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ГЛАСНИК
АДВОКАТСКЕ К О М О Р Е  У А.П. ВОЈВОДИНИ

Годнна ХЏ1 Нова Сад, мај 1964. Број 5

СА ДРЖАЈ :

Ж. Булатовић

К. Хаџи 

М. Ботић 

Б. Хаџи

Позив на Скупштину Адв. ком. v  
АИВ;

Извештај Упривног одбора АК  у 
АПВ о раду у 1963. години;

Уставне одредбе кривичноправног 
значаја и новелЈфање КЗ;

Порез на доходак адвоката;

Конгрес Међ. уније адвоката;

Пленум Савеза адв. комора у Нишу;

Из судске праксе;

Службена саопштен>а.





Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У  А. П. В О Ј В О Д И Н И

Година XIII Нови Сад, мај 1964. Број 5

позив
На основу чл. 81. тач. 1. и 2. Закона о адвокатури, и чл. 18, 

19. Статута Адвокатске коморе у АПВ, Управни одбор адвокат- 
ске коморе у АПВ, с a з и в a

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШ ТИНУ

Адвокатске коморе у АПВ која ће се одржати у н е д е љ  у 
24. маја 1964. године, у Н о в о м  Са д у ,  у  сали хотела „Д А РК ” 
(нови), са почетком у 8,30 часова, a са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање скупштине;
2. Утврђивање присутних чланова;
3. Избор радног председништва;
4. Читање записника скупштине од 19. маја 1963. године;
5. Извештај Управног одбора о раду органа Коморе у 1963. 

години, који је објављен у број 5 „Гласника” за 1964. 
(Милорад Вотић, председник);

6. Завршни рачуни Адвокатске коморе и „Гласника” за
1963. годину, који су објављени у  број 3 „Гласника” за
1964. год. (Золтан Тангл, благајник);

7. Извештај Комисије за преглед финансијског пословања 
Коморе у 1963. год. (Др Војин Мијатовић, председник 
Комисије за преглед финансијског пословања Коморе);

8. Предлог буџета Коморе и „Гласника” за 1964. годину, 
(објављен у бр. 1 „Гласника” за 1964. год.);

9. Дискусија по извештајима, Давање разрешнчце органи- 
ма Коморе;

10. Избор председника (и заменика) Управног одбора Ко- 
море, чланова Управног одбора Коморе, чланова Савета 
Коморе, (које бира Скупштина Коморе), председника 
дисциплинског суда Коморе и његовог заменика, чланова 
I степеног и II степеног дисциплинског суда, дисциплин- 
ског тужиоца Коморе и његова два заменика, Комисије 
за преглед финансијског пословаша;

11. Разно.
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Право учешћа на Скупштини имају сви чланови Коморе 
(адвокати), изабрани чланови Савета по Народној скупштини АПВ 
и делегирани представници Удружења адвокатских приправни- 
ка у АПВ.

Ако се у заказано време не скупи довољан број чланова, 
Скутптина ће се одржати, сходно чл. 20. Статута Коморе, са по- 
четком један час касније, без обзира на број присутних.

Управни одбор позива све чланове Коморе да безусловно 
узму учешћа у раду Скупштине и у избору нових органа Коморе 
за наредни период.

Сва обавештења техничке природе, биће циркуларом до- 
стављена Радним одборима адвоката и адвокатских приправника.

Из седнице Управног одбора Адвокатске коморе у  АПВ, одр- 
жане дана 17. априла 1964. године.

Секретар, 
Олга Царић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ О РАДУ У 1963. ГОД.

ОПШТИ ПРОБЛЕМИ АДВОКАТУРЕ

У  протеклој години југословенска адвокатура, па и адвока- 
тура у Војводини, као и Адвокатске коморе и Савез адвокатских 
комора Југославије, суочавани су са знатним потешкоћама у раду 
адвоката. Нарочито на територији СР Србије, где је известан 
број адвоката изгубио знатан број клијената —  привредне орга- 
низације. Исто тако било је потешкоћа услед нерешених или не- 
правилно решених материјалних питања у вези рада адвоката, 
од којих посебно питање висине давања комуни, те у вези про- 
блема из социјалног осигурања. Адвокатска комора Војводине, 
тесно је  сарађивала са Адвокатском комором у Београду, на 
решавању питања адвокатуре и рада адвоката у нашој Репу- 
блици. Исто тако је у  заједници са Адвокатском комором у Бео- 
граду, иницирала Савезу адвокатских комора Југославије, по- 
кретање рада на решавању питања тумачења и обнове Уговора 
о социјалном осигурању адвоката, о измени Уредби о наградама 
и Тарифе за рад адвоката, питање опорезивања и поступка код 
наплате пореза код адвоката и др. У  том циљу су биле фор- 
миране повремене и сталне комисије за међусобну сарадњу.



Преко Савеза адвокатских комора Југославије, Адвокатска ко- 
мора у Новом Саду, живо је сарађивала и са другим Коморама.

Поводом дискусија о преднацрту устава СФРЈ Савез адво- 
катских комора Југославије, настојао je да у коначном тексту 
Устава, адвокатура заузме одговарајуће место у служби правне 
помоћи, па је усвојена формулација, како у Савезном Уставу 
тако и у републичким Уставима, да је  адвокатура основни вид 
пружања правне помоћи грађанима и организацијама. Ово је ве- 
лики успех Савеза као и Комора, јер се на тај начин решило 
питање које се у јавности расправљало дуже времена о облицима 
и организацијама правних служби. Према овој уставној одредби, 
остале правне службе које се и уколико се буду формирале, по 
својој суштини су само допуна адвокатури, као основној служби 
правне помоћи и ни у ком случају више не могу потискивати 
ову, као што су то задњих година на разним местима покушавале, 
a у Војводини чак и успевале да то делимично и учине.

У  1963. години, није било већег броја исписа адвоката као 
што је то било у 1962. години, што значи да су се кадрови у 
адвокатури Војводине углавном стабилизирали и да је престало 
осипање ових кадрова. Управни одбор Коморе сматра да je ста- 
билизација наступила првенствено услед уставне одредбе о адво- 
катури, која даје одређену перспективу за дал>и развитак адво- 
катуре, a исто тако и услед измене курса опорезивања у главшш 
центрима Покрајине, где живе и раде адвокати, те уопште услед 
запажено бољег третмана адвоката као припадника корисне јавне 
службе и друштвених радника. У  вези са овим може се конста- 
товати и појачан друштвени рад адвоката у комунама где живе, 
што такође указује на могућност брзе и снажне афирмације 
адвокатуре као јавне службе и адвоката као носилаца озбил>не и 
важне стручне и друштвене функције.

У  1963., години сходно препорукама Савеза адвокатских 
комора Југославије и Адвокатске коморе Војводине, запажена 
је и појава првих удружених адвокатских канцеларија. Тако су 
током 1963. године основане две овакве канцеларије у Зрења- 
нину, једна у Панчеву, једна у Бечеју и једна у Кањижи. Ове 
удружене канцеларије базирају свој рад на Правилима удру- 
жених адвокатских канцеларија која је израдио Савез адвокат- 
ских комора Југославије и која су примљена од свих Комора. 
Исто тако ,и у Новом Саду, је формирана једна удружена адво- 
катска канцеларија са почетком рада од 1. јануара 1964. год., 
позивајући се на поменута Правила и чл. 14. Устава СФРЈ. Ове 
удружене адвокатске канцеларије по својој суштини су радне 
заједнице, о којима говори чл. 14. Устава СФРЈ. Још немамо 
озбиљнијих анализа о раду и успеху ових удружења адвокатских 
канцеларија, но адвокати са будним интересовањем прате ову 
појаву и уколико основане успеју у своме раду, може се оче- 
кивати оснивање већег броја удружених адвокатских канцела- 
рија. По својој организацији рада, могућности специјализације 
и решавању техничких питања смештаја и опреме, ове могу да 
буду један савременији тип адвокатских канцеларија, a у  ко-
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јима се ипак неће изгубити независност и самосталност адвоката 
и потпуна могућност чувања професионалне тајне.

Тако је адвокатура Војводине, односно Адвокатска комора 
у Новом Саду, ушла у  1964. годину, са основаним надама и пред- 
виђањима за непосредни успех ове службе у нашој покрајини.

II.

РАД ОРГАНА КОМОРЕ 

Управни одбор Коморе

Рад Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ у Новом 
Саду одвијао се нормално.

У  току 1963. године Управни одбор је  одржао 14 седнР1ца 
од којих су биле 3 ванредне. На тим седницама је донето 257 
записничких решења. На седницама Управног одбора редовно 
су присуствовали сви чланови, сем када је неко од чланова био 
спречен из оправданих разлога. На седницама Управног одбора 
на којима су расправл>ана општа питања адвокатуре или важнији 
проблеми позивани су и други органи Коморе, као председник 
Дисциплинског суда, Дисциплински тужилац, Председник коми- 
сије за преглед финансијског пословања, што се показало наро- 
чито корисним за координацију рада са овим органима Коморе.

Управни одбор, и поред решавања текућих питања око 
уписа и престанка адвокатуре, бавио се и посебно питањем бу- 
дуће организације адвокатуре, односно реорганизације адвока- 
туре као и питањем овог Закона о адвокатури. У  том циљу фор- 
мирано је неколико комисија и то једна комисија заједничка 
са Саветом Коморе која је требала да сагледа сву проблематику 
материјалног положаја адвоката као и остале проблеме. Форми- 
рана је и Комисија по питању израде преднацрта Закона о адво- 
катури и то у саставу Ботић Милорада председника, Царић Олге 
секретара и Кенинг др Јулија председника Дисц. суда. Поред 
ових Комисија оформл>ене су и Комисије у вези ставл>ан>а при- 
медби на Нацрт Закона о редозним судовима и Закона о при- 
вредним судовима и то у саставу Молдован Стевана, Перваз др 
Николе и Загорчић Миливоја, као и Комисија за стављаше при- 
медбе Нацрта Закону о јавном тзгжилаштву и то у саставу Царић 
Олга, Кромпић Станко и Стефановић Борислав, као и Коми- 
сија за претрес Нацрта Закона о јавном правобранилашту и то 
у саставу Ботић Милорад, др Кениг Јулије и Молдован Стеван. 
Горе оформљеним Козмисијама достављен је потребан материјал 
за рад које су савесно свој посао извршиле и писмено доставиле 
своје примедбе, које су примедбе достављене Савезу адвокатских 
комора Југославије.

Ради ефикаснијег сагледања проблема свих питања која 
су од животне важности за адвокатуру, односно адвокате офор- 
мљена је Комисија за социјално осигурање адвоката и то у са- 
ставу др Ишпановић Тоше, Хаџи Косте, СтефановрЉ Боре и



Царић Олге. Референт за израду предлога био је др Ишпановић 
Тоша.

Основане су и сталне поткомисије при Управном одбору 
и то поткомисија за израду пројекта Закона о адвокатури и то 
у саставу Ботић Милорада, Шарчевић Андрије, Царић Алге, др 
Кениг Јулија и Молдован Стевана.

Поткомисија за израду Тарифе у саставу др Кениг Јулије, 
др Перваз Николе и др Мијатовић Војина, као и поткомисија у 
вези контроле прихода адвоката у саставу Тангл Золтана, Мол- 
дован Стевана, др Кениг Јулија и Царић Олге.

Ове комисије као и поткомисије су стално радиле у вези 
ггрепоруке Савеза адвокатских комора Југославије у Београду. 
Поткомисија за израду Тарифе израдила је предлог Тарифе за 
награду рада адвоката који је предлог од Савеза и прихваћен и 
достављен Савезном сехретаријату за правосуђе у Београд.

Овај протекли период времена изискивао је велике напоре 
чланова Управног одбора, јер су догађаји то захтевали. У  вези 
препорука СОА да привредне организације буду заступане по 
правобранилаштву у Н. Саду Управни одбор је одмах оформио 
Комисију која је израдила меморандум који је упућен председ- 
нику Скупштине општине Н. Сад као и другим друштвено-поли- 
тичким форзгмима. На све важне догађаје Управни одбор је пра- 
вилно реаговао било на својим редовним седницама било на ван- 
редним. Приликом велике катастрофе земљотреса који је задесио 
главни град Македоније, Скопље, хитно је сазвана ванредна сед- 
ница Управног одбора и дата је препорука свим адвокаткма на 
територији Бојводине да пружају помоћ. Сви су адвокати ра- 
зумели ову тешку трагедију те су помоћ упућивати путем сво- 
јих Радних одбора, и Коморе.

Адвокати
У  1963. години број адвоката у односу на 1962. годину остао 

ie исти. Дана 31. децембра 1962. у именику а,двоката ове Коморе 
било је уписано 338 адзоката a дана 31. децембра 1963. исто 338 
адвоката.

У  току 1963. године у именик адвоката уписало се 25. адво 
ката и то 6 из редова адв. приправника, 2 судије, 5 из државне 
управе, 3 преселешем седишта адвокатске канцеларије са тери- 
торије друге Коморе, 6 пензионера и 2 из привредних органи- 
зација.

Број уписаних адвоката у поређењу са 1962. годином по- 
растао је са 5.

У  1963. години брисано је из меника адвоката 25. и то услед 
смрти 4, због пензионисања 11, 2 због пресељења седишта адв. 
канц. на територију друге Коморе, a остали због заснизаша рад- 
ног односа.

У  току 1963. године извршено је 14 преселења седишта 
адвокатске канцеларије на подручју ове Коморе.

У  1963. години постављено је 4 заменика оболелим адво- 
катима, 25. преузиматеља адвокатских канцеларија, 9 бесплатних
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заступника. Регистровано је 14 уговора о раду адвоката са при- 
вредним организацијама и основано је 4 удружене адвокатске 
канцеларије.

Адвокатске канцелариЈе су углавном распоређене у  седи- 
штима Окружних судова, општинских судова, док 17 адвоката 
имају своје адвокатске канцеларије у местима где нема судова.

Адвокатски приправници

У  именику адвокатских приправника у 1962. години било 
је уписано 31. децембра 1962. године 27 адвокатска приправника.

У  1963. години уписано је 9 адвокатских приправника, од 
којих са факултета 5, a остали из других служби.

Брисано је из именика адвокатских приправника у 1963. 
години 11 адвокатских приправника и то: 6 због уписа у именик 
адвоката, a остали због заснивања радног односа.

Током 1963. године извршено је  3 промене адвокатско при- 
правничке вежбе адвокатскргх приправника. Адвокатски при- 
правници обавл>ају вежбу у 17 места Војводине, увек у седишту 
судова.

31. децембра 1963. године у именику адвокатских приправ- 
ника ове Коморе уписано је 25 адвокатских приправника.

Услед малог броја адвокатских приправника, Удружење 
адвокатских приправника Војводине у 1963. год. није показало 
никакву активност. Једино што су одређивани представници адво- 
катских приправника за органе Коморе и што су узели учешћа 
преко свог представника на годишњој Скупштини Коморе.

Савет Адвокатске коморе

И у 1963. години Савет Адвокатске коморе у  АПВ вршио 
ie cBoie у Закону о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе 
у АПВ одређене задатке.

Савет Адвокатске коморе у АПВ одржао је укупно 5 седни- 
ца. На OBPiM седницама разматрао је стање у  адвокатури у АП  
Војводиш!, затим све актуелне проблеме наше адвокатуре, упо- 
знавао се са одлукама Пленума Савеза адвокатских комора Ју- 
гославије, проЈгчавао нацрте о евентуалној измени и допуни За- 
кона о адвокатури, давао своја мишљења и предлоге.

Савет је  донео 17 одлука којима се сагласио да постоје 
услови за упис у  именик адвоката.

Савет је  са Управним одбором Коморе имао тако рећи по 
свим гтатањима, усклађена гледишта.

На свим пленулшма Савеза адвокатских комора Југославије 
Савет ]'е био заступл>ен својим делегатима.

Дисциплински суд и Дисциплински тужилац

У  току 1963. године у раду код Дисциплинског суда, Дисци- 
плинског тужиоца и Комксије за мање дисциплинске преступе 
било је свега 178 предмета, од тога 127 предмета односи се на



дисциплинске пријаве примљене током 1963. године, a 51 пријава 
ко је су пренете из 1962. године.

Од овога броја дисциплински тужилац је у својој надле- 
жности обуставио дисгршлински поступак у 74 предмета, уступио 
је Котмисији за мање дисцршлинске преступе 35 предмета, под- 
нео је оптужницу у 16 предмета. Остало је нерешено код ди- 
сциплинског тужиоца из 1963. године 55 предмета и пренето у 
1964. годину.

Дисциплински суд је од 16 оптужница ^  одржавши 5 пре- 
треса —  решио 8 предмета и то: у 7 случаја донео је осуђујућу 
пресуду изрекавши дисцип. оптуженим новчану казну, a у 1 
случају је донео ослобађајућу пресуду. У  току код Дисциплин- 
ског суда остало је нерешено 8 оптужница, пренетих из 1963. 
године, a од којег броја 5 оптужница поднето је током децембра 
1963. године.

Врховни суд АПВ као другостепени дисциплински суд по- 
водом поднетих жалби од стране три дисциплинска оптужена у 
једном случају је првостепену пресуду преиначио и дисц. опту- 
женог ослободио од оптужбе, у једном случају је првостепену 
пресуду укинуо и вратио предмет дисц. суду на ново расправља- 
ње, a у једном случају пак је првостепену пресуду потврдио.

Комисија Управног одбора за мање дисциплинске преступе 
од уступљених 35 предмета мериторно решила је 31. предмет, 
од којих у 29 слзгчајева изрекла новчану казну до 5.000 дин., у 
1 случају је поступак обуставила, у 1 случаЈу је изрекла казну 
укора. Остало је нерешено код Комисије за мање дисциплинске 
предмете свега 4 предмета.

Дисциплински суд као другостепени суд поводом жалби 
дисц. окривљених против решеша комисије за мање дисциплин- 
ске преступе на својој нејавној седници решио је свега 10 пред- 
мета и то у 6 случајева је првостепена решеша потврдио, a у 4 
случаја је донео ослобађајућу одлуку.

У  1963. години дисциплинске пријаве поднели су судови 
и тужилаштва 5, привредне организације 3, Савезно извршно 
веће 1, Управни одбор 15, a све остале пријаве поднеле су странке 
—  грађани.

По врстама пријаве су се односиле: на мање повреде ду- 
жности и угледа адвокатуре 37, за почишено кривилно дело 3, 
за неизвршени обрачун са странком 6, сукоб са судијом 1, a за 
несавесно вршење адвокатских послова и неиздавања списа 
странци 80 предмета.

Још је увек велики број неосновано поднесених дисциплин- 
ских пријава нарочито од стране грађана, што се најбоље види 
да је сам дисц. тужилац у својој надлежности обуставио 74 
предмета.

Око тридесет дисциплинских пријава односи се на неда- 
вање изјашњења дисц. окривљених адвоката на позив дисци- 
плинског тужиоца. У  свим овим предметима —  који су третирани 
као мања повреда дужности адвокатуре Комисија Управног од- 
бора изрекла Je новчане казне.



Највећи број дисциплинских пријава односи се на оне у 
којима се странке жале на несавестан рад адвоката и то: непри- 
приступање на расправу, неиздавање списа, у неколико случајева 
пропуштање рока за жалбу, a у највећем делу за неспровођење 
купопродајних уговора о некретршнама у земљишним књигама.

Анализирајући ове појаве које се односе на несавестан рад 
адвоката може се констатовати да су исте у већем делу нео- 
сноване нарочито пријаве којима се странке жале да адвокати 
не спроводе закључене уговоре о некретнинама у земљишним 
књигама. Наиме, у вези ових пријава може се утврдити да се 
ради о објективним потешкоћама које спречавају спризвођење 
уговора на некретнинама у земљишним књигама. Ради се наиме 
о томе да странке у великом броју случајева захтевају од адво- 
ката састав уговора о отуђешу таквих некретнина које нису уве- 
дене у земљишне књиге или пак не налазе се на именима про- 
даваца односно дародаваца, било због тога што нису спроведени 
оставински поступци било пак да није обављен претходни адми- 
нистративни поступак. Било је неколико пријава против адво- 
ката што нису издали списе странкама на њихов захтев, затим 
неколико пријава због пропуштања рочишта или рока за ула- 
гање правног лека. У  свим овим случајевима дисциплински ту- 
жилац је поднео против таквих адвоката оптужницу, a Дисци- 
плински суд их је прогласио кривим и осудио на адекватну 
казну.

Велики број адвоката још увек не одговара својим дужно- 
стима за давање изјашњења на тражење дисциплинског тужиоца, 
што несумњиво успорава сам дисциплински поступак, a што пак 
у крајној линији има утицаја и на саму ефикасност дисциплин- 
ског поступка.

На том месту треба напоменути да је јуна месеца 1963. го- 
дине, приликом заседања пленума Савеза адвокатских комора 
Југославије у Сарајеву, одржан састанак дисциплинских органа 
(тужилаца и председника дисциплинских судова) из свих Адво- 
катских комора Југославије ради претресања проблема убрзања 
дисциплинског поступка и његове ефикасности. На том састанку 
донете су препоруке у правцу измена извесних одредаба доса- 
дашњег Закона о адвокатури, односно уношења нових одредаба 
у предстојећи Закон о адвокатури. Усвојена је препорука да ди- 
сциплински тужилац може поднети оптужницу дисциплинском 
суду и без преслушања дисц. окривљеног, односно и без писме- 
ног изјашњења, уколико неоправдано није дао своје изјашњење 
дисциплинском тужиоцу, те да и дисциплински суд може донети 
пресуду против дисц. оптуженог и без његовога саслушања уко- 
лико није приступио на претрес код дисциплинског суда a свој 
изостанак није оправдао.

Ове мере —  уколико буду усвојене —  несумњиво ће имати 
позитиван утицај у правцу убрзања и ефикасности дисциплин- 
ског поступка.

У  односу на 1962. годину може се констатовати да је број 
почињених дисциплинских преступа у опадању што се види из 
релативно малог броја поднесених оптужница.
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Администрација Коморе

i

Администрација Коморе се одвијала нормално. У  деловод- 
ком протоколу администрације запримљено је 324 предмета, од 
којих су сви решени до краја године, сем 2 молбе за упис у име- 
ник адвоката. Књиговодство је имало дописа 1707, од тога Радним 
одборима 151 допис, повлашћене вожње 161. Према томе, уку- 
пан број предмета који је администрација Коморе имала у раду 
износи 2.192.

У администрацији Коморе раде два стална службеника, хо- 
норарни књиговођа и један помоћни службеник. Непосредни над- 
зор и руководство рада администрацијом у Комори вршио је се- 
кретар Управног одбора.

Библиотека Адвокатске коморе

Библиотека броји 2.055 дела, док је у прошлој години имала 
1.977 дела, што значи да је у 1963. години набављено 78 дела, a 
у вредности од 165.910 динара.

Број читалаца у библиотеци био је 128, a ван библиотеке 
192. Коришћење часописа било је 56, a разних других листо- 
ва 154.

„Гласник”  Адвокатске коморе у АПВ

„Гласник” је и у  1963. години изашао у 12 бројева, a на 380 
штампаних страница. Лист је редовко излизио, сваког месеца, 
углавном, без закашњења, што је у првом реду заслуга cbpix рад- 
ника штампарије у којој се „Гласник” штампа и повезује.

Уређивачки одбор, по директиви Управног одбора Адвокат- 
ске коморе у АПВ трудио се да „Гласник” уређује као и досада. 
Према изјавама читалаца часописа они су са начином уређивања 
задовољни.

У  1963. години објављено је 16 чланака, на 37 страница које 
третирају проблематику наше адвокатуре. Објављено је 27 чла- 
нака на 190 страница из разних области гр^анског права; 6 чла- 
нака, на 47 страница из кривичног права; 1 чланак на 5 страница, 
из радног права; 2 чланка на 9 страница из области привредног 
права. Објављено је 8 приказа и бележака на 10 страница. Не- 
кролога умрлих адвоката и пензионисаних адвоката објавл>ено је 
8 на 4 странице, службене вести органа Адвокатске коморе на 34 
странице, док је судска пракса објављена на 43 странице.

„Гласник” је објавио у 1963. год1ши 97 одлука од којих 83 
одлуке Врховног суда АПВ a 14 одлука Врховног привредног 
суда.

Од 83 одлука Врховног суда АПВ објављено је 65 одлука 
из грађанско правне материје, 14 одлука из кривично правне 
материје, a 4 одлуке Већа за управне спорове.



Радни одбори адвоката и адвокатских приправника

Радни одбори адвоката и адвокатских приправника у 1963. 
години одржавали су редовно своје уобичајене састанке и годи- 
шње конференције и на истим расправљали како своје локалне 
проблеме, тако и проблеме од општег значаја за адвокатуру. По- 
једини Радни одбори успоставили су непосредни контакт и са- 
радњу са локалним властима и активно су оарађивали са дру- 
штвеним организацијама. Тамо, где је контакт био добро успо- 
стављен са друштвеним организацијама, активност адвоката, на- 
рочито је долазила до изражаја код разрађивања и упознавања 
грађана са новим Уставом, затим активком сарадњом на изради 
Статута и учешћем у разним друштвеним манифестацијама.

Залагањем Радних одбора дошло је у појединим општинама 
до снижеша општинскргх приреза и до сређивања материјалних 
питања, која су била од значаја по адвокатуру, a која су се могла 
решити у локалним односима.

Поједини одбори одржали су састанке са судијама Окружног 
и Општинског суда, затим са судијама за прекршаје, те су на 
основу свестране дискусије утврдили поједине пропусте са стра- 
не адвоката, тако и са стране судија, те су ови пропусти одмах 
и отклоњени у  општем интересу.

Радни одбори извештавали су Управни одбор Коморе о сво- 
ме раду на састанцима и годишњрш конференцијама.

Радни одбори су са различитим успесима извршавали своје 
задатке. Док су поједини Радни одбори успели да реше повољно 
своје локалне проблеме, дотле су други то запоставили да реша- 
вају или нису успели да реше. Код већине Радних одбора непо- 
средни контакт и сарадња оа локалним власттсма дошла је до из- 
ражаја, јер је већи број адвоката активно учествовао у раду у 
разним одборима, комисијама локалних власти, a поред тога ад- 
вокати и активно сарађују у друштвеним организацијама и уста- 
новама као чланови управног одбора и савета.

Морамо подвући, да је већина Радних одбора учествовала у 
решавању проблема од општег значаја за адвокатуру.

Поједини Радни одбори озбиљно су се позабавили са пита- 
њем у вези донашаша новог Закона о адвокатури, социјалним 
осигурарвем адвоката, опорезивањем адвоката, као и о другим 
материјалним питањима, која су важна по адвокатуру.

Посебно можемо истаћи рад Радних одбора у Суботици, Пан- 
чеву, Зрењанину, Сремској Митровици.

У  целини узев Радни одбори и у прошлој години одиграли 
су важну улогу у решавању професионалних проблема у вези 
адвокатуре, затим на раду око стручног уздизања својих чла- 
нова и на сарадњи са органима власти и државне управе, a исто 
тако развили су живу сарадњу са друштвеним организацијама.

Подносећи овај извештај о раду органа Коморе Скупштини, 
Управни одбор моли Скупштину да овај извештај узме на no-
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вољно знање, одобри рад органа Коморе за 1963. годину и даде 
разрешшгцу свим органима Коморе за њихов досадашњи рад.

Овај извештај је прихваћен на седници Управног одбора ад- 
вокатске коморе у АПВ, која је одржана 24. јануара 1964. године.

Секретар, 
Олга Царић, с. р.

Председник, 
Милорад Ботић, с. р.

Уставне одредбе кривичноправног значаја и новелирање 
Кривичног законика

Да би у  основи могли сагледати питање новелирања кри- 
вичног законодавства, управо одговорити на гштање: дали пред- 
стоји доношење новог кривичног законика или пак, новелирање 
постојећег у складу са Уставом СФРЈ, претходно се нужно освр- 
нути на кека питања, која су у тесној вези и чине нераздвојну 
цјелину са питањем новелирања Кривичног законика. Озакво, 
и слична питања не поставља се искључиво у вези са кривичним 
законодавством, него, с обзиром на новине у Уставу, питање је 
актуелно и важно за цјелокупни празни поредак.

He сме се губити из вида, напротив то треба увек имати на 
уму, да свака за себе одредба у Уставу, тражи посебну студиозну 
и научну анализу и проучавање, као и њихово потпуно оживо- 
творење у пракси. To је важан, значајан и обиман програмски 
задатак, у првом реду, цјелокупне правне доктрине и праксе. 
Тако, предстоји извесно новелирање цјелокупног позитивног за- 
конодавства у смислу његовог усклађивања са теоретским и на- 
учним поставкама и интенцијама Устава.

Нужно је потребно, прво, да истакнемо одредбе кривично- 
правног карактера у Уставу, те и оне које немају типично кри- 
вични карактер али са друге стране имају велики значај за кри- 
вично законодавство, као и нека питања која се поставл>ају у 
вези са некрш од тих одредаба, затим покушати дати одговор, или 
прилог одговору, на постављено питање.

Наш Устав, je устав друштва и друштвене заједнице, a не 
државе као арбитра власти. Он је вјеран одраз достигнутог сте- 
пена социјалистичких међуљудских односа и трасира путеве и 
основе даљег развитка и напретка социјалистичког друштва, у- 
тврђујући основе: друштвеног, економског и политичког уређења. 
као и основна права, слободе и дужности грађана. ЈБепше речено: 
„Устав је писана повеља радног народа Југославије и правни акт 
највишег ранга '>)1

‘ Др Богдан Златарић, Екпементи југословенског кривичног права, 
Загреб, 1963. год.
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Сваки савремеки и ггрогресивни устав, данас у свијету, у 
већој или мањој мјери, садржи извјестан број одредаба од кри- 
вичнопразног значаја. Ту не треба губити из вида, да се те у- 
ставне одредбе конкретно не примењују него се на њиховим кн- 
тенцијама и посвавкама засннвају кривичноправне норме, које се 
кодифицирају у посебном кривичном законодавству. Зато, устав 
као закон највишег ранга нужно се одликује највећим степеком 
генерализације и 5'^општавања појмова, како би био сзеобухватан 
у регулисању живота одређене друштвене заједнице.

Најјчешће одредбе од кривичноправног значаја које се су- 
срећу у појединим уставхша претежно су они принципи, начела 
и поставке кривичног законодавства који представљају тековине 
к својину читавог напредног човјечанства, као нпр: законитост 
кривичког дјела и казне, тј. начело; Nullum crimen, nulla poena 
sine lege, начело које je прихваћено и поштовано у Декларацији 
о правима човјека од 1789. год. a које вуче свој корен од „Magna 
carta” из 1215. год.; забрака ректроактивног дејства кривичног 
законика и сл. Поред осталог, поједини устави садрже и одредбе 
за изричиту забрану изрицаша и извршеша смртне казне, одно- 
сно, уопште не предвиђају смртну казну као кривичноправну 
санкцију у казненом систему без обзира на степен повређености 
и угрожености појединих вриједности и штетности последица. 
Има устава који забратују смртну казну само за поједина кри- 
вична дјела. Тако нпр. грчки, швајцарски, аустријски и још неки 
устави у свијету изричито забрањују смртну казну за политичка 
кривична дјела. Поједини устави забрањују екстрадицију својих 
држављана као устави: Италије, и Савезне Републике Њемачке. 
Бугарски устав предвиђа и захтијева строгу индивидуализацију 
казне и њену сразмјерност. Већина устава садрже одредбе о да- 
вашу права азила за људе, који су прогоњени због борбе, погледа 
и залагања за слободу и демократска права народа као и за сло- 
боду научног и умјетничког стварања. Ових неколико примјера 
даје нам могућност да закључимо да скоро сви устави данас у 
сзијету садрже разноврсне одредбе кризичноправног карактера. 
Устави ове одредбе не поставл>ају искључиво са јуридичког 
аспекта: de lege ferenda, него и са аспекта de lege lata. To значи 
да многи устави па и наш, преузимају неке одредбе позитивног 
кривичног законодавства и подижу их на ранг уставних прин- 
ципа. Разлог за такво разноврсно обухватање одредаба од кри- 
вичноправног карактера у уставним законима, треба тражити у 
томе што несумњггво кривично право и криминална политика 
која стоји иза њега били су и остали вјеран одраз односа између 
појединаца и друштвене заједнице, степен мјерила појединчевог 
положаја у тој заједници као и гледаша одређене друштвено- 
политичке заједнице на поједине вриједности и њихову правну 
и друштвено-моралну заштиту. Гледано у цјелини, кривично за- 
конодавство регулише питања од виталног значаја за сваког по- 
јединца и друштвену заједницу, па као таква морају бити регу- 
лисана и уставом као актом највишег законског ранга.

Устав СФРЈ садржи више од 35 одредаба кривичног карак- 
тера или близу једну шестину од свих одредаба Устава. Број
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ових одредаба већи је него и у једном уставном акту до сада. Ри- 
јетко би се, пак, нашла нека одредба Устава да се неби могла 
непосредно или посредно односити на крршично законодавство. 
Све нам то говори да је кривично право једно од значајних и 
еминентних грана права. To је право о најдубљој људској хума- 
ности и солидарности. Оно као такво штити два најзначајнија 
објекта и вриједности за једно друштво. To су; човјек, са његовим 
правима слободама и дужностима и одређена друштвена зајед- 
кица, управо: „Овај законик заштићује од насил>а, самовоље, при- 
вредне експлоатације, и других друштвено опасних дјела, лич- 
ност грађана, њихова уставом и законом зајамчена права и сло- 
боде, политичке, националне, економске и социјалне основице 
Југославије, њену независност и безбједност, њено социјалистич- 
ко друштвено уређење и уставом и законима утврђени државни 
поредак.”  ̂ У колршо је устав вјернији одраз животне стварности 
и уколико садржи што већи и Ш1гри број одредаба о основним 
правима, слободама и дужностима човјека и грађанина, утолико 
то неминовно утиче на проширење одредаба на којима се за- 
сневају основни принципи политике сузбијања криминалитета, 
односно садржи већи број одредаба којима се штите та права и 
друге значајне вриједности. Одредбе устава, значајне за кри- 
вично законодавство, заједно са одредбама о слободама, правима 
и дужностима грађана, те заштита тих права, у  цјелини представ- 
љају темељ као и основна качела и прикципе, како кривично- 
правног за1гонодавства тако и доктрине, конкретно речено, ове 
одредбе дају основне принципе: Кривичног законика, Законика о 
кривичном поступку и Законика о извршењу кривичних санкци- 
ја, као и принципе и начела кривичноправних законика. Све је 
то постављено на савременим принципима сузбијања хриминали- 
тета и на принципима савремених метода, дјелатности Покрета 
друштвене одбране. Резимирано Устав, као огледало и степен na
me стварности у суштинп представља реалну основицу свих дру- 
штвених и људских односа, на чијим поставкама ће се темељити, 
реформисати и градити наш цјелокЈттни правни поредак.

Свака одредба Устава од кривичног карактера и значаја 
заслужује посебпу анализу и студиозно научно и практично про- 
учавање. Разумљиво, да је немогуће то учргаити у јединственом 
опсегу овога рада. Преостаје нам дакле, могућност да обратимо 
пажњу на поједине одредбе и кека питања која се постављају 
у вези са њима.

Уколико би, покушали и уколико се уопште да и може из- 
вршити било какво груписање одредаба Устава кривичноправног 
значаја, онда би се без сумње то могло извршити на више начина 
и са више аспеката. Све је зависно од тога шта се узима као по- 
лазни основ, управо критеријум за груписање. Тако груписање 
је могуће извршити: по важности заштитног објекта, по мјесту 
одредаба у главама и поглављима Устава, по криминалнополи- 
тичким и опште политичким разлозима, по томе где би се која

Кривични законик, „Сл. лист ФНРЈ” бр. 31/62, Чл. 1. ст. 1.
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одредба Устава, кривичног карактера, сврстала када би се на те- 
мељу њих доносио један кривични кодекс, итд.

Гледана цјелина Устава, једна група одредаба од кривичног 
карактера и значаја прво би произилазила из његовог уводног 
дијела —  основних начела, оне би се већина односиле на опште 
принхдипе кривР1чног законодавства. Између осталог, у овим на- 
челима се истиче захтјев за ограничење принуде, и њено свођење 
на што мању —  најнужније мјеру, затим огапте поставке за оства- 
ривање људских слобода и права, хуманизацију друштвене сре- 
дине и људске личности, захтјев за јачање солидарности и чо- 
вјечности међу л>удима, те у  свим тим односима апсолутно по- 
штивање људске личности и људског достојанства.

Из нормативног дијела Устава, зависно од тога шта се узима 
као полазни критеријум, може се издвојити више група. Кад би 
се као полазни критеријум, прво, узео мјесто тих одредаба, у- 
право доношење кривичног законика на темељу тих одредаба, 
онда се може издвојити једна група одредаба, која би нашла 
своје мјесто у једном кривичном кодексу и то његозом општем 
дијелу, те, друга група која би се сврстала у посебном дијелу 
једног кривичног законика, затим би дошла група одредаба која 
се по својим интенцијама може односити и на посебни и на општи 
дио кривичног законика. Посебно се издваја група одредаба, ко- 
јима су поједина понашања, инкриминисана од стране самог за- 
конодавца, управо група одредаба о тзв. уставним деликтима/ 
Може се издвојити један број одредаба, које се по својој садржини 
односе на нека питања кривичне процедуре, a које би свакако 
нашле CBcie мјесто у једном законику о кривичном поступку. 
И најзад би се, из нормативног дијела Устава, могла издвојити 
једна цјеловита група одредаба, које по својој садржини немају 
типично кривични карактер него опште правно принципијелни и 
односе се на цјелокупно законодавство, управо правни поредак 
a индиректно и те како имају великог значаја и за кривично 
законодавство. Ту се претежно ради о одредбама, коЈе се одиосе 
у вези са законодавном надлежношћу, организа1Џ110м и устрој- 
ством правосуђа, контролом уставности и законитости, итд.

Oncer овога рада као што је напоменуто, даје нам само мо- 
гућност да конкретно наведемо неке одредбе Устава од кривич- 
нога карактера и значаја, те, узгредно обратимо пажњу на нека 
питања која се постављају у вези са неким од тих одредаба. Ту 
слиједе одредбе о; ограничавању принуде и стварању услова за 
њено отклањање и свођење на најнужнију мјеру (V III ст. 5), за- 
брана сваке врсте експлоатације туђега рада (Чл. 7), законитост 
предвиђања и изрицања смртне казне (Чл. 47. ст. 2). Узгредно 
истичемо, да је ово први пут у нашој послератној уставности 
да се у уставу сусрећу одредбе о смртној казни. Из духа закона 
и интенција законодавца, да се уочити, да је  смртна казна, иако 
је задржана у  систему кривичноправних санкција, привременог 
карактера, јер се може изузетно предвидјети. У  складу са тим 
поставља се питање: да ли је потребно да за толики број кривич- 
них дијела у позитивном законодавству постоји предвиђена смрт-
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на казна. Нијели степен друштвеног развитка смањио могућност 
за тотално угрожавање појединих вриједности, те с тим уједно 
омогућава укидање смртне казне код појединих кривичних дје- 
ла?^ Даље слиједе одредбе: о давању права азила страним др- 
жављанима прогоњеним за прогресивне погледе и залагања, као 
и за слободу назгчног и умјетничког стварања (Чл. 65), немогућ- 
ност лишења држављанства, удаљавања из земље и екстрадици- 
ја својих држављана (Чл. 54. ст. 2), заштита уставности и зако- 
нитости (Чл. 74. ст. 3), нарочиту пажњу заслужује одредба Чл. 
49. којом се предвиђа: „Да нико не може бити кажшен за дјело 
које прије него што је учињено није предвиђено законом или 
прописом заснованим на закону као кажњива радња и за које 
Hi'ije прописана казна . . .  кривична дјела и кривичне санкције 
могу се одредити само законом.” O biom одредбом, као и још неким 
одредбама, јаче и дубље је учвршћено начело законитости. Но- 
вина је, што Устав проширује ова начела и не односе се само за 
кривична дјела и казну, као што је то било у  Уставном закону, 
него на све кажњиве раднве и санкције.“ Затим би слиједила гру- 
па одредаба које би се односиле и нашле своје мјесто у посебном 
дијелу кривичног законика као; противправност и кажњивост 
пропагирања и спровођења расне мржње и раздора или нетрпе- 
љивости (Чл. 41. ст. 3), злупотреба вјере и вјерске дјелатности 
у политичке сврхе (Чл. 46. ст. 4), противправно лишење слободе 
(Чл. 47. ст. 3), нарушавање неповредивости стана и других про- 
сторија (Чл. 59. ст. 2), имунитет судија и судија поротника (Чл. 
138), посланички имунитет (Чл. 202. ст. 2), имунитет и одговорност 
Предсједника Републике (Чл. 219. ст. 2), противуставност и ка- 
жњивост потписавања капитулације и охупације земље као и 
издаја отаџбине (Чл. 254. ст. 1. и 2). Указује се потреба да се на 
неке од ових одредаба посебно осврнемо у  даљем излагању.

Неке одредбе Устава од значаја за кривичну процедуру

Будући да је у овом раду ријеч о одредбама Устава од зна- 
чаја за цјелокупно кривичноправно законодавство, потребно је 
указати и на неке одредбе од кривичнопроцесног карактера. Устав 
ке доноси неке посебне новине, које би захтијевале битнију из-

’ Кривични законик од јула 1951. год. са новелама од јуна 1959. и 
јула 1962. год. садржи укупно 399. чланова. Смртна казна факултативно 
предвиђена у 35. чланова и ставова, не узимају1ш у обзир посебна стања 
и околеости у којима се још за нека кривична дела може изрећи смртна 
казка. Ова казна предвиђена је у неким кривичним делима против; народа 
и државе, човјечности и међународног права, живота и тијела и оружаних 
снага.

* Појам кажњиве радње је шири од појма кривичног дјела. Кри- 
вично дјело у суштини представл>а само једну нрсту кажњиве радње и 
то најтежу и најопаснију, међутим кажњива радн>а поред кривичног дјела 
обухвата и: прекршаје, привредне преступе, дисциплинске преступе, као 
и повреде процесног реда. Критеријуми за њихово међусобно разгранича- 
вање јесу позитивни прописи, са којима су обухваћени ови видови кажњи- 
вих радњи.
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мјену Законика о кривичном поступку. Углавном, Устав је пре- 
узео извјестан број одредаба позитивног кривичног процесног за- 
коника, односно неке одредбе, принципе и ставове Законика о 
кривичном поступку подигао на ранг уставних начела. Одредбе 
Устава од значаја за кривичну процедуру у суштини потврђују 
прогресивност и исправност нашег позитивног законодавства, јер 
је наш ЗКП поставл>ен на најпрогресивнијим начелима и прин- 
ципима. У  њему су прихваћена и оживотворена као и афирмисана 
сва начела Декларације Уједињених нација о правима човјека од 
1948. год. Краће речено: по својој суштини и интенцијама наш 
ЗКП спада у ред најнапреднијих процесних законика у  свијету. 
Најзначајније су одредбе Устава за кривичну процедуру чланови 
48. ст. 1— 6. и 50. ст. 1— 6. To не би значило да не постоје и друге 
одредбе у Уставу које непосредно или посредно су од знача,1а за 
ЗКП. У  наведеним одредбама садржано је  и постављено: о пои- 
твору; надлежност за његово одређивање и дужину трајаша. За- 
конодавац употребл>ава израз притвор, тако да се не прави диоба 
на притвор и истражни затвор, угграво не употребљава се израз 
истражни затвор као што постоји у позитивном законодавству. 
Може се закл>учити да, иако су рокови задржани у односу на 
трајање притвора, интенција законодавца ie да се он сведе на 
најкраће нужно вријеме (Чл. 48. ст. 1— 6). Уставом је предвиђеб 
један од важних принципа ЗКП —  пресумциа невиности осум- 
њнгченог у кривичном поступку, тако да: „Нико не може бити 
сматран учиниоцем кривичног дјела док то не буде утврђено пра- 
воснажном ггресудом.”  (Чл. 50. ст. 1). Даље, за1емчен је и прин- 
11Ш1 поштовања љvдcкe личности и људског достотанства у кри- 
вичном и сваком другом поступку уопште v  koipm нетко може 
бити кажЈвен. као и за вРИ1еме извршења кривичногтравних санк- 
TTT/fia. ГЧ.Ч. 50. ст. 2V изнућиватве исказа употребом силе или тгпи- 
ierw,e санкттионисано ie као кривично длело. право на олбранч 
затемчено ie не само v tokv казненог ггоступка него у сваком 
nocTvpKv ГЧл. 50. ст. 4. и 51. Знача1но ie истаћи ла литте ко1е ie 
^еоттпавттако ocvlieHO или ie без основа лишено слободе има право 
ла из хгоуштвених средстава добије накнаду штете која му је 
тиме причињена (Чл. 50. ст. 6).

Устав нам не да1е основа да закључимо да у пог,леду одрр- 
даба кривичног процеса, управо ЗКП неби требало ништа мите- 
њати. Напротив, иако не предсто1е неке корјените изм1ене. не- 
остторно ie да предстоте измјене. допуне, преисгштивање и уск.па- 
Нивагве по]единих одредаба ЗКП. Рали и.лустраци1е да напоме- 
немо Уставом се донекле мења устројство и надлежност судова 
(укинути су срески судови) проширене су извјесне надлежности 
поједг-гних судова. Уводе се извјесне новине, као дужност судова 
да обавезно прате и проучавају друштвене односе и појаве од 
интереса за остваривање својих функција и дају приједлоге за 
спречавање друштвено-опасних и штетних појава, као и да оба- 
вештавају скупштину одговарајуће друштвено-политичке зајед- 
нице о примјени закона и о проблемима рада судова (Чл. 135. ст.
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2. и 3). Овакве и сличне новине, као и фаза развоја правосуђа, 
те у смислу Чл. 148. и Законик о кривичном поступку мора бити 
усклађен са Уставом.^

Уставни деликти —  delits constitutionnels. Из свега реченог, 
Згправо из Устава могуће је издвојити посебну групу одредаба, ко- 
јима сам законодавац одређена понашања инкриминише као про- 
тивуставна, противзаконита и кажњива. Ту се ради о уставним 
деликтама. Неке од тих одредаба су први пут нашле своје мјесто 
у Уставу и представљају велику новину и значај за кривт^чно 
законодавство уопште. Иако је о већини тих одредаба до сада 
било ријечи, новина и важност њихова, условл>ава да се посебно 
осврнемо на неке од њих. Устав сам проглашава као противправно 
сваки вид експлоатације, сваку повреду права самоуправљања, 
свако пропагирање или спровођење националне неравноправно- 
сти, као и свако распиривање националне, расне или вјерске мр- 
жње, нетрпељивости и раздора, незаконито лишење слободе, ггро- 
тивправно улажење у туђ стан и друге просторије, свако само- 
влашће, којим се поврећује и ограничава неко право, слобода и 
дужност грађана, коришћење вјере и вјерске дјелатности у поли- 
тичке сврхе, и тсл. Интересантно је истаћи одредбу, којом се 
коришћење штампе, радија, телевизије, или других средстава 
информисања може ограничити, и забранити, у колико се: „Овим 
слободама и правима, нико се не смије користити ради рушења 
основа социјалистичког, демократског уређења, утврђеног овим 
Уставом, ради угрожавања мира, равноправне међународне са- 
радње или независкости земље, распиривању националне, расне 
или вјерске мржње или нетрпељивости или ради подстицања на 
вршење кривичних дјела, нити на начин којим се вређа јавни 
морал.” * Савезним се законима одређује у  којима случајевима је 
коришћење ових права противправно и кажњргзо. Исто тако са 
аспекта уставних деликата заслужује посебну пажњу и одредба 
Устава о: ограничавању слободе кретања и настањивања, што се 
може предвидјети закоком: „само да би се обезбједило вођеше 
кривичног поступка, ради спречавања ширења заразних болести, 
ради заштите јавког поретка или кад то траже интереси одбране 
земље” .’  Ови и слични разлози сусрећу се у многим савременшл 
уставима у сзијету и ако је ово за наш Устав новина. Свакако 
да највећу пажњу привлачи одредба Чл. 254, ст. 1. кбјом: „Нико 
нема право да у име Социјалистичке Федеративне Републике Ју- 
гославије потпише или призна капитулацију или окупацију зем- 
ље. Такав акт је против уставан и кажњив по закону” . Ту је дата 
правна заштита и гаранција херојском држању у борби наших

’ ЗКП ступио је на снагу 1. јануара 1954. год., „Сл. л. ФНРЈ”, Бр. 40/53. 
Закон о измјенама и допунама ЗКЛ-у стутшо је на снагу 1. јануара 1960. 
„Сл. л. ФНРЈ”, Бр. 52/59. Законом о допушама Законика о кривичном по- 
ступку допуњен је ЗКП, a ступио је на снагу јула 1962. год. „Сл. л. ФНРЈ”, 
Бр. 30/62. Из наведеног слиједи, да су до сада извршене две значајне до- 
пуне ЗКП-а. Свакако да и трећа предстоји.

‘ Устав СФРЈ, „Сл. л. СФРЈ” бр. 14/63, Чл. 40. ст. 3.
' Устав СФРЈ, „Сл. л. СФРЈ” бр. 14/63, Чл. 51. ст. 2.
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народа, који у својој борби за слободу фактички никада није 
признавао нити признаје окупацију ни капитулацију. Устав та- 
кођер проглашава издају земл>е: „као злочин према народу и ка- 
жњава се као тешко кривично дјело” (Чл. 254. ст. 2).

Уставне одредбе од индиректног значаја за кривично зако- 
нодавство. Може се издвојити група одредаба, које немају дирек- 
тан и непосредан значај за кривично законодавство, него имају 
оггште значење за цјелокупан правни поредак. Те одредбе по 
својем смислу, интенцијама имају велики индиректан значај за 
кривично законодавство, правосуђе и праксу. Посебан је значај 
и новина Устава да се федерација стара за обезбеђивање једин- 
ственог примјењивања савезних закона и јединствене казнене по- 
литике у области правосуђа (Чл. 162. ст. 2). Ову је одредбу, поред 
осталог, услоБИла и досадашња неуједначена судска пракса, на- 
рочито у одмеравању казне, и поред тога што се један Кривични 
законик примењује за чрггаво правно подручје Југославије. Ради 
илустрације, то ће нам посвједочити и овај примјер: у  једном 
казнено-поправном домј’̂ издржавају казну у заједничкој про- 
сторији, два лица, која су осуђена по Чл. 322. КЗ-а, за проневјеру, 
тако да је једно лице осуђено за проневјеру од 300.000 дин. на 
осам година строгог затвора, док је друго лице осуђеко, по истом 
члану и Законику за проневјеру од осам милиона дин. на казну 
од годину дана строгог затвора. Овај и слични примјери нијесу 
ријеткост наше кривичноправне јудикатуре. Ово говори до ко- 
лике неуједначености критеријума може да доведе судска пракса, 
што све скупа представља озбиљну сметњу и проблем за себе, 
a посебно условлЈава неравноправност грађана у њиховом трети- 
рању пред судом. Устав поставл>а да старање о уставности и за- 
конитости јесте дужност судова и других органа, управо свакога 
ко врши јавну или друге друштвене функције (Чл. 146. ст. 1). 
Заштита уставности повјерена је уставним судовима (Чл. 74. ст. 
3). Новина је и у томе, што Устав налаже дужност судовима да 
обавезно прате и проучавају друштвене односе и појаве, које су 
важне за остваривавае судске функције, те дају приједлоге и 
обавијештења скупштинама друштвено-политичке заједнице на 
чијем подручју дјелују, о мјерама за спречавање друштвено-опа- 
сних и штетних појава као и о примјени закона и проблемима 
рада судова, a све с циљем за учвршћење законитости (Чл. 135). 
Са 'овим се не повређује самосталност судова, напротив: судску 
функцију врше судови као самостални органи друштвене зајед- 
нице (Чл. 74. ст. 2), тако су судови у вршењу судске функције 
потпуно независни и суде на основу устава и закона (Чл. 136). 
Затим се да издвојити група одредаба која поставља и захтијева 
личну и друштвену одговорност како правних тако и физичких 
лица, почев од федерације и Председника Републике до радне 
организације и грађанина. Уочава се, и то нам даје за повод да 
их посебно истакнемо, да ни у  једном уставном акту до сада та 
лична и друштвена одговорност није била толико истакнута и 
широко обухваћена као у Уставу СФРЈ. Уставом се поставља и
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захтијева лична и друштвена одговорност: свих носилаца јавних 
функција, посебно носилаца функције власти и то без изузетка 
(Чл. 61), одговорност органа управе (Чл. 80. ст. 4), одговорност 
правних лица, радне организације (Чл. 15. ст. 4), директор је од- 
говоран радној и друштвеној заједници (Чл. 93), имунитет и од- 
говорност предсједника Републике (Чл. 219. ст. 2). Једном ријечју 
одговорност и законитост у дјеловању свих и свакога: „Кад ка- 
жем да у овој Скупштини треба у правој мјери да влада дух но- 
вог Устава, онда при том мислим да сваки члан нашег дома мора 
до танчина да упозна све одредбе Устава и да их се придржаза.” * 
Одговорност је постављена све обухватно, широко и јасно. He 
одговара се само пред својим предпостављеним, пред својом са- 
вјести, него и пред читавом друштвеном заједницом.

Најзад ћемо истакнути групу одредаба које регулишу међу- 
собне односе федерације и социјалистичких република, односно 
њихове надлежности у области законодавства. Устав у надле- 
жност федерације ставља и познаје: потпуно, основно и опште 
законодавство (Чл. 161. ст. 1— 3). Ово законодавство спада у ис- 
кључиву надлежност федерације и у тој области није дозвољено 
никакво, па ни кривично републичко законодавство. Од те опште 
поставке Устав предвиђа извјесне изузетке, тако да у обласпша 
у којима федерација доноси потпуно законодавство, републике 
могу уређивати поједина питања, ако нема за то питање савезни 
пропис или ако је пак, овлашћена савезним законом (Чл. 119. ст. 
3). Сличне изузетке Устав чини и код основног и општег законо- 
давства. Имајући у виду речено, доношење Кривичног законика 
спада у искључиву надлежност федерације, управо он спада ме- 
ђу потпуне савезне законе (Чл. 161. ст. 1). У  цјелини Кривични 
законик се доноси и важи за здјелокупно југословекско правно 
подручје. Међутим социјалистичке републике за регулисање по- 
јединих, можда специфичних питаша, могу, уколико не постоји 
савезни пропис или су пак овлашћене савезним законом, доносити 
кривичноправне одредбе, које морају бити у  потпуној сагласности 
са духом и интенцијама КЗ-а. Из тога слиједи да репЈгблике не 
могу доносити неку кривично-правну одредбу, која би посредно 
или непосредно била у супротности или мењала неке одредбе 
КЗ-а. Оне такођер не могу доносити никакве одредбе, које би се 
односиле на општи дио КЗ-а, нити пак давати било какве врсте 
и висине кривичноправних санкција, ту оне не могу ништа мје- 
њати, нити додавати, него се морају користити предвиђеним 
санкцијама у Кривичном законику. Резимирано; социјалистичким 
републикама је преостала могућност за доношење појединих кри- 
вичноправних одредаба за регулисање оних односа за које не по- 
стоји савезни закон или су пак за то овлаштени закоником. Ту се 
ради о посебном кривичном законодавству, које не регулише кри- 
вично-правну материју, него сасвим другу, a са једном или не- 
колико одредаба даје тој вредности кривично-правну заштиту.

' Јосип Броз-Тито, Говор на свечаној седншџ! Савезне скупштине.
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као нпр. што су то кривично-правне адредбе у Закону о аутор- 
ском праву, за његову кривично-правну заштиту. To би био један 
вид кривичног закона.’

Принципи кривичног законодавства који произилазе из не- 
ких одредаба Устава. Најбољи закључак за значај одредаба У- 
става од кривичноправног карактера учинићемо, ако наведемо 
неке од принципа које произилазе из тих одредаба a на којима 
се темељи и изграђује наше сазремено кривично законодавство 
и политика сузбијања криминалитета. Најважнији принципи који 
произилазе из одредаба Устава су: принцип хуманизма и хумане 
оријентације у сузбијању криминалитета. Овај је принцип по- 
стављен као неотуђиво својство друштва и законодавства; јача- 
ње солидарности, човјечности и погптовања међу људима, начело 
ограничења прчнуде и њеног свођења на наЈнунтију мјеру, јавна 
контрола грађана над радом државних, друштвених и судских 
органа. Принципу законитости посвећена је посебна пахова. Овај 
принцип је истакнут на више мјеста; Устав и закон је основа и 
програм за дјеловање свих и сваког, затим: „Свако је дужан да 
се придржава устава и закона.” (Чл. 63. ст. 1), или пак, законитост 
предвиђања и изрицања смртне казне (Чл. 47. ст. 2), затим, зако- 
нитост кривичног дјела и казне, управо нема кажњиве радње 
и казне без закона (Чл. 49. ст. 1). Истицање на више мјеста и на- 
чина принцшта законитости, јасно се види колику важност овом 
принципу придаје сам законодавац, који императивно захтева од- 
гоБорност свих без разлике, за незаконита поступања. Такођер 
је и принцип солидарности међу људима истакнут и подигнут на 
ранг уставних принципа. Овај принцип је постављен на бази 
изграђивања свијести о заједничким интересима и на слободној 
дјелатности човјека. Та солидарност би се манифестовала уче- 
шћем у отклањању опште опасности, пружању помоћи другима 
и давању подршке и сл. Устав поред осталих, поставља и оза 
два принципа: принцкп универзалног важења општег дијела Кри- 
вичног законика и принцип ексклузивитета, према којем не по- 
стоји могућност социјалистичких република за регулисаше по- 
јединих односа, уколико за то постоји савезни пропис. Сви ози 
и други принципи који произилазе из уставних одредаба ства- 
рају боље могућности за брже откривање, спречавање и откла- 
шање негативних друштвених појава. Посебно, Устав као цјелина 
предвиђа средства за придржавање ових принципа те у том сми- 
слу ови се принципи не исцрпљују, нити се пак траже само ле- 
галитет појединачних аката или само акција органа гоњења, него 
упоредо са тиме поставља се и захтијева општа друштвена ак- 
ција свих служби и грађана, тако да се постепено прелази са

’ Израз законик је шири појам од појма закона и односи се као 
огапте према појединачном. Под појмом законика се подразумијева ва- 
жнији и политички најзначајнији законски акти у којима је на цјеловити 
и систематски начин обухваћена читава једна област права. „Под кри- 
вичним закоником подразумијевамо онај важан законик у којем су као у 
систематској цјелини скупљене кривичноправне одредбе, које представ- 
љајуј главну и цјеловиту материју материјалног крив. права.” Др Богдан 
Златарић, цитирано дјело.
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законске реакције на друштвену. У  свему томе, најзначајније Je 
формирање, развијање и јачање друштвене свијести и изграђи- 
вање друштвених правила и критеријума шта је допуштено a шта 
није, управо шта је позитивно a шта негативно понашање за од- 
ређено друштво у одређеном времену To изграђује, развија и ја- 
ча морално етичку улогу кривичног права. Jep: „И  кривично пра- 
во мора да се укључи у општи процес изумирања државе, што 
представл>а суштину прелаза нашег друштва у комунистичко. 
Мијењања карактера његових институција у правцу наглашава- 
ша одгојне функције.” ^ Сви ови принципи имају за циљ ствара- 
ње таквих дрзгштвених односа који ће неминовно условити такво 
удруживање, повезаност и сарадњу међу људима: „У  коме је 
слободан развитак сваког појединца услов слободног развитка за 
све.” ’* И нема сумње, да је југословенско друштво постављено на 
тим основама да појединац живи у друштву и друштво живи у 
појединцу a човјек је највећа вриједност друштва. Тако је: „Чи- 
тава наша активност окренута је човјеку. Његов материјални 
интерес његова самоуправна демократска права, његова улога у 
друштву налазе се у жилси нашега друштва. Њему је потчињен 
систем самоуправљаша, материјална изградша нашега друштва, 
правне норме записане у Уставу, политика укључујући и водећу 
улогу Савеза комуниста и активност других свјесних социјали- 
стичких снага.” *̂  Суштина и: „интенција тих принципа састојала 
би се у обезбеђивању јединства уставом и законом утврђених со- 
цијалистичких, друштвених и политичких односа и јединства 
правног поретка као и заштита слобода и права човека и грађа- 
нина и самоуправних права радних и других организација и дру- 
штвено-политичких заједница.” ’^

Новелирање Кривичног законика у складу са Уставом. Прет- 
ходно излагање кам омогућава да истакнемо потребу за новели- 
рањем КЗ-а. У  досадашњем излагању, намјерно је мање или ви- 
ше, истакнуто и указано ка све оне новине које Устав доноси у 
вези са кривичним законодавством и јудикатуром. Поред оста- 
лог то је чињеко са циљем да у овом дијелу неби се указала по- 
треба, давања једног упоредно-компаративног прегледа одредаба 
Устава од крргех^чног карактера и неких постојећих таквих или 
сличних одредаба у Кривичном законику. Истичемо конкретно 
да све одредбе кривичноправног значаја у Уставу могу се по- 
сматрати са два јуридичка аспекта: de lege lata и de lege ferenda, 
прво би значило да je Устав неке одребе позитивног кривичног 
законодавства преузео кх и подигао на ранг уставних принципа, 
док код других, Устав први пут садржи и поставља одредбе или 
пак проширује и модифицира постојеће, постављајући принципе

Др Фрањо Бачић; Нашиот нов Устав и некои прашања од кри- 
миналната политика и кривичното право, Правна мисла, бр. 3/63.

“ Карл Маркс—Ф. Е̂ нгелс, Манифест комутшстичке партије, Београд 
1948. год.

“ Вељко Влаховић, Актуелни идејни проблеми и улога Савеза ко- 
муниста Југославије, „Политика” од 17. III 1964. год.

” Хрнчевић др Јосип, Установност и законитост, Архив, 3— 4/62.
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и начела будућег кривичног законодавства, управо како оно тре- 
ба да буде. Код преузетих одредаба не указује се, нити пак рша 
лотребе за њихову суштинску измјену, изузев можда неких је- 
зичких и стилских формулација. Код другог дијела одредаба 
ствар стоји сасвим обрнуто, јер су то норме које по први пута 
налазе своје мјесто у  овако високом законском акту.

Није потребно оппшрније наглашавање: да сви пркЈписи и 
други акти морају бити у сагласности са Уставом (Чл. 147. ст. 1). 
Хтјели или не, Устав захтијева и налаже се потреба да се изврши 
поновно новелирање Кривичног законика, са којим би се извје- 
стан број постојећих одредаба употпуниле и ускладиле, неке ври- 
једности јаче, дубље и прецизније заштитиле, док неке вријед- 
ности, с обзиром на фазу развоја друштва, би се по први пут 
кривичноправно заштитиле. To би била I II  по реду Новела КЗ-а 
од јуна 1951. год. Прва је извршена јануара 1959. год. са којом је 
укинуто 22. члана КЗ-а, али је  истовремено додато 56. нових чла- 
нова, друга је извршена јула 1962. год. и по обиму је била сасвим 
мала, јер су њоме додата само три нова члана, тако да важећи 
КЗ. има укупно 399. чланова и то: 120 у општем и 279 у посебном 
дијелу.‘‘‘

Без обзира на то што се извјесна негативна понашаша, у- 
право евентуалне повреде извјесних вредности могу подвести и 
заштитити неким постојећим одредбама КЗ-а, гледано у цјелини 
из rope наведених разлога новелирање је неопходно. У  општем 
дијелу КЗ-а нема разлога нити постоји нека потреба за суштин- 
ском измјеном изузев неких малих језичних и стилских употпу- 
њаваша и формулација.

У  односу на посебни дио КЗ-а, прво што се поставл>а јесте 
детал>но преиспитивање неких одредаба у свијетлу и са аспекта 
Устава и шихово усклај^ивање са Уставом. Мора се обратити по  ̂
себна пажња на то: дали поједине одредбе КЗ-а по својој форму- 
лацији и суштини пружају потпуну заштиту појединим вредно- 
стима у садашњој фази развоја, те уколико не дају потребну за- 
штиту, употпунити их. Неке вриједности и ако су заштићене 
намеће се потреба да се јаче и свестраније заштите. To је  и ра- 
ЗЈгмљиво, јер је Устав неке вриједности јаче и шире поставио, та- 
ко нпр: право самоуправљања је постављено као неотуђиво и не- 
повредиво. Конкретно, у  вези с тим поставлЈа се питање: дали 
постојећа одредба и неке које су у вези са њоме у довољној мјери 
штите ово право, дали санкционише све облике повреде овог пра- 
ва? Узгред напомињемо, да је одредба о повреди права самоуправ- 
љања уведена првом новелом КЗ-а. У  току двогодишњег важења 
ове одредбе судски је  одговарало само једно лице у Југославији. 
за повреду тог права, иако су случајеви и облици те повреде у 
ггракси врло чести. Несзпугњиво, ово се право мора примарно за- 
штитити. Постојећа одредба је свакако уопштена те се намеће 
потреба да се преисгшта и поближе разради како би у потпуно- 
сти дала заштиту и јаче санкционисала све облике повреде пра-

"  „Сл. л. ФНРЈ”, 6р. 13/51; „Сл. л. ФНРЈ”, бр. 40/59. и „Сл. л. ФНРЈ”, 
бр. 31/62. год.
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ва самоуправљања.'^ Ни постојеће одредбе КЗ-а, из главе кри- 
вичних дјела против раднкх односа, која је по свом обиму нај- 
мања глава у КЗ-у (Чл. 165— 168), не задовољавају. Овдје неке 
одредбе треба употпунити конкретније, санкционисати неправил- 
не поступке и отказе, који доводе до кршења права раднога чов- 
јека. Јача заштита права на рад и осталих права која проистичу 
из тога рада, јер: „Једино рад и резултати рада одређују мате- 
ријални и друштвени положај човјека” (Чл. 7. ст. 1). Исто тако, 
степен друштвеног развитка условљава и Уставом је постављено 
до се неке вриједности морају изнова заштитити и то по први 
пут, као инкриминација и санкционисање појединих радњи и по- 
нашања, којима се крше Уставна права, слободе и дзгжности гра- 
ђана, затим неизвршење људских и грађанских дужности, за- 
штита законитости, која у основи представл>а заштиту основних 
права и дужности гра^на, иако се та заштита остварује у људ- 
ској дјелатности, ипак је потребно да то нађе своје мјесто и у 
кривичном законодавству, шире инкриминисање и санкциони- 
сање незаконитог и неодговорног рада. Поред осталог, намеће се 
потреба да се објективна критика правно заштити, јер нијесу 
ријетки случајеви неправилних посљедица. Колика је важност 
конструктивне, објективне и друштвено оправдане критике, 
као инструмената, у борби против негативних појава и раз- 
вијања демократичности и самокритичности може се потпу- 
но и јасно сагледати из Писма Извршног комитета ЦКСКЈ 
и из иступаша друга Тита у смислу подстицања и гајења 
позитивне критике и критичног односа у нашем друштву, 
јер: ,,Друштву је потребна принципијелна отворена критика. 
Ако се критика заобилази, сужава или упрошћава, онда се 
молсе пасти у вулгаризацију или запостављаше постепеног 
развитка многобројних облика критичког односа према појавама. 
Идејна борба почива на критици, сагледавањем позитивних и 
кегативних манифестација у друштву.” ’  ̂ Из свега јасно се види 
колика je вриједност и значај критике у систему социјалистичке 
демократије, те у вези с тим се намеће неопходност њене 1сри- 
вичноправне заштите. Из основних начела Устава налаже се за- 
хтев за заштиту принципа мирољубиве коегзистенције, односно 
њихову кодификацију и то како у националним тако и у међу- 
народним размерама, управо инкриминисање и санкционисање 
појединих облика повреде овргх принципа као хушкање против 
мира и сл. Постојеће одредбе из главе кривичних дјела против 
човјечности и међународног права (Глава X I КЗ, Чл. 124— 134), 
не дају том међународном акционом и програмском принципу 
потпуну заштиту. Такођер озај принцип није довољно заштићен 
ни међународним правним поретком, a неопходно је; „За даље 
унапређење међународних односа и за учвршћење мира у свијету.

” Постојећа одредба о повреди права самоуправљања, гласи: „Ко 
силом, озбиљном пријетњом, злоупотребом службеног положаја или овла- 
шћења или на други призтив законити начин спречава другога у вршењу 
његових права у органима самозчтрављања или спр>ечава рад ових органа, 
казниће се затвором.” Чл. 160a, КЗ, „Сл. л. ФНРЈ”, бр. 31/62.

“ Вељко Влаховић, цитирани реферат на VI пленуму ЦКСКЈ.
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нарочито би било значајно, ако би Уједињене нације као нај- 
репрезентативнији скуп равноправних и сувремених земаља и 
народа и као најистакнутији форум, који изражава јавно мњење 
свијета —  даље разрадиле и кодифицирале принципе мирол>убиве 
коегзистенције. Тиме би још више дошли до изражаја велики 
идеали и циљеви данашњег доба; политика мира и осуда примјене 
силе, принцип немијешања, право народа на самоопредељење и 
сопствени пут развитка, међународна одговорност за бржи при- 
вредни развитак неразвијених земал.а и земал>а у развоју и др.” ’̂ 
Овоме не треба коментар, јер је толико јасно да ови принципи 
морају да буду неотуђива својина читавог прогресивног човјечан- 
ства и да прожима цјелокупни како национални тако и међу- 
народни правни поредак. Даље, предстоји нова инкриминација и 
санкционисање потписивања и признавања окупације и капиту- 
лације земље, као и издајство отаџбине, то неминовно мора наћи 
мјесто у хривичном кодексу, јер такву или сличну одредбу не 
садржи зажећи КЗ.

Закључено, већина одредаба које представљају уставне де- 
ликте и новину, a не постоји слична одредба у КЗ-у под коју 
би се тај деликт могао подвести, морају наћи поред Устава и 
своје мјесто у КЗ-у. Све то скупа, у садашшој фази развоја не 
намеће нужну потребу за доношеше новог кривичног законодав- 
ства него се: преиспитивање, усклађивање и употпуњавање у 
складу са Уставом, може извршити и новелирањем позитивног 
кривичног законодавства.

Жарко Булатовић

Порез на доходак адвоката

Адвокати су досада плаћали порез на доходак према сто- 
пама одређеним у Уредби о порезу на доходак. Овај систем mtje 
био најпоЕОЈБнији, јер се прописи Уредбе из године у годину мо- 
гли мењати, што је изазвало извесну нестабилност, јер се Одлуке 
0 стопама пореза на доходак могле мешати.

Савезна народна скупштина донела је на седници Савезног 
већа која је одржана дана 31. марта 1964. године Закон о стопа- 
ма пореза на доходак од адвокатске делатности, па је сада висина 
стопа пореза на доходак адвокатске делатности регулисан зако- 
ном, a не више Уредбом или Одлужом. Ово је, свакако, признање 
адвокатури изражено од нашег највишег представничког тела.

До 900.000 динара оствареног дохотка адвокати плаћају на 
име пореза 15%, a преко тог изнооа Закон одређује посебну про-

” Јосип Броз-Тито, Говор у ГенеЈ>алној Скупштини Уједињених на- 
ција, одржан 22. X  1963. год. „Комунист”, 1963.
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гресивну скалу. Ни у висини основне стопе до 900.00.0 динара, осим 
чињенице да је ранији износ од 700.000 динара поврппен на 900.000 
динара, a ни у прогресивној скали нема никаквих измена у односу 
на досадашње прописе. Прогресивне стопе могу се видети у Слу- 
жбеном листу СФРЈ бр. 15. од 8. априла 1964. године, на страни 
288. и 289.

Овај Закон примењиваће се и за 1963. годину.
Адвокати поздрављају овај Закон јер је он коначно решио 

једно питање, које је увек са својом нестабилношћу задавало из- 
весне бриге.

Међутим, питање опорезовања адвоката није овим коначно 
решено, јер није решено на јединствен начин питање комуналног 
приреза, који је више порез, него прирез. Наиме све док се не од- 
реди и макср1мална стопа комувалног приреза за адвокате, остаће, 
још увек, велике разлике у пореским обавезама адвоката, a које 
ће се појављивати, већ према томе у којој комуни се налази се- 
дргште адвокатске канцеларије. Познато је да је у  појединим ко- 
мунама стопа прирез 5%, a у неким и преко 25%, дакле знатно 
више него што је сам порез на доходак. Правичност изискује да 
се и ово питање једном оконча.

Коста Хаџи

Конгрес Међународне Уније адвоката 
(Union intemationale des Avocats)

Међународна унија адвоката (седиште у Паризу) оджала је 
X X  Конгрес у Бону (Савезна Република Немачка) у времену 31. 
III— 3. IV  1964. године.

На дневни ред Конгреса Уније биле су стављене две основ- 
не теме: 1) Битки принципи адвокатске професије у свету (Les 
Principes Essemtiels de la Profession d’ Avocat dans le Monde), 2) 
Адвокат y привреди (L ’ Avocat et la Vie Economique). Национални 
реферат o принцигоша адвокатске професије израдио је Милан 
Жикић, ген. секретар Савеза адвокатских комора Југославије, a 
за тему о адвокату у привреди Славко Шиматовић, заменик пред- 
седника Адвокатске коморе Хрватске и Милорад Ботић, пред- 
седник Адвокатске коморе Бојводине.

Конгрес је радио у пленарном заседашу и по комисијама. 
Пленарним седницама председавао је председник Уније адвокат 
Георг Вирц из Келна (Georg WIRZ, Koln). Конгрес је отворен на 
изванредно свечани начин у присуству неколико чланова савезне 
владе и председника огаптине Бон, a у Концертној дворани ,,Ве- 
ethovenhalle” (ремек дело нове архитектуре), где су одржаване и 
друге седнице. На комисијама су разматрана питаша по конгре-
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сним темама, a у чијем раду су учествовали и чланови зугосло- 
венске делегације. Сви материјали су били унапред штампани на 
француском, немачком, енглеском, шпанском и италијанском је- 
зику, a дискусије су вођене претежно на француском: језику, 
који је иначе административни језик Уније. Многе делегације су 
показале живо интересоваше за развитак наше адвокатуре, a исто 
тако и за питаша рада привредних организација и учешћа адво- 
ката у пружању правне помоћи овима. Оба наша реферата су 
видно запажена на комисијама, a добила су признање и на пле- 
нарном заседању.

На завршном пленарном заседању извршен је избор новог 
председника Уније за период од две године и попуњени су неки 
органи Уније новим члановима. Тако је за новог председника 
Уније изабран J. X. де Брај (J. Н. de Braoxw), председник адво- 
катске организације у Хагу, Холандија.

Савезни министар правде (Bimdesiriimster der Justiz) Евалд 
Вухер (Ewald Bucher) приредио је учесницима конгреса пријем 
у Петерсб^гу, а, по завршетку заседања, општина града Вон да- 
ла је  свечани концерат у част учесника Конгреса. Међународна 
унија адвоката приредила је завршни банкет учесницима.

На конгресу су узели учешћа преко пет стотина адвоката 
са разних континената, међу којима и представници адвокатских 
организација Југославије, које су у Унији учлањене преко Савеза 
адвокатских комора Југославије. Југословенска адвокатура узи- 
ма видно учешће у  раду ове међународне организације још од 
њеног оснивања, па и данас. У  свим органима Уније заступљени 
су и напта представници. Од југословенских адвоката на Конгресу 
су суделовали: Милован Јовановић, Милан Жикић, Драган Вата- 
велић и Душан Максимовић, адвокати из Веограда, др Аурел 
Крстуловић, Славко Шиматовић, адвокати из Загреба, Олга Ца- 
рић и Милорад Вотић, адвокати из Новог Сада.

М. Ботић

Пленум Савеза адвокатских комора

У  свечаној сали Окружног суда у^иш уодаж ан је 25. и 26. 
априла 1964. године Пленум Савеза адв©Ј4атС^их комора Југосла- 
вије.

Пленуму су присуствовале све Адвокатске коморе из земље 
представљене по члановима Управних одбора и Савета. Управне 
одборе су заступали: Милован Јовановић и Слободан Суботић 
(Београд), др Азфел Крстуловић и Славко Шиматовић (Загреб), 
Руди Шелих и Витоград Пукл (Љубљана), Хајрудин Мулалић
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и Фадил Имамовић (Сарајево), Трајко Јовев и Душан Милојевић 
(Скопље), Милорад Ботић и Олга Царић (Нови Сад), a Савете: 
др Душан Братић и Миодраг Зечевић (Београд), Бранимир Рачки 
(Загреб), др Владимир Шукље и Владо Водого-шец (ЈБубљана), др 
Стево Јокановић (Сарајево), Перо Коробар и Трајко Ников (Скоп- 
ље) и Коста Хаџи и др Јожеф Матковић (Нови Сад). На Пленуму 
су службено суделовали и експерти Савеза Миодраг Павлићевић, 
Драгослав Трнинић, Бранимир Жикић, др Јулије Кениг, као и око 
100 адвоката из целе земље, a међу њима и зам. председника А К  
у АПВ Андрија Шарчевић и Стеван Рончевић, дисц. тужилац.

Значај Пленума је подвучен и присуством Арнолда Рајха, 
секретара СИВ за послове правосуђа, др Франца Хочевара, са- 
везног јавног тужиоца, Милијана Јеремића, секретара Извр. већа 
СР Србије за правосуђе, Милоша Јовановића, председника Врх. 
суда Србије Ратка Митића, председника Скупштине ошптине 
Ниш, као и многих друтих службених лица и представника право- 
судних органа и установа, те друштвено-политичких раднрша. Ге- 
нерални. секретар Савеза адвокатских комора Милан Жикић, и 
админ. секретар Момчрмо Митровић, такође су присуствовали 
Пленуму.

Пленум је отворио председник Савеза Милован Јовановић, 
који је поздравио све присутне представнике народних власти, 
учеснике Пленума и истакао значај овог Пленума, који треба да 
утврди схватања адвокатуре о свим актуелним проблемима 
адвокатуре у  данашњој развојној етапи.

Први је пленум поздравио Ратко Митић, председник Скуп- 
штине општине Ниш, који је као домаћин пожелео успешан 
рад Пленуму.

Затим је  Арнолд Рајх, секретар СИВ за послове право- 
суђа поздравио ПленЈп«, истакавши да је обавеза заједнице да 
пз’'тем адвокатуре као друштвене службе и путем свих других 
видова правне службе створи услове за пружање правне помоћи 
и правних услуга и да решење треба тражити у јачању свих 
постојећих видова пружања правне помоћи. Затим се осврнуо 
на предлог Нацрта Закона о адвокатури који је израдио Савез 
адв. комора, налазећи да у  истом нису дошле до изражаја неке 
нове тенденције у развоју адвокатуре. Једно је, сигурно, a то 
је, да развитак друштвених и социјалистичких односа налажу 
и специјализацију код пружања правне помоћи и да се ваљана 
правна услуга не може вршити без потпуног познаван>а друштве- 
них односа, права и закона. Истакао је још да се он лично не 
слаже са неким поставкама Савеза адв. комора у том Нацрту.

Алекса Димитријевић је у име адвоката Ниша поздравио 
Пленум- и нарочито подвукао велико разумевање на које је 
наишла адвокатура Ниша код среских и огаптинских власти, 
код судова у Нишу, Удружења правника и нишке јавности.

Милан Жикић, ген. секретар Савеза, поднео је извештај о 
раду Председништва Савеза од последњег Пленума, који ie обу- 
хватио како унутрашњи рад, тако и међународне везе Савеза.
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Милован Јовановић, председник Савеза поднео је реферат: 
„Основни принципи Закона о адвокат^фи” ; Славко Шиматовић, 
зам. председника УО А К  У  Загребу пондео је  реферат: „Основне 
адвокатске организације” ; Драгослав Трнинић, секретар А К  у 
Београду поднео је реферат: „Друштвено-економски положај 
адвоката” .

Сви извештаји и реферати саслушани су са великом па- 
жњом, па се после развила дискусија у  којој су учествовали: 
др. Душан Вратић (Београд), Бранимрф Вујић (Карловац), Вра- 
нислав Жикић (Веоград), Миодраг Павлићевић (Београд), др. Сте- 
ван Јокановић (Сарајево), Владо Водопивец (Љубљана), Хајрудин 
Мулалић (Сарајево), др. Владиљшр Шукље (Љубљана), Трајко 
Јовев (СкоплЈе), Блажо Станковић (Приштина), Милорад Ботић 
(Нови Сад), др. Аурел Крстуловић (Загреб), Олга Царић (Нови 
Сад), др. Јожеф Матковић (Суботица).

Сви дискутанти подвукли су да адвокатура једина може 
бити основни вид пружања правне помоћи, да она једино може 
да заступа странке пред судовижа. Указано је на потребу да се 
адвокатура помогне и морално и стварањем материјалних услова 
рада и опстанка и да ће онда она неминовно бројчано ојачати и 
моћи сама да покрије све потребе пружаша правне помоћи у 
целој земл>и. У  дискусији је  подвучено да адвокати у вршењу 
дужности морају бити независни, самостални, да се адвокатура 
обавља индивидуално a исто тако и у удруженим адвокатским 
канцеларијама, као радним заједницама, и то на равноправној 
основи. Постављен је захтев за што хитније решење питања при- 
лива младих кадрова у адвокатуру, соц. осигурања, тарифе, 
опорезивања итд., a усвојен по преседништву Савеза предложени 
Нацрт Новог Закона о адвокатури.

По завршеној дискусији Комисија за састав резолуције је 
предложила исту, a она ће бити објављена, као и опширнији 
извештај о раду Плензтча, у  часопису Савеза адв. комора „Јз'^го- 
словенска адвокатура” .

Овај Пленум је. био врло конструктиван у свом радз’-, он је 
корак напред у решавању целокупне проблематике наше адво- 
катуре, и верујемо, да ће његови закључци бити прихваћени,

На крају, овог картког извештаја, треба истаћи нарочиго 
велику пажњу колега из Ниша, судија, чланова Удружења прав- 
ника, коју су указивали делегатима Комора, учесницима овог 
Пленума. И друштвене манифестације су биле јако добро орга- 
низоване, као и ток самог Пленума, a нарочито је остазио дубок 
утисак на све излет у  Сићево, са одличном приредбом сБолклорне 
групе уметника из Ниша.

Адвокати Ниша и околине показали су се потпуко дораслим 
за приређиваше овако великог састанка.

Коста Хаџи
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ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Својеручви тестаменат важи са- 
мо у случају да је остављач исти 
својеручно потписао. (Оделење Врх. 
суда Србије у Новом Саду — одсада 
увек означен као Од. ВСС НС — 
број Рев. 918/63).

Против решења Окр. суда иојим 
је одбијена жалба уложена против 
решења Општ. суда о наслеђивању, 
жалилац је уложио ревизију, која 
је као неоснована одбијена, a из 
разлога;

Члан 68 Закона о насл^ивању за 
својеручни тестаменат тражи као 
битни услов, a за пуноважност те- 
стамента, да га је оставилац пот- 
писао. У  OBIOM спорном случају утвр- 
ђено је да оставилац свој писмени 
тестаменат није потписао својим и- 
меном ни презименом, већ је само 
ставио у месго потписа број теле- 
фона фабрике. I. ст. суд је услед 
таквог чињеничног стања иравилно 
примеиио материјално цраво када 
није ггризнао пуноважним писмени 
тестаменат оставител>а, због тога 
што га оставилац није потписао. 
Потписати својеручни тестаменат 
значи да је оставилац дзгжан такав 
тестаменат потписати. Зато је реви- 
зија неоснована.

супрузи могу међу собом склапати 
уговор«, који нису противни закону 
и њима замтавати права и ;обавезе. 
Правни режим имовине коју су оу— 
прузи стекли радом у току брака 
регулишу одредбе чл. 10. ОЗБ и сва- 
ки уговор којим би брачни друтови 
овај законски р»ежим заједничке и- 
мовине стечене радом за време бра- 
ка заменили неким другим брачним 
имовинским режимом био би проти- 
ван одредби чл. 10 ОЗБ, и као такав 
без правног дејства. Додуше, брачни 
друтови се могу споразумети у часу 
стицања одређене имовине да иста 
представља посебну имовину само 
једног брачног друга, али је про- 
тивно закЈонским ггрописима да се 
унапред одреди правни режим сти- 
цања имовине у браку када брачни 
другови још уопште не знају каква 
he имовина бити предметом стица- 
ња, дакле да се унапред искл>згчи 
законсЕи режим заједничке имови- 
не.

Стипулација у уговору између 
брачних другова да ће они за време 
брака куповати поједине вредније 
ствари сваки за свој рачун и са о- 
вим слободно располагати не про- 
изводи правво дејство. {Од. БСС НС 
бр. Гж. 1021/963).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
да се утврди да кутгл>ени аутомобил 
у 1/4 дела припада тужиЈви. Тужи- 
ља је уложила жалбу, која је осно- 
вана, I. ст. пресуда укинута, a из 
разлога;

I. ст. суд је утврдио и то да су 
странке 18. маја 1957. г. ловодом 
еклапања брака закључиле утовор 
да he оне за време брака куповати 
поједине вркедније ствари за свој 
рачун и са овим слободнз распола- 
гати, као и да је овакав уговор пу- 
новажан, па је одбио тужбу.

Међутим, по становишту II. ст. 
суда, оваква стипулација у помену- 
том утовору не пхх)изводи правно 
дејство. Наиме, према чл. 12 ОЗБ.

Повређен је принцип непосредно- 
сти и усмешости када L ст. суд за- 
снива своју одлуку на доназима из- 
веденим у административнои по- 
ступку a не пред судом. (Од. ВСС НС 
бр. Гж. 1286/63).

I. ст. суд је одбио тзгжбени за- 
хтев. Тужилац је уложио жалбу, 
која је основана, I. ст. пресуда уки- 
нута, a из разлага:

Основан је онај навод тужиоца да 
је I. ст. суд непотпуно и погрешно 
утврдио чињенично стање, те да је 
повређен принцип непосредности и 
усмености 1кх;тупка. Из образложе- 
ња I. ст. пресуде се види, да је I. ст. 
суд из исказа сведока С. Б. кога 
није лично преслушао Beh, који је 
сведок свој исказ дао у администра- 
тивном п<х?гупку, утврдио као чи- 
њеницу, да је тграва воља С. Б. и 
тужиоца у овом спору Ш. J. прили- 
ком закључења jrroBiopa о замени 
била усмерена на изигравање за- 
конских прописа, a не на х>едовну 
замену стана. Између осталскг I. ст. 
суд налази, да овакво чињенично 
стање произлази из исказа М. 3., С. 
Б. и К. К. који су преслутиани у 
административном поступку, те из 
исказа сведока А. Б., који је саслу- 
шан пред I. ст. судом.
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Према томе очито је да је I. ст. 
суд повредио принцип непосредно- 
сти и усмености, предвиђен у пропи- 
су чл. 4. ЗПП.

И ако је тачно, да суд треба да 
испита чин>енично стање у логледу 
злонамерности тужиоца код извр-, 
шења замене: I. ст. суд тр^а или 
сам или замопним путем да првслу- 
ша сведока и да утврди чшвенично 
стан>е у смислу прописа чл. 6 и 7 
ЗПП.

Нема места тужби ради утврђи-: 
вања о постојању склопљеног брава 
који је склопљен пред народним од- 
бором уписан у привремеве матичве 
књиге које су нестале, него се ово 
питање има решити у управном по- 
ступку. (Од. ВСС НС бр. Гж. 
1300/963).

I. ст. суд је одбио тужбени захтев 
који гласи: „Утврђује се да је склоп- 
љен законити брак између тужи- 
тел»а и тужене 28. априла 1946. го- 
дине”. 'ХУжилац је уложио жалбу, 
па је I. ст. пресуда укинута, a ту- 
жбени захтев одбачен, a из разлога:

У  овом спору се ради о тужби ра- 
ди утврђивања постојања брака. I. 
ст. суд је утврдио да су странке 
оклопиле брак хгред МНО и да је 
закључење овог брака убележено у 
одговарајуће евиденције грађанских 
стања које су се у оно време води- 
ле, те да закључење овог брака није 
Јгведено у новоформиране матичне 
кнкиге.

Ш  чл. 91 ст. 2. ЗОБ бракови 
сжлопљени пред МНО се не пријав- 
ЉУЈУ> У року од године дана, него 
њих надлежни ‘орган има да уведе 
у матвдчне књиге. Како је ова чи- 
њеница доказана уверењем НОО, то 
има да се спроведе управни посту- 
пак, и да се изврши накнадан упис 
у матичие књиге, услед чега се ту- 
жба морала да одбаци.

Ако је радник или службевик пре 
отказвог рока поднео захтев да му 
се утврди радни стаж у преко 20 го- 
дина трзјања, припада му законска 
отпремнина. (Од. ВСС НС бр. Гж. 
1344/963).

Тужена 3. 3. обвезана је да ту- 
жиоцу исплати на име отпремнине

износ од 195.945 дин. с. п. п. ^ ж е -  
на је уложила жалбу, која је као 
неоснована одбијена, a из разлога:

Тужилац је у времену када му је 
тужена дала отказ имао преко 20 
годЈша радног стажа, па му припада 
по чл. 307. ст. 1 Закона о радним 
односима отпремнина у износу од 
чегворомесечних принадлежности. 
Тужилац је Комисији за признање 
радног и посебног стажа поднео за- 
хтев да му се утврди стаж пре него 
што му је тужени отказао, a Коми- 
сија је истоме зггврдила радни стаж 
од преко 21 године, што значи да 
је тужилац већ у време отказа рад- 
ног односа стекао право на от- 
премнину. Чишеница да поменуто 
решење Комисије није донето у 
ОЕВиру отказног рока не може има- 
ти за последицу непризнавање ту- 
жиоцу права на отпремнину, јер је 
ово пропуст Комисије a не тзгжиоца. 
Битно је да је тугкилац захтев за 
признање радног стажа у смислу чл. 
310 Закона о радним односима под- 
нео пре истека отказног рока a да 
надлежни орган по том захтеву 
утв1рђује да је тзгжилац у време от- 
каза имао радни стаж на основу 
кога стиче право на отпремнину. To 
што признати радни стаж тз^жиоцу 
није унет у његову радничку књи- 
жицу пре истека отказног рока не 
може имати утицаја на тужиочево 
стечено право на отпремнину.

Награда додељена од привредне 
оргавизације за вавредно залагање 
обвезује исту чак и онда ако је по- 
словање завршено губитком. (Од. 
ВСС НС бр. Рев. 913/963).

У  спору тужиоца против тужени- 
ка овај је подигао урачунбени при- 
говор за 40.000 дин. додељене a не 
исплаћене награде за ванредно за- 
лагање у послу. Нижи судови су 
приговор одбили, па је тужени уло- 
жио ревизију, која је основана, при- 
говор уважен, a из разлога:

У  конкр. случају се ради о на- 
гради Еоја је додељена туженом за 
његово ванредно залагање у извр- 
шењу задатака тужилачког преду- 
зећа, a таква награда обавезује при- 
вредну организацију све дотле док 
одлука надлежног органа о истој 
постоји и она ншје незаконита.
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Веће окружБОг суда када у прет- 
ходном поступку одлучује о пред- 
логу тужиоца за иастављање кри- 
вичног поступка, с војит предлогогљ 
се Ш1је сложио истражни судија, ни- 
је овлашћено да улази у оцењивање 
да ли има или нема доказа да је о- 
кривЈвени ПОЧ31НИО кривмчно дело, 
јер ово има да утврди веће на глав- 
ном претресу. (Од. ВСС НС бр. Кж. 
80/964).

I. ст. суд је одбио предлог оштеће- 
нргх као тужилаца да се против 
окривљеног спроведе извиђај због 
крив. дела из чл. 142. ст. 2. КЗ. Про- 
тив OB'OiT решења је уложена жалба, 
Roja је основана, I. ст. решење пре- 
иначено, и истражни судија ynyiieH 
да по захтеву оштећених као тужи- 
лаца спроведе извиђај у смислу чл. 
148. ст. 1 ЗКП, a из разлога:

I. ст. суд је погрешио када је на 
основу исказа сведока, који су и

протуречни, нашао да нема места 
оокреташу крив. увиђаја, јер да је 
окриБЈвени irocrynao у нужној од- 
брани. Када о одлучним чињеницама 
од чије оцене зависи одлука о по- 
стојању или непостоЈању кривичног 
дела, постоје протуречни докази, ве- 
ће Окружног суда, када у претхо- 
дном поступку одлучује о предлогу 
оштећеног као тужиоца за наста- 
вљање крив. поступка, с којим се 
предлогом истражни судија није 
сложио, кије овлашћено да улази у 
оцењивање таквих протуречних до- 
каза, њихове доказне снаге и да 
према резултату такве оцене одлу- 
чује да ли има доказа или нема до- 
каза да је окривљени починио кри- 
вично дело за које се терети. Оцена 
таквих доказа мора се препустити 
већу Kioje ће тек након јавног пре- 
треса и спроведеног контрадиктар- 
ног поступка, мериторно одлучити о 
самој ствари.

Из седнице Управног одбора АК у АПВ

На седници Управног одбора А К  у АПВ, која је одржана 
дана 17. априла 1964. године, донесена су следећа решења:

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

2. Узет је  на знање извештај председника и секретара са 
X X  Конгреса Међзгнародне уније адвоката, који је одржан у 
Бону.

3. Узет је  на знање извештај делегата Управног одбора са 
конференција Радних одбора у Суботици, Зрењанину и Срем. Ми- 
тровици.

4. Заказана је Редовна гл. скупштина Адв. коморе у АПВ 
за 24. мај 1964. године, с тим да се позив посебно објављује у 
овом броју „ГЛАСН И КА” .

5. Решењем бр. 96/94. брише се из именика адвоката А К  у 
АПВ др Лемајић Јован. адв. из Новог Сада, са 30. априлом 1964. 
услед пензионисања, a за преузимање његове адв. канцел. од- 
ређује се Арсенијевић Милорад, адв. из Новог Сада, a узима се 
на знање да др Лемајић J. задржава чланство у Фонду посмрт- 
нине.

6. Решењем бр. 88/964. утшсује се у именик адв. приправ- 
ника АК  у АПВ са даном 17. април 1964. године Тонтић Мрфјана,
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на адв. привр. вежби код I. Удружене адв. канцеларије, односно 
члана исте, адвоката Ботић Милорада у Новом Саду.

7. На основу чл. 93. т. 8, чл. 47. ст. 2. ЗОА, и чл. 8. Уредбе о 
награди за рад адвоката, евидентирају се уговори о пружању 
правне помоћи склопл>ени, и то:

а) Перић Веселина, адв. из Новог Сада, са трг. пред. „ТИ- 
ТАН ” из Новог Сада дана 7. априла 1964. год.; a решењем бр. 
99/964;

б) Хаџи Косте и Хаџи Косте мл. адв. из Новог Сада са Пре- 
дузећем „ИНОПС” из Бач. Паланке дана 1. априла 1964. године, 
a решењем бр. 97/964.

8. На основу чл. 93. тач. 8, чл. ЗОА, те чл. 31. ст. 3. и чл. 
56. Статута А К  у АПБ обуставља се вршење адвокатуре, до окон- 
чања дисц. поступка, и то:

а) Решењем бр. 109/964. Брашован Николи, адв. из Вршца, 
a за привременог заменика одређује се адвокат Корња Никола 
из Вршца;

б) Истим решењем Борђошки Ненаду, адвокату из Сенте, 
a за привременог заменика одређује се адвокат Плавшић Мили- 
вој из Сенте, и

в) Истим решењем Поповић Михајлу, адвокату из Зрења- 
нина, a за привр. заменика се одређује адвокат Жива Славко из 
Зрењанина.

9. Решењем бр. 87/964. брисан је из имена адвоката А К  у 
АПВ, са даном 18. март 1964. Жарковић Жарко, адв. из Зрења- 
нина, због заснивања радног односа, a за преузимање адв. канц. 
одређен је адвокат Жива Славко, из Зрењанина.

10. Решењем бр. 91/964. брисан је из именика адвоката А К  
у АПВ, са даном 31. март 1964. услед преселења седишта адв. 
канц. на подручје друге Коморе, Лепосавић Миљан, адв. из Сом- 
бора, a за преузимање адв. канц. одређен је адвокат Галкановић 
Зоран, из Сомбора.

11. Решењем бр. 95/964. брисан је из именика адв. припр. 
А К  у АПВ, са данрм 1. април 1964. услед заснивања радног од- 
носа, Петошевић Душан, адв. приправник из Ст. Пазове.

12. Решењем бр. 89/964. брисана је из именика адв. приправ- 
ника А К  у АПВ, са даном 15. март 1964. услед заснивања радног 
односа, Недић Вера, адв. приправник из Новог Сада.

13. Решавано је  о молбама за упис у именик адвоката и 
осталим текућим пословима.

Управви одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК“ излази сваког месеца / Издавач и влаоник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 / Уређује одбор / Одговорни уредник: 
Вотић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја б/Текуки рачун код 
Народне банке 151-11-603-99 / Штампа „Буду11ност“, погон књига и брошура
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