чланове Фонда посмртнине да за с.мртни случај пок. 
Еми.\а Кузмановића, адв. из Ср. Митровице, уплате допринос од 
600.— динара.

Књиговодство АК у АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у АПВ која је одржана дана 
27. октобра 1964. године донесена су следећа решења:

1. Председник М. Ботић обавестио је Управни одбор о тра- 
гичној смрти пок. Емила Кузмановића, члана Управног одбора, 
подвлачећи његов плодоносан рад. Управни одбор је минутом 
ћутања одао последњу почаст сво.м пре.минулом члану.

2. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника н референата о раду Управног одбора.

3. Прихваћен је предлог Уређ. одбора „Гласника" о висини 
претплате за 1965. годину, у износу од 1.600 дин. годишње, с тим 
да ће сви адвокати Коморе „Г.ласник" добијати директно, на сво- 
ју адресу, a износом од 1.600 дин. на и.ме претплате, повисиће се 
чланарина.

4. Покреће се дисциплински поступак против свих адвоката 
који су дужни Комори.

5. Решењем бр. 235/1964. уписује се у именик адвоката АК 
у АПВ Николић Драган, са сед. адв. канцеларије у Бач. Паланци, 
a пресељењем адв. канцеларије са подручја Адв. коморе у Бео- 
граду.

6. Решењем бр. 216/1964. уписује се у именик адвоката АК 
у АПВ са седиштем адв. канцеларије у Пећинцима, Поповић Ми-
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ливоје, a пресељењем седишта адв. канцеларије са подручја Адв. 
коморе Y Београду,

7. Решењем 272/1964. брише се из именика адвоката АК у 
АПВ, са даном 25. октобра 1964. услед смрти пок. Емил Кузма- 
новић, адв. из Сремске Митровице, a за преузиматеља његове адв; 
канцеларије одређује се др. Федор Араницки, адв. из Срем. Ми- 
тровице.

8. Решењем бр. 269/1964. брише се из именика адвоката АК 
у АПВ, са 1. новембром 1964. године, услед пензионисања, Сергије 
Метељски, адв. из Новог Сада, a за преузиматеља се одређује адв. 
Петерка Јосип из Новог Сада, с тим да С. Метељски задржава 
чланство у Фонду посмртнине.

9. Решењем бр. 271/1964. уписује се у именик адв. приправ- 
ника АК у АПВ, са даном 27. октобра 1964. Коњовић Давид, на 
адв. припр. вежби код адвоката др. Коњовић Федора у Сомбору.

10. Решењем бр. 283/1964. брише се из именика адв. приправ- 
ника са даном 14. септембра 1964. услед заснивања радног односа 
Тонтић Мирјана, из Новог Сада.

11. Решењем бр. 261/1964. брише се из именика адв. приправ- 
ника АК у АПВ, са даном 5. октобра 1964. услед заснивања р£1Дног 
односа Милин Иван из Новог Сада.

12. Решењем бр. 257/1964. брише се из именика адв. приправ- 
ника АК у АПВ са даном 1. октобра 1964. усдед одслужења редов- 
ног кадровског рока, Будишин Душан, из Кикинде.

13. Решењем бр. 253/1964. ставл>а се ван снаге решење о при- 
временој забрани вршења адвокатуре Поповић Михајла, адв. из 
Зрењанина, изречена решењем бр. 109/1964.

14. На основу чл. 47. ст. 2 ЗОА, чл. 8 Уредбе о награди за рад 
адвоката, члана 33 Статута АК у АПВ евидентира се уговор о 
пружању правне помоћи, и то:

Решењем бр. 264/1964. Дамјан Борђа, адв. из Зрењанина 
са Монтажноинстал. пред. у Зрењанину од 2. октобра 1964;

15. Решењем бр. 276/1964. одређује се привр. заменик оболе- 
дом др. Сингер Бели адв. из Суботице, адвокат Шарчевић Андри- 
ја, из Суботице.

16. Решењем бр. 274/1964. узима се на знање извештај адво- 
ката Ботић Милорада, др Кениг Јулија, др МијаТовић Воје, Рон- 
чевић Стевана, Тангл Золтана и Тодоровић Радивоја, чланова I. 
Удружене адв. канцеларије у Новом Саду, да је ова 30. септембра 
1964. престала са радо.м.

17. Решењем бр. 275/1964. узима се на знање пријава адво 
ката Ботић Милорада, др Кениг Ју.л.ија и Рончевић Стевана, из 
Новог Сада, да од 1. октобра 1964. године воде удружену адв. кан- 
целарију у Новом Саду.

18. Решавано је о молба.ма за упис у именик адвоката и оста- 
лим текућим послови.ма.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК’’ излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комора 
у  АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  одговорни уредник: 
Боггић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун код 
Народне банке 151-11-608-419 /  Штампа „Будућност”, погои књига и брошура
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