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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  КОМОРЕ Y А. П. В О Ј В О А И Н И
Година XVII Нови Сад, август 1968. Број 8

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА СВИХ ОРГАНА 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Е[а иницијативу Савета Адв. коморе Војводине одржана је
11. јула 1968. године у просторијама Коморе заједничка седница 
Савета и других органа Коморе a са дневним редом: „Место и 
улога адвокатуре у реализацији смерница Председништва и Из- 
вршног комитета СКЈ и говора председника Републике” .

О смерницама и улози адвоката за реализацију смерница 
говорили су: Др. Јован Дорошки, председник Савета и Милорад 
Ботић, председник Управног одбора.

Y врло живој и конкретној дискусији по овим питањима 
узели су учешћа: Пал Баркањ, Александар Николић, Стеван 
Рончевић, Др. Тошо Ишпановић, Марија Кленоцки, Душан Ер- 
бес, Андрија Шарчевић, Др. Федор Араницки, Олга Царић, Бора 
Стефановић и Стојковић Богољуб.

На основу изнетих мишљења и предлога донет је овај 
Акциони програм рада спровођења и резолуције Смерница;

„Адвокатска комора Војводине као организација адвокатуре 
наше Покрајине на заједничкој седници свих органа Коморе 
(Савета, Управног одбора, Дисциплинског суда, Дисциплинског 
туижоца тужиоца и председника Организације адвокатсикх при- 
правника) одржана дана 11. VII. 1968. год. у Новом Саду, раз- 
матрала је питање акционог програма којим ће се адвокатура 
наше Покрајине најадеквтније укључити у реализацију смер- 
ница председништва и Извршног комитеат Савеза комуниста 
Југославије.

Подржавајући и прихватајући захтев и предлог Смерница 
за убрзавање развоја нашег друштва у правцу самоуправљања 
и непосредне социјалиситчке демократије Адв. комора Војво- 
дине, полазећи од уставне поставке да је адвокатура друштвена 
служба и да је она саставни део нашег система, с.чатра да ће 
најпотпуније допринети реадизацији Смерница усмеравањем 
своје делатности на третирању и решавању ових питања:

1. Све наше друштвенополитичке организације развиле су 
преко својих акционих програма интензиван политички рад у
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циљу реализације Смерница, a представничка тела на свим ни- 
воима Y фази су доношења закона и осталих нормативних аката 
—  укључујући овде и рад на изменама Сатута Покрајине, Ycxa- 
ва Републике и Савезног устава, па је задатак адвокатуре у По- 
крајини да се активно укључи у наведене процесе.

Y  TOM циљу ће адвокатура учествовати у свим јавним пре- 
тресањима актуелних литања у свим друштвено-политичким ор- 
ганизацијама, a нарочито у Социјалистичком савезу и организа- 
цијама ^дружења правника, иницирати претресање појединих 
питања било код ових друштвено-политичких организација или 
других форума као и путем стручне и дневне штампе.

Y  постојећој фази врло озбиљне и сложене законодавне и 
нормативне делатности представничких тела адвокатура Војво- 
дине је спремна да пружи своју пуну стручну помоћ и своје 
богато животно искуство ради што успешнијег обављања овог 
одговорног задатка (давање мишљења и претресањем проје- 
ката).

2. Сви органи правосуђа обавезни су и овлашћени да прате 
и проучавају друштвене односе и појаве те да о негагивним 
појавама извештавају надлежне друштвено-политичке заједнице 
и дају предлоге за отклањање истих у цил>у успостављања зако- 
нитости. Како је адвокатура и орган правосуђа и она је са своје 
стране спремна да надлежне друштвено-политичке заједнице, 
преко својих одговарајућих организација, упознаје са уоченим 
негативним појавама и даје мишљење и предлоге за унапређе- 
њем правосудног система и учвршћење законитости.

Из својих свакодневних и бројних контаката са странкама 
адвокатура је на извору сазнања о друштвеним односима и 
приликама a нарочито негативним појавама и ексцесима било 
појединаца, било друштвених и државних органа, било радних 
организација, па је у могућности да даје и мишљења и предлоге 
из комплекса овог стања и појава.

Код примене закона и нормативних аката адвокатура за- 
пажа како недостатке из неограђеног друштвено-политичког си- 
стема, тако и превазиђеност појединих норми, те је у могућ- 
ности да у том правцу ставља одговарајуће предлоге.

Y предстојећој нормативној делатности комуна и радних 
организација, која ће сада уследити на основу донетих закона 
ширих друштвено-политичких заједница, адвокатура је спремна 
да истим пружи стручну помоћ. Ово тим пре што већ има своја 
запажања о недостацима постојећих нормативних аката ових 
друштвено-политичких заједница a нарочито радних организа- 
ција.

3. Y  циљу ефикаснијег спровођења привредне реформе сма- 
трамо да је неопходно потребно чвршће повезивање адвокатуре 
са привредним организацијама. Из досадашњег исукства засту- 
пања радних организација и упознавања њиховог метода рада, 
оргазације послова и слабости њихових правних служби уочено 
је: да већи број радних организација уопште не ангажује адво- 
кате ради заступања; да се адвокати ангажују већином у оним



случајевима када дође до спора a не консултују се приликом 
доношења нормативних аката и приликом закључења послова 
што би било неопходно ради отклањања штетних како политич- 
ких тако и економских последица ( консултовање приликом до- 
ношења статута радних организација, приликом отказивања рад- 
них односа, закл>учивања уговора итд.). Ово превентивно дело- 
вање адвокатуре као и пуније ангажовање адвокатуре у засту- 
пању радних организација сматрамо да би било од неоцењиве 
користи како за саме радне организације тако и за друштвену 
заједницу.
, 4. Адвокатура Војводине приступиће реализацији овог ак-
ционог програма кроз рад свих органа Коморе и радних одбора 
у комунама конкретизујући их на локалне прилике.

Сматрахмо да је стручни ниво адвоката и морално поли- 
тички профил адвокатуре у Прокрајини на таквом нивоу да 
може са пуно друштвено-политичке одговорности спровесит овај 
акциони програм. Међутим, да би адвокатура могла да обави 
ове своје задатке нужно је даље учврстити положај и ојачати 
утицај адвокатуре као друштвене службе у нашој заједници 
што би се постигло већом подршком и разумевањем адвокатуре 
и свих друштвених фактора."

М. Б.

НЕИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗЕ СТУПАЊА НА РАД ОД СТРАНЕ 
КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ И ПРАВА ДАВАОЦА СТИПЕНДИЈЕ 

ЗБОГ НЕИСПУЊЕЊА ОВЕ ОБАВЕЗЕ

,,Међу странкама није спорно да је туженик на име 
стипендије примио од тужиоца 593.000.—  динара и да је пристао 
да тај износ врати тужиоцу са 5Уо ка.мате због тога што своју 
обавезу пре.ма тужиоцу није испунио на основу чега је донета 
делимична пресуда о авој обавези. Спорно је да ли је туженик 
дужан да тужиоцу накнади штету која је настала и која ће 
убудуће настајати због тога што тужидац мора чинити веће из- 
датке за здравствену службу но што би имао да се туженик по 
завршеном .медицинско.м факултету јавио код тужиоца на рад 
као .\екар.”
(Пресуда Врховног суда Југос.\авије Рев. 1883/64 од 30. 10. 1964. 
—  Збирка судских одлука књ. IX /3 , бр. 379, стр. 120— 121.)

1. У  цитираној пресуди Врховног суда Југославије расправ- 
.вало се о праву даваоца стипендије у случају да корисник сти- 
пендије није испунио своју обавезу да ступи на рад после успеш- 
но завршеног школовања, a таква је обавеза би.\а у уговору 
предвиђена. Иако се ова пресуда односи на период важења ста- 
рог савезног Основног закона о стипендијама,' ово питање ће 
се у овом ч.\анку раз.матрати у свет.\у важења новог закона о



стипендирању и кредитирању студената и ученика у Социјалис- 
тичкој Републици Србији од 1967 (Службени гласник бр. 1/1968).

Пре него би заузели став по овом питању требало би нај- 
пре поћи од тога, какве су обавезе корисника стипендије према 
даваоцу стипендије из уговора о стипендији. Предмет обавезе 
корисника стипендије закљученог према Закону о стипендирању 
и кредитирању студената и ученика^ чини полагање испита од- 
носно завршавање разреда, обављање праксе односно производ- 
ног рада, као и вршење других школских обавеза предвиђених 
другим прописима и статутом те школе (као на пр. полагање ко- 
локвиума, израда семинарских радова, учествовање на вежба- 
ма итд.). Поред ове основне обавезе, уговором о стипендији мо- 
же да се предвиди и обавеза корисника стипендије да по завр- 
шеном школовању односно усавршавању проведе на раду код 
(Даваоца стипендије или у другој уговорам одређеној радној 
заједници.

2. У  спорном случају уговором је била предвиђена обавеза 
корисника стипендије да по завршенохМ школовању проведе на 
раду код даваоца стипендије одређено време, a у случају да ту 
обавезу не испуни, уговорено је да има да врати износе примл>е- 
не на име стипендије.

Расправљајући овај спор Врховни суд Југославије је пот- 
врдио пресуде нижих судова у погледу захтева за повраћајем 
износа примљених на име стипендије, a одбио даваоца стипен- 
дије у погледу захтева за накнадом штете која је настала и ко- 
ја ће убудуће настати њему „због тога што таква обавеза није 
предвиђена Основним законом о стипендијама нити је предви- 
ђена уговором о стипендији закљученим међу парничарима.”

У  закону о стипендирању и кредитирању студената и уче- 
ника СР Срубије од 1967, за разлику од ранијег Савезног основ- 
ног закона о стипендијама,’ остављено је да се уговором о сти- 
пендији реши питање санкциЈе која погађа корисника стипенди- 
ја, ако својом кривицом не изврши своје обавезе у погледу шко- 
ловања и усавршавања. Уговором о стипендији могу се предви- 
дети разне санкције као на пр: раскид уговора, абустава испла- 
те стипендије. повраћај исплаћених износа сгипендије. Уколико 
уговором није регулисано питање санкције која погађа корисни- 
ка стипендије, ако својом кривицом не изврши своје обавезе у

‘ Овај закон је укинут Законом о престанку важења Основног за- 
кона о стипендијама — Службенн лист СФРЈ бр. 12/1965. Питање стипен- 
дирања и кр)еАИТирања студената прешло је у надлежност републичког 
за конодавства.

2 Овим Законом је регулисано питање давања стршендије и кредита 
од стране друштвенополитичких заједница, државних органа, радних и 
других организација редовним студентима високошколских установа, ре- 
довним ученицима средњих школа н лицима за научно усавршавање пу- 
тем редовних облика студија — в. ч.\. 1 Закона о стипендирању и креди- 
тирању студената и ученика.

3 Y Основном закону о стипендијама била је предвиђена санкција 
укидања давања стипендије (чд. 41) која је претстављада императиван 
пропис и чија је саикција погађала корисника стипендије по самом закону.



погледу школовања и усавршавања, онда се примењују санкције 
обуставе исплате стипендије и повраћај примљених износа сти- 
пендије.''

Поставља се питање како би требало схватити стипулацију 
законске одредбе о санкцијама које могу погодити корисника 
стипендије за случај да он не извршава своје обавезе у погледу 
шкодовања и усавршавања. Ова одредба претставл>а директиван 
пропис, што значи да се споразумом странака не може мењати 
на штету корисника стипендије и уговарати повраћај вишестру- 
ко примљене стипендије, ади се може мењати у његову корист 
н обавезати га на делимичан повраћај примљене стипендије. П о  
враћај при-мљене стипендије не мора да погоди уопште корис- 
ника стипендије, уколико таква обавеза није стипулисана у са- 
мом уговору. Овај закључак се намеће из чињенице што се ов- 
де ради о уговору који има посебан значај у нашем друштву и 
који је регулисан посебним прописид1а и за који не могу у свему 
да важе сва општа правна правила имовинског права.

Y републичком закону о стипендирању и кредитирању сту- 
дената и ученика није предвиђена никаква санкција која би п о  
годила корисника стипендије у случају када по завршеном шко- 
ловању и усавршавању не би уопште или не би уговорено време 
провео на раду у уговором одређеној радној заједници. Није 
стипулисано ни то да странке својим споразумом могу да пред- 
виде обавезу корисника стипендије на повраћај износа примље- 
них на име стипендије.'* Поставља се питање: каква би права 
уживао давадац стипендије према кориснику, ако оваЈ не би 
нспунио своју обавезу да по завршеном школовању и усаврша- 
вању проведе одређено време на раду код даваоца стипендије 
или друге одрећене радне заједнице. Да ли би имао право на 
псвраћаЈ стипендије или право на накнаду штете или и на јед- 
но и на друго?

3. Да бнсмо дошли до одговора на ово питање, требало би 
претходно размотрити природу обавезе корисника стипендије 

'да одреВено време^ проведе по завршеном школовању и усавр- 
шавању на раду код даваоца стипендије или у другој уговором

 ̂ Y члану 10 поменутог закона наведени су следећи случајеви у ко- 
јима је корисник стипендије обавезан на повраћај:

„1. ако изгуби право на даље школовање у школи коју је по уговору 
био дужан да заврши;

2. ако изгуби право уписа у наредни семестар због неположених ис- 
пита односно слабог успеха понавлза разред;

3. ако самовољио промени школу, смер, одсек или област студија 
ИАИ усавршавања."

 ̂ Оваква стипулација постојала је у члану 36 Основног закона о 
стипендијама од 1955 — Службени лист 32/1955. —

5 Ово време може да износи највише до двоструког трајања вре.ме- 
на за које је примао стипендију — в. чл. 11 Закона о стипендирању и 
креднтирању студената и ученика. Ово претставља разлику у одиосу на 
ранији OcHOBHii закон о стипендијама (чл. 36) према коме је корисник 
С1ипендије могао да се обавеже да проведе на раду код даваоца стиаен- 
днје или према његовој диспозицији само онолико времена колико је 
примао стипендију.



одређеној радној заједници. Уношење овакве клаузуле у уговор 
о стипендији није својствено сваком уговору о стипендији. Код 
простог уговора о стипендији постоји за корисника стипендије 
само обавеза да уредно испуњава своје школске обавезе и да са 
успехом заврпш школовање и усавршавање. Уношење клаузуле 
о обавези ступања на рад по завршеном школовању значи да је 
заснован мешовит уговор, a на мешовите уговоре примењује се 
правило да се односи у њему расправљају према природи оних 
уговора коЈи се налазе у мешовитом уговору.

Стога клаузулу о обавези заснивања радног односа са одре- 
ђеном радном организацијом по завршеном школовању и усавр- 
шавању требало би узети да она не претставља обавезу из уто  
вора о стипендији, већ да ie то обавеза из предуговора-обећања 
заснивања радног односа. Ова клаузула значи за корисника сти- 
пендије обавезу да има да заснује радни однос и проведе на 
раду одређено време код даваоца стипендије или код друге од- 
ређене радне организације по завршеном школовању и усавр- 
шавању. Уколико корисник стипендије не би засновао радни ox- 
hoc и провео било уопште уговорено време на раду, он би по- 
вредио своју обавезу из обећања заснивања радног односа. У  
том случају би се имало да примени опште правно правило имо- 
винског права по коме дужник xyryie накнаду штете повериоцу 
због неиспуњења својих уговорних обавеза

Стога сматрам да би имало места захтеву за накнадом ште- 
те према кориснику стипендије који се у yroBopv о стипендији 
обавезао да заснује радни однос и проведе одређено време на 
раду, па тај- однос или уопште није засновао или га је пре уго- 
вореног времена раскинуо7

У републичком закону о CTHneHXHDaH.v и кпедитирању ctv- 
дената и ученика није предвиђена обавеза повраћаја примљених 
износа стипендије од стране корисника, уколико није уопште 
или ните уговорено воеме поовео на oaxv код даваоца стипен- 
дије или друге радне организаиије. To не значи да уговооне стра- 
не не би могле да унесу такву клаузулу у уговор о стипендити. 
Таква клаузула би у том случају претставлЈала KxayayAv из обе- 
ћан,а заснивања радног олноса и по својој природи би прет- 
стваљала споразум странака унапред утврђену накнаду штете ко- 
ју  дугује корисник стипендије даваоцу стипендије због неиспу- 
њења обећања заснивања радног односа.

Уколико пак споразумом странака није стипулнсана оба- 
веза враћања примљених износа стипендије, у to.\i случају би

‘  В. наш чланак: О праву даваоца стипендије према стппендистн 
кад он не ступи у радни однос по завршеном школовању — Анали Прав- 
ног факултета у Београду 1/1964, с. 122—126.

’’ Y овом случају би се могли да примене и прописи Основног закона 
о радним односима (чл. 100) и огаита правила радних организација о нак- 
нади штете коју радник дугује радној организацији због самовољног пре- 
станка рада радника, уколико је радни однос раскинуо пре времена пред- 
виђеног уговором о стипенднји.



давалац стипендиЈе имао права да захтева накнаду штете зоог 
неиспуњења уговорне обавезе корисника стипендије да прове- 
де одређено време на раду код њега или друге одређене радне 
организације. На кориснику стипендије лежи да овај захтев оба- 
ра доказивањем да он није крив што није ступио на рад и про- 
вео уговорено време на раду, те да давалац стипендије нема пра- 
во на накнаду штете.

Исто тако, уколико повраћајем примљених износа стипен- 
дије не би даваоцу стипендије била накнађена сва штета коју 
је претрпео због неиспуњења обавезе корисника стипендије да 
проведе одређено време на раду код њега, давалац стипендије 
би имао права да преко износа враћене стипендије захтева нак- 
наду штете од корисника стипендије. Висину захтева за накна- 
дом штете би имао давалац стипендије да утврђује и доказује 
за разлику од захтева за повраћај износа стипендије који се 
не потврђује и не доказује као у уговору унапред утврђен.

Наш би закључак био:
1. Да би давалац стипендије имао права на повраћај износа 

примљених на име стипендије у случају да корисник стипендије 
није испунио своју обавезу да проведе одређено време на раду 
код даваоца стипендије или друге уговором одређене радне ор- 
ганизације, уколико је ова обавеза повраћаја стипеније стипули- 
сана у самом уговору о стипендији. Обавеза повраћаја стипенди- 
је није санкција која би по самом закону погађала корисника за 
случај да по завршеном школовању не заснује радни однос са 
даваоцем стипендије или другом одређеном радном организа- 
цијом.

2. Да би давалац стипендије имао права на накнаду штете, 
уколико ни\е уговором стипулисана обавеза повраћаја износа 
примљених на име стипендије под претпоставком да корисник, 
стипенди1е није својом кривицом испунио у потпуности или де- 
лкмично своје обећање да ће по завршеном школовању и усавр- 
шавању засновати радни однос и провести одређено време на 
раду код одређене радне организације.

3. Да би давалац стипендије имао право да захтева разлику 
измећу повраћених износа стипендије и накнаде штете, уколико 
повраћајем примљене стипендије није у потпуности обештећен. 
To свакако значи да би он имао право како на садашњу штету 
тако и на ону Koiy би убудуће трпео због неступања корисника 
стипендите на рад. Стога се не бисмо сложили са закључком су- 
да да давалац стипендије нема право на накнаду штете, јер она 
није стипулисана у уговору о стипенди|и.

4. Да давалац стипендије не би могао да у уговору о сти- 
пендији дговори плаћање вишеструког износа стипендије, јер 
би таква клаузуда представљала уговорну казну, a она је недо- 
пуштена како према прописима о стипендијама тако и у погледу 
прописа из радног односа.

Сматрам да је овакво решење у складу како са Уставом 
СФР.Т, тако и са Основним законом о радним односима и Зако-



ном о стипендирању и кредитирању студената и ученика. И у 
Уставу и у Основном закону о радним односима прокламован је 
принцип сдободе рада који значи да свако слободно ступа на 
рад у радну организацију и да се нико не може натерати да ра- 
ди где не жели да ради.® Али исто тако постоји и принцип од- 
говорности који поставља правило да се дугује накнада штете 
како због неизвршења или непотпуног извршења уговорних обли- 
гација тако и због противправних радњи —  деликата предузетих 
на имовини или личности другога.’

Y  конкретном сдучају корисник стипендије је повредио сво- 
ју уговорну обавезу да проведе одређено време на раду код 
даваоца стипендије по завршеном школовашу и зато ово.м дугује 
у сваком случају накнаду штете, па било да је она унапред од- 
ређена споразумом странака до једноструког износа стипенди- 
је, бидо да се њена висина има тек да ^пгврђује. Ово решење је 
у складу са начелима усвојеним у нашем праву којима се иде за 
заштитом како општих друштвених тако и интереса ужих рад- 
них заједница и појединаца.

Ар. Љ. Милошевић

ЈЕДАН ПРИМЕР ЕСТОПЕЛА V НАШЕМ ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ

Пратећи судску праксу, „Гласник Адвокатске коморе у АП 
Војводини”, у свОлМ броју 7. за 1967. годину, донео је нотицу 
која гласи: „Изјава о признању очинства детета рођеног ваи 
брака дата под принудом, уколико лице које је очииство при- 
знало заиста није отац (ВСС Од. НС бр. Гж. 111/1967). „То је 
начелни закључак из поменуте судске одлуке, док се даље даје 
образложење: „Тужилац тужбеним захтевом тражи да суд утвр- 
ди да он није отац млдб. детета рођеног из ванбрачног односа, 
иако је признао пред матичарем да је отац. Код овако постав- 
љеног тужбеног захтева битно је утврдити истиниту чињеницу, 
a она је утврђена исказо.ад и тужиоца и тужене, матере млдб. де- 
тета, да они нису имали односе за време зачећа малодобног 
детета, па је жалба тужиоца основана” .

И поред тога што наведена нотица не садржи чињенично 
стање, из ње се види да се у овом случају ради о парници за 
оспоравање очинства ванбрачног детета које је тужидац, уз са- 
гласнаст тужене матере тога детета, признао код матичара, као 
и то да поменути виши суд стоји на становишту да се такво прн- 
знање, и када није дато у заблуди, под притискам иди услед 
преваре, може побијати од стране лица које је ванбрачно дете 
признало за своје.

* в. чл. 36 Устава СФРЈ п ч.\. 2 Основног закона о радним односима. 
® в. II део Уводног одељка Устава СФРЈ, чл. 11/1 100 став 4 Основ- 

ног закона о радним односима.

8



Y наведеном случају ради се очигледно о квалификованом 
признању ванбрачног очинства из чл. 24. Основног закона о од- 
носима родител>а и деце (Сл. лист ФНРЈ, бр. 104/1947). С обзи- 
ром на природу и циљ установе квалификованог признања ван- 
брачног очинства, поставља се питање да ли је наведена одлука 
тога вишег суда основана и исправна, те да ли одговара одно  
сним прописид1а Основног закона о односима родитеља и деце.

Пре него што одговоримо на то питање, изнећемо једну су- 
протну одлуку надлежног првостепеног суда (Окружни суд у 
Сомбору П. бр. 669/1966). Наиме, npaBOiMohHOM пресудом тога 
суда је једно .\ице утврђено за оца ванбрачног детета и за дуго 
времена је плаћало алиментацију за то дете. Када је против 
њега поднета тужба ради повишења алЈшчентације, то лице је са- 
знало да је ванбрачно дете касније пред матичарем, уз сагла- 
сност мајке тога детета, признао други човек за своје, те да је 
мајка тога детета са тим другим човеком закључила брак и то 
дете постало брачно. Ванбрачни отац је код надлежног прво- 
степеног суда поднео преддог за понављање парничног поступка 
у односу на правомоћну пресуду којом је оглашен за оца, тра- 
жећи да се на основу извода из .адатичне књиге рођених, као 
непобитног доказа за нови правни статус односног детета, д о  
несе пресуда којом се укида правомоћна пресуда о његовом ван- 
брачном очинству, те да се тако тужба са тужбеним захтевом 
ради признања очинства и издржавања одбије. Y  заступању ту- 
женог детета, мајка је признала да је са другим човеком сту- 
пила у брак, да је тај други човек, уз њену сагласносг, дете 
признао за своје пред матичаре.м, те да је то дете закључењем 
овог брака постало брачно. Међутим, бранила се тиме да је њен 
муж дете признао за своје, a она се са тим признањем сагла- 
сила, само ради тога да би дете добило социјално осигурање, 
иако је природни отац детета тужилац. Понудила је доказе на 
чињеницу да је до овог признања дошло само из наведеног раз- 
лога. Али, насупрот тој и таквој одбрани, суд је одбио доказне 
преддоге заступнице туженог детета, па је донео пресуду којом  
је усвојио предлог за понављање посгупка у овој ствари, укинуо 
нападнуту правомоћну пресуду и одбио тужбени захтев туже- 
ног детета ради утврђивања очинства и издржавања. Доносећи 
овакву одлуку, суд је стао на становиште да лице које је пред 
матичарем признало ванбрачно дете за своје на начин прописан 
у чл. 24. Основног закона о односи-ма родитеља и деце —  не 
.може то своје признање побијати, нити доказивати лротив ње- 
говог статусног учинка, без обзира на мотиве из којих је дошло 
до таквог признања, те без обзира на питање да ли је ванбрачио 
дете потекло из полних односа тога лица и мајке тога детета. 
Y конкретном случају суд се руководио још чињеницом да је 
тим признањем ситуација детета постала много боља и сигур- 
нија него пре, тим више што је оно добило статус брачности. 
Ни мајка ванбрачног детета, зато што се сагласила са таквим 
признање.м, не може доказивати против очинства утврђеног на 
начин из поменутог законског прописа. Ова пресуда је постала 
цравомоћна, a против ње се није жалила ниједна странка.



Поред изложених својстава, и једна и друга цитирана од- 
лука важне су и зато што се у једној појавл>ује као тужилац 
лице које је пред матичарвм признало своје очинство, a у дру- 
гој мајка ванбрачног детета која се код .матичара сагласила са 
таквим признањем.

Ми сматрамо да цитирана одлука поменутог вишег суда ни- 
је на закону заснована, тј. да протуслови установи квалифико- 
ваног признања учинства из чл. 24. Основног закона о односима 
родитеља и деце. Тај пропис, у делу 'који се односи на квалн- 
фиковано признање очинства, гласи: „Отац може признати дете 
за своје пред матичарем или у јавној ишрави или у тестаменту. 
—  Ово признање вреди и уписаће се у матичну књигу само ако 
се са овим признан>ем сагласи мајка детета, коју ће матичар о 
томе обавестити.” Y  року од 3 године по пријему обавештења 
да се мајка детета није сагласила са овим признањем, лице које 
је дете признало за своје на изложени начин има право да под- 
несе тужбу ради утврђиваша да је оно отац тога детета. Очч- 
гледно је да се овај поступак признавања ванбрачног очинства 
врши тако да је при томе по правилу искључена могућност за- 
блуде, принуде или преваре. Када неко лице призна с е ^  за ван- 
брачног оца неког детета, па се пред одређеним органом са тим 
признањем сагласи мајка тога детета, онда се ствара необор- 
љива претпоставка да је то дете заиста проистекло из полних 
веза лица које га је признало за своје и мајке тога детета. Та 
необорљива претпоставка односи се на закључак да је дете про  
истекло из полних односа лица које је признало очинство и 
мајке која се са тим признањем сагласила и да су та лица имала 
полне односе у време зачећа тога детета. Y  наведеном закон- 
ском пропису, који регулшпе установу квалификованог призна- 
ња ваибрачног очинства, није уопште дата могућност лицима 
која се појављују као родитељи ванбрачног детета —  да поби- 
јају то и такво признање, односно да показују против тези са 
необорљиве претпоставке коју ствара то квалификовано при- 
знање. Ни у прописима поменутог закоиа у којима се регулише 
оспоравање очинства није дато право на тужбу лица које је на 
начин из чл. 24. Основног закона о односима родитеља и деце 
ванбрачно дете признало за своје, a ни мајци тога детета која 
се са таквим признањем сагласила. По чл. 31. поменутог закона 
(нумерација прописа из 1947. године) само друго лице које ван- 
брачно дете сматра за своје може, у року од године дана по упису 
сх:пораваног очинства у матичну књигу, оспоравати очинство 
лицу које је то дете признало за своје. Дакле, предвиђена је 
могућност побијања квалификованог очинства из поменутог за- 
KOHCKor прописа, али право на такву тужбу није дато лицу које 
је признало то очинство и које је као отац уписано у матичну 
књигу, већ такву тужбу у законском року може поднети друго 
лице против лица iKoje је као отац уписано у матичну књигу. 
Иако се у цитираном пропису она не помиње, јасно је да се 
овај пропис односи и на мајку ванбрачног детета која се сагла- 
сила са признањем очинства и која је, наравно, као таква упи- 
сана у матичну књигу, те се и њој, исто као и оцу тога детета,
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не Aaje право на тужоу за оспоравање авако признатог очин- 
ства. Истина, у чл. 29. поменутог закона (нумерација прописа 
из 1947. године) стоји да „мајка може аспоравати да је отац 
њеног детета лице које се по овом закону спиатра његовим оцем” 
и да такву тужбу може поднети у року од 6 месеци од рођења 
детета. Међутим, тај пропис садржи опште правило и јасно је 
и логично је закључити да по њему мајка има право на тужбу 
за оспоравање очинства у овима другам случајевима сем у слу- 
чају квалификованог признања очинства из чл. 24. тога закона. 
Било би неоправдано и недопустиво да она оспорава очинство 
са којим се на прописан начин сагласила и које се након њеног 
саг,\ашења уписало и могло уписати у матичну књшу.

Као што се из изложенога даде закључити, ниједно од лица 
која се по чл. 24. Основног закона о односима родитеља и деце 
на основу квалификованог признања и саглашења сматрају ро- 
дитељима ванбрачног детета нема по закону .могућности да по- 
бија или износи супротне доказе против тако признатог и упи- 
саног очинства. Без обзира на мотиве квалификованог признања 
очинства и саглашавања са тим признањем, ова законска уста- 
нова производи најсигурније дејство за ванбрачно дете и ствара 
му бол>у и јачу правну ситуацију него правомоћна пресуда к о  
јом би било утврђено очинство у контрадикторном поступку. 
Упис очинства у државну матичну књигу на темељу слободног 
признања оца и слободног саглашења мајке има троструки учи- 
нак: статусни, алиментациони и наследни. Интерес је таквог де- 
тета, a тако исто интерес је и читаве друштвене заједнице, да 
се законска установа квалификованог признања очинства, у ко- 
јој је дишозиција странака добила најпунији изражај и која је 
појачана ауторитетом државе, одржЈН готово као неприкоснове- 
на, па је зато законодавац ускратио могућност таквим родите- 
љима да је побијају у њеној суштини, било са тужилачке или 
са туженичке позиције.

Поставља се питање да ли такви родитељи могу побијати 
овако признато и улисано очинство са разлога заблуде, принуде 
или преваре. Као што смо у предњим речима напоменули, мало 
је вероватноће да би иједан од тих фактора могао доћи до из- 
ражаја у поступку квалификованог признања ванбрачног очин- 
ства. Матичар је државни орган који нема никакве принудне 
моћи и који по својој инцијативи никада не тражи и не уписује 
таква признања. Њему се заинтересовано лице које се сматра 
оцем ванбрачног детета са.чоиницијативно и слободно обраћа 
ради признања детета за своје, a он то признање тек тако не 
уноси у матичну књигу, него мора прво обавестити мајку де- 
тета о томе признању и тражити њено изјашњење, па ако се 
она са ТШ1 признањем сагласи, онда матичар тај поступак за- 
вршава уписом признања и саглашај. Ниједан од родитеља не 
може бити у заблуди, јер се пријављује матичару, односно ода- 
зива матичару на изјашњење, сасвим слободно и након зрелог 
размишљања о предмету тога поступка. Наводни родител>и, на- 
равно, могу и.мати друге разлоге и друге .мотиве да ванбрачно 
дете признају на изложени начин, тј. могу бити свесни чиње-
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нице да нису имали полних веза у време када се дете зачело и 
да према томе у ствари отац није лице које дете признаје за 
своје. Али та ок.олност не значи да је посреди заблуда у погледу 
очинства, већ значи ,да је посреди намера тих лица да се одреди 
и осигура статус тога детета насупрот чињеници што оно не 
потиче из њихових полних односа. Па пошто у овом случају 
преовлађује интерес детета и пошто је дете под нарочитом за- 
штитом државе, ствара се необорљива претпоставка за наводне 
родитеље да је то дете заиста потекло из њихових полних од- 
носа. У  целом авом поступку, најзад, нема могућности ни пре- 
варе, јер матичар, као незаинтересовани и објективни државни 
орган, своје дужности врши законито и савесно, поштујући во- 
л>у странака и дајући јој законску форму. Но, када је реч о не- 
оборљивој претпоставци, сматрамо за важно истаћи да је она 
у односу на квалификовано признање очинства необорљива за 
наводне родитеље само у погледу свога тезиса, тј. само у по- 
гледу закључка да дете потиче из њихових полних односа. Ме- 
ђутим, она се може од стране наводних родитеља обарати у 
погледу својих премиса, што би значило да се гможе обарати 
у погледу околности под којима је вођен и спроведен поступак 
квалификованог признања очинства. Ако такве околности под- 
разумевају заблуду, принуду или превару, онда би наводни ро- 
дитељи начелно могли са тих основа побијати такво очинство, 
али и то само in extremis и под ризиком већ изложених ре- 
зерви. Али, као што се види, веома су мали изгледи, чак безна- 
чајни изгледи за успех такве тужбе, јер је тешко доказивати n 
доказати заблуду, принуду или превару у псжтупку око призна- 
ња очинства по чл. 24. Основног закона о односима родитеља 
и деце, тим пре што сама природа и начин вођења тога п о  
ступка по правилу искључују деловање поменутих негативних 
фактора.

По нашем лшшљењу, наводни родитељи нису овлашћени да 
побијају, односно да доказују против очинства из чл. 24. Основ- 
ног закона о односима родитеља и деце не само из разлога што 
је то очинство засновано на квалификованом признању оца и 
на саглашењу мајке детета и што такво признање ствара за та- 
кве родитеље необорљиву претпоставку да су они заиста роди- 
тељи тога детета, него и зато што се цела та установа квали- 
фикованог признања очинства заснива на једном правном есто  
пелу, наиме —  на правилу да је свакоме ускраћено да доказује 
против својих властитих аката, под условом да су ти акти про- 
текли из слободне воље и из слободног утоварања са другим 
лицима.

Y нашем позитивном праву «ема изричитог прописа о есто- 
пе.\у. Међутим, та установа естопела и у наше.ч савременом 
праву мора да постоји, скривена у дубини законских прописа 
или чак у разним деформацијама тих прописа. Најбољи пример 
за естопел пружа квалификовано признање очинства из чл. 24. 
поменутог закона.

Пишући о тој установи, ми смо у нашем напису „Правна 
природа естопела” („Одвјетник”, Загреб, бр. 5/63) естопел де-
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финисали као феномен по коме се, уз резерву испуњења изве- 
сних законских услова, нека чињеница која је предмет спора 
сматра доказаном и ускраћује се странци право доказивања про- 
тив својих властитих аката. Тај феномен, иако неразрађен и 
неуобличен, потиче из римског права, али је највише третиран 
и разрађен у канонском и пандектном тграву. Његови основи су 
моралне природе, пошто се заснива на схватању да сваки треба 
да се држи дате речи, да поштује акте свога слободног распо- 
лагања и да савесно врши обавезе које је сдободним уговора- 
њем са другима ггреузео у правном саобраћају. Jep —  prohibi
tum est venire contra factum proprium (забрањено je доказивати 
против CBora властитог акта).

Данас се естопел појављује у разним видовима у савреме- 
ном праву, али је највише развијен и примешиван у англосак- 
сонском праву. Наравно, естопел се ни у xOiMe праву не појав- 
љује у своме првобитном, неограниченом опсегу, као забрана до- 
казивања против свих властитих аката. Англосаксонско право је 
ову установу свело на разумну меру, примењујући је на неке 
правне односе које сматра нарочито важним. На пример, још  из 
средњевековног времена потичу три англосаксонска естопела:
1) estoppel by deed, који се употребљава код правних послова 
о којима се сачињавају приватне исправе потврђене печатом; 2) 
estoppel by pais, који се употребљавао у Common law у вези 
са актима феудалног уст\шања поседа; и 3) estoppel by repre
sentation, који се употребљава још од 17. и 18. века у правни.м 
пословима у вези са просидбом девојке и према коме онај који 
је у сврху склапања брака обећао одређену суму мираза нема 
право да доказује да та сума није обећана, односно да није у 
толиком износу обећана.

С обзиром на ограничење разлога са којих се у жа.\би могу 
побијати, ми сматрамо да у нашем савре.меном, социјалистич- 
ком праву у установи пресуде на основу признања и у установи 
пресуде због изостанка, које се заснивају на изричито.ч или 
претпостављеном признању тужбеног захтева, постоје трагови 
естопеда, тј. да су оне инспирисане схватањем да је неспојиво 
с правним поретком и јавним моралом да људи у правном сао- 
6pabajy оповргавају своје слободно дате изјаве и своје властите 
правне акте. И тамо где је год доказивање дозвољено са.мо одр>е- 
ђеним средством, као нпр. где се постојање дута искључиво до- 
казује писменом задужницом или исплата дуга писмено.м при- 
знаницом, у основи постоји естопел, или у најмању руку ин- 
спирацита естопелом.

С обзиром на квалификовано признање очинства из чл. 24. 
Основног закона о односима родитеља и деце, естопел је у том 
случају несумњив, иако није изричит. Овде примена правила: 
Prohibitum est venire contra factum proprium долази до свога 
пуног изражаја. Услед захтева правног саобраћаја и интереса 
јавног морала, a нарочито да би се обезбедила што боља правна 
ситуација детета, било би недопуштено, незаконито и неморално 
да лица, мушкарац и жена, побијају своје властито признање, 
или саглашење са тим признањем, на основу кога је извршен
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упис очинства у матичну књигу. По самој својој природи есто- 
пел делује према носиацима властитих аката или учесницима 
правних односа. Тако он у датом случају иокључује наводним 
родитељима могућнсх:т побијања или супротног доказивања о- 
чинства признатог и угшсаног на наведени законоки начин. И 
када не би било других правних разлога, по нашем мишљењу 
—  естопел би био довољан да објасни и оправда чињеницу да 
квалификовано ти зн ањ е очинства из наведеног законског про  
писа не могу побити ни против њега у тезису доказивати тамо 
признати и уписани родитељи ванбрачног детета.

Ар Аушан П. Радоман

ОШТЕНЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ ПО ЗКП

Оштећени као тужилац због изричитог одустанка јавног ту- 
жиоца да врши кривично гоњење

1. Основни појмови

Простор не дозвољава, a то није ни намена овога чланка, 
да се опширно пише о супсидијарном тужиоцу, јер су процесу- 
алисти кривичног права углавном ово питање довољно обрадили. 
Повод за писање овога чланка је одредба чл. 397. о чему ће 
утлавном бити речи! Законик о кривичном поступку усвојио је 
принцип акузаторности у кривичном поступку. Према Законику 
кривични поступак покреће се на захтев овлашћеног тужиоца 
(чл. 11, ст. 1): за дела за која се гони по службеној дужности 
овлашћени тужилац је јавни тужилац, a за дела за која се гони 
по приватној тужби овлашћени тужилац је приватни тужилац 
(чл. 11. ст. 2). Овде је све јасно и неспорно. А,овол»но је да се 
утврди a TO се утврђује према материјалном кривичном праву 
(Кривичном законику или према закону који садржи кривично- 
-материјалне одредбе) да је у питању официјелно кривично де- 
ло, без обзира да ли се по закону тражи предлог оштећеника 
И.ЛИ одређеног државног органа, или, пак, одобрење за кривично 
гоњење, ако је дато одобрење или предлог, a тамо где се не тра- 
жи предлог ни одобрење за јавног тужиоца, је довољно са.мо 
сазнање за постојање кривичног де.\а, да врши своју функцију. 
За кривична дела за која се гони по службеној дужности или 
предлогу, по правилу нико се и ни под каквим условима не 
може појавити пред надлежним судом, са захтевом да се спро- 
води истрага, са предлогом да се предузму поједине истражне 
радње, или пак, са оптужннм актом док јавни тужилац о то.че 
се не буде изјаснио, било да је одбацио кривичну пријаву, или, 
пак, да је одустао од кривичног гоњења.
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2. Услови da оштећени врши функцију тужиоца

Законодавац је био јасан и категоричан у томе, кад се оште- 
ћени може појавити као тужилац. Према Законику о кривичном 
поступку оштећени је условни тужилац. Пропис гласи: „Ако 
јавни тужилац нађе да нема основа за покретање или проду- 
жење кривичног поступка, на његово место може ступити оште- 
ћени као тужилац под условима које законик одређује” (чл. 11. 
ст. 3). Према томе, оштећени се може појавити да врши тужи- 
лачку функцију у следећим случајевима:

1) ако јавни тужилац одбаци кривичну пријаву (чл. 142. 
ст. 1),

2) ако јавни тужилац одустане од гоњења у току истраге 
или по завршеној истрази али пре него је оптужница стала на 
правну снагу (чл. 158. и 169),

3) ако јавни тужилац одустане од оптужнице односно ап- 
тужног предлога у току припрема за главни претрес (чл. 261),

4) ако јавни тужилац одустане од оптужнице односно оп- 
тужног предлога у току главног претреса (чл. 320. тачка 4), ј

5) ако јавни тужилац у законоком року од хмесец дана ра- 
чунајући од пријема кривичне пријаве не подигне оптужни 
предлог нити обавести оштећеног да је одбацио кривичну при- 
јаву (чл. 397).

Прва четири случаја примењују се у редовнОхМ и сумарно.м 
поступку, у поступању пред окружним и општинским судом и 
за сва кривична дела за која се гони по службеној дужности 
или предлогу. Пети случај односи се сахмо кад се поступа за 
кривична дела из надлежности општинског суда за која се гони 
по службеној дужности и предлогу и за која је оптужни акт —  
оптужни предлог. Предмет овог чланка биће расправл.ање о ов- 
де наведеном петом случају.

II

Појава оштећеног као тужиоца услед неактивности јав- 
ног тужиоца —  спровођење прописа у пракси и .могући 
спорови у његовој примени (чл. 397. ст. 1).

1. Сврха и циљ постојања прописа чл. 397.

Законодавац је одредбама ЗКП обавезао јавног тужиоца да 
у одређеном року предузи.ма одређене радње на које има пра- 
во: да поднесе оптужницу у року од 8 дана од пријема реше- 
ња истражног судије да се не спроводи истрага (чл. 149. ст. 3); 
да у року од 15 дана пошто прими кривичне списе од истра- 
жног судије који их доставља по завршетку истраге, стави пред- 
лог да се истрага допуни или подигне оптужница или изјави 
да одустаје од кривичног гоњења. (чл. 160. ст. 2); да у року од 
3 дана отклони уочене недостатке у враћеној оптужници (чл. 
242. ст. 2). Ако јавни тужилац не поступи у наведенОхМ року,

L
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суд према тужиоцу нема 1могућности за примену неких санкција 
као што је случај кад се оштећени појављује као тужилац.

Међутим, да би законодавац обавезао јавног тужиоца да 
буде активан у кривичном поступању кад су у питању кри- 
вична дела из надлежности ошптинског суда за која се гони 
по сЛужбеној дужности или предлагу, он је предвидео после- 
дице за јавног тужиоца у случају његове недоволЈне активности. 
Последица је у томе, да се место јавног тужиоца тужилачку 
функцију може да преузме и врши оштећени. Ово је посебно 
правило које се примењује само за кривична дела из надлежно- 
сти општиноког суда и то само у оним случајевима када се 
оптужни акт може подићи у форми оптужног предлога.

Дакле, ошпте је правило: док се јавни тужилац писмено 
не изјасни о таме хоће ли да врши кривично гоњење или неће, 
оштећени се не може појавити пред судом да врши функцију 
тужиоца. Али као што је и раније речено законодавац одред- 
бама чл. 397. прописује изузетак од овог правила. Да би оште- 
ћени могао да врши функцију тужиоца пре него се јавни тужи- 
лац изјаснио хоће ли да врши кривично гоњење, потребно је 
да буду иопуњене следеће претпоставке:
’ 1) да је у питању кривично дело из надлежности општин-
ског суда за које се подиже оптужни акт у форми оптужног 
предлога:

2) да је кривичну пријаву поднео оштећени или лице које 
има то својство:

3) Да јавни тужилац у року од месец дана по пријему при- 
јаве није поднео оптужни предлог, нити је обавестио оштећеног 
да је одбацио кривичну пријаву.

Овакав однос законодавца према раду јавног тужиоца од- 
ређен је с обзиром на циљ и задатак „су.марног поступка” који 
се примењује у поступку пред општинским судом за најлак'че 
дело.

2. Да ли пропис нл. 397. може да представља
проблем за судску праксу, Y чему се то огледа?

Нема спора у томе да уколико јавни тужилац у року од 
месец дана од пријема кривичне пријаве не подигне оптужни 
предлог, или одбаци кривичну пријаву a о томе у року од ме- 
сец дана не обавести оштећеног и.\и пак ако уопште не поступа 
по кривичној пријави, оштећени се може појавити као тужи- 
лац и подићи оптужни предлог пред надлежним судол!.

Међутим, јавни тужилац кад прими кривичну пријаву, није 
увек у могућности да се одмах одлучи да ли ће је одбацнти или 
ће подићи оптужни ггредлог, јер кривична пријава је само основ 
и повод за јавног тужиоца да врши кривично гоњење. Y  нај- 
већем броју случајева садржина кривичне пријаве или подаци 
у њој не пружају довољно основа да јавни тужилац може не- 
посредно да подигне оптужни предлог или да одбаци кривичну 
пријаву. V том случају нужно је да се јавни тужилац обратп 
са предлогом истражном судији за спровођење одређених ис-
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тражних радњи, или органима унутрашњих послова са захтевом 
да му ови доставе потребна обавештен.а. Отуда се поставља пи- 
тање, да ли оштећени има право да преузме функцију тужиоца, 
ако јавни тужилац у року од месец дана не подигне оптужни 
предлог нити одбаци кривичну пријаву али је поднео предлог 
истражно-м судији да спроведе одређене истражне радње или 
је захтевао од органа унутрашњих послова да му доставе п о  
требна обавештења у вези са делом и извршиоцем. Законски 
текст чл. 397. ст. 1. пружа такву могућност оштећеном, јер се 
истражне радње у тексту прописа не помињу, a одређено се 
тражи да јавни тужилац није подигао оптужни предлог, или да 
није подигао оптужни предлог, или да није обавестио оштећеног 
о одбачају кривичне пријаве.

Ради јаснијег сагледавања овога питања навешћемо закон- 
ски текст. Пропис гласи: „Ако је кривичну пријаву поднео оште- 
ћени, a јавни тужилац у року од месец дана по пријему при- 
јаве не поднесе оптужни предлог нити обавести оштећеног да 
је одбацио пријаву, оштећени има право да као тужилац п о  
крене кривични поступак пред општинским судом подношењем 
оптужног пред.\ога” (чл. 397, ст. 1). Овако дефинисан пропис 
пружа могућност и даје право оштећеном, без обзира што је 
јавни тужилац поднео предлог за спровођење појединих истра- 
жних радњи или што је захтевао потребна обавештења у вези 
са делом и учиниоцем, ако су испуњене друге законске ггрет- 
поставке, да може подићи оптужни предлог пред надлежни.м 
ошитинским судом.

По логици ствари, ако је јавни тужилац поднео предлог ис- 
тражном судији општинског суда до спроведе одређене истра- 
жне радње, ради прикупљања доказа у вези са делом и учини- 
оцем, оштећени не би имао право да поднесе оптужни предлог. 
Међутим, по дефиницији прописа чл. 397, ст. 1. законодавац му 
признаје то право. Законодавац полази од чињенице да су она 
кривична дела за која се подиже оптужни акт у форми опту- 
жног предлога по својој природи лакша од кривичних дела за 
која се подиже оптужница, то на крају не може ни биги спорно 
и отуда се изводи закључак да време од месец дана, је довољно 
да јавни тужилац одлучи по кривичној пријави. Пракса пока- 
зује да је у 50% случајева по кривичним притавама које под- 
носи оштећени нужно проверавање података, било путем спро- 
вођења истражних радњи или путем прикупљања обавештења 
преко органа унутрашњих послова. Кривичне пријаве које под- 
носе оштећени у великом броју случајева садрже врло мало 
података у вези са делом и учиниоцем. Пропис чл. 397, ст. 1. има 
за циљ да активизира јавног тужиоца у том смислу да брзо и 
законито поступа. Пропис нема за циљ да доведе јавног тужи- 
оца да површно поступа, или да неосновано оптужује грађане 
само ради тога што се оштећени место њега може појавити у 
улози тужиоца, ако јавни тужилац у року од месец дана пе 
одлучи по кривичној пријави.

За јавног тужиоца није прнјатна ствар да грађани преузи- 
мају његову функцију због његове неактивности, јер ће виши
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тужилац такве случајеве да му припише у нерад. Међутим, не- 
оправдано је приписивати јавном тужиоцу неактивност, у кон- 
кретној кривичној ствари ако је поднео предлог истражном 
судији да се предузму поједине истражне радње или захтевао 
да му се доставе обавештења у вези са делом и учиниоцем, ако 
истражни судија или органи унутрашњих послова нису у року 
од месец дана поступили по предлогу односно захтеву тужиоца. 
Оваква ситуација може јавног тужиоца да доведе у положај 
да неосновано одбацује кривичне пријаве или оптужује грађане 
кад нема разлога за то, само да би избегао да му оштећени не 
преузме тужилачку функцију, због сопствене неактивности.

3. Поступак суда кад се оштећени појављује као тужилац 
на основу чл. 397. ст. 1.

Нема проблема у пракси кад оштећени подигне оптужни 
предлог, због тога што јавни тужилац није у року од месец да- 
на по пријему кривичне пријаве подигао оптужни предлог, или 
ако је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву a о томе није 
обавестио оштећеног, као и у случају ако јавни тужилац у року 
од месец дана није поступао по кривичној пријави уопште. Y  
овом случају суд поступа по поднетом предлогу као у свим дру- 
гим приликама, кад се јавни тужилац одрекне тужилачке функ- 
ције и ствар препусти вољи оштећеног да врши или не врши 
кривично гоњење. Y  овом случају судија општинског суда 
(председик већа или судија појединац), дужан је, чим добије 
оптужни 'ПЈ>едлог, да прибави кривичне списе од надлежног јав- 
ног тужиоца, да би из ових списа утврдио:

1) да ли је оштећени у законском року од 3 месеца по са- 
знању за кривично дело и учиниоца поднео предлог за кри- 
вично гоњење односно кривичну пријаву (чл. 52. ст. 1);

2) да ли је протекло време од месец дана од момента кад 
је јавни тужилац примио кривичну пријаву, па до момента кад 
је оштећени подигао оптужни предлог код апштинског суда;

3) да ли је јавни тужилац одбацио кривичну пријаву у 
смислу чл. 142. ст. 1. a о томе није обавестио оштећеног; и

4) да ли је јавни тужилац уопште поступао по кривичној 
пријави и које је радње предузео: упутио предлог истражном 
судији општинског суда да спроведе истражне радње или за- 
хтевао од органа унутрашњих послова да му доставе потребна 
обавештења.

О свему истакнутом суд води рачуна по службеној дужно- 
сти. Судија општинског суда (председник већа односно судија 
појединац) одбациће оптужни пред.\ог оштећеног ако утврди:

(1) да оштећени у законском року од 3 месеца од кад је 
сазнао за кривична дела и учиниоца није поднео кривичну при- 
јаву (чл. 53, ст. 1, 401, ст. 1. и 249. тачка 3).

(2) да је оштећени благовремено примио обавештење јав- 
ног тужноца о одбачају кривичне пријаве али је пропустио рок 
од оса.м дана по пријему обавештења да поднесе оптужни пред- 
лог (чл. 60. ст. 2, 401. ст. 1. и 249. ст. 3), и
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(3) ако није протекло време од месец дана од дана кад је 
јавни тужилац примио кривичну пријаву па до момента подно  
шења оптужног предлога од стране оштећеног, јер оптужба није 
поднета од овлашћеног тужиоца (чл. 401, ст. 1. и 249. тачка 3). 
Као и ако наступе други случајеви предвиђени у чл. 249. у вези 
чл. 401.

Поставља се питање, како ће суд поступити, ако је јавни 
тужилац предложио спровођење одређених истражних радњи 
или захтевао прикупљање обавештења. Према цил>у ради којег 
је ггропис чл. 397. ст. 1. судија општинског суда кад утврди да 
је јавни тужилац предузео мере о којима је овде реч одбациће 
оптужни предлог јер је поднето од ненадлежног тужиоца (чл. 
401. ст. 1. у вези ч.4. 249. тачка 3), ово по логици ствари. Међу- 
тим, према тексту чл. 397. ст. 1. суд нема таквих .могућности, 
већ се има понашати као да јавни тужилац није предузео ни- 
какве мере у вези са откривањем дела и учиниоца. Код оваквог 
стања, може се десити да истовремено у истој кривичној ствари 
врше тужилачку функцију оштећени и јавни тужилац. Ово 
ће се десити кад је јавни тужилац предложио истражном судији 
општинског суда шровођење појединих истражних радњи a овај 
то прихватио, али у року од месец дана није спровео одређене 
истражне радње, или ако органи унутрашњих послова у року 
од месец дана не доставе тражено обавештење. Може да на- 
стане и ситуација да судија општинског поступа по оптужном 
предлогу оштећеног као тужиоца: закаже главни претрес, спро  
води одређене истражне радње или, да од истражног судије оп- 
штинског суда захтева да спроведе одређене истражне радње, 
тако да истражни судија општинског суда поступа и спроводи 
одређене истражне радње и на предлог јавног тужиоца и по 
захтеву судије оггштинског суда. Додуше, ако суд већ тражи 
списе од јавног тужиоца, јавни тужилац мора да их повуче од 
истражног судије коме је предложио спровођење истражних 
радњи, тако да је бар ова двојност спровођења истражних рад- 
њи немогућа.

4. Поступак јавног туогсиоца у  случају појаве оштећеног као 
тужиоца кад је јавни тужилац захтевао спровоћење од- 
рећених истражних радњи и потребно обавештење

Пропис чл. 397. ст. 1. мора се посматрати у целокупној ак- 
тивности јавног тужиоца токам кривичног поступка a посебно 
имати у виду одредбе прописа чл. 63. ст. 2, јер нити одредбе 
чл. 397. ст. 1. .могу да искључе одредбе прописа чл. 63. ст. 2, 
нргги, пак, ове да обезвреде одредбе прописа чл. 397, ст. 1. Од- 
редбе прописа чл. 63, ст. 2. општег су карактера и прописују 
овлашћења јавног тужиоца без обзира да ли се за кривична де- 
ла гони по службеној дужности или по предлогу, да ли се ради 
о кривичним дели.ма из надлежности општинског и.ли окружног 
суда, док је пропис чл. 397. ст. 1. пропис „сумарног поступка” 
и може се при.мењивати у одређепи.м случајевима пред општин- 
ским судом.
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Пропис чл. 63, ст. 2. гласи: ,,Y поступку који се води по за- 
хтеву оштећеног као тужиоца јавни тужилац има право да до 
завршетка главног претреса сам преузме гоњење и заступање 
оптужбе”. Ова одредба пружа могућност јавном тужиоцу да у 
свим фазама поступка преузме гоњење од оштећеног као тужи- 
оца, али само до завршетка главног претреса. Према томе, ако 
је јавни тужилац поднео предлог да се спроведу истражне рад- 
ње или захтевао прикупљање обавештења у вези са делом и 
учиниоцем, суд би морао, ако жели да доследно примењује про  
писе чл. 63. ст. 2, да прихвати да јавни тужилац на законом 
прописан начин врши функцију тужиоца у конкретној кривич- 
ној ствари, без обзира на протек времена од месец дана што 
није формално одлучио по кривичној пријави коју је поднео 
оштећени. Ако би се другачије поступило, онда би створили мо- 
гућност да оштећени лишава тужилачке функције јавног ту- 
жиоца. Кад суд тражи кривичне списе од јавног тужиоца, јавни 
тужилац је дужан да обавести суд које је мере и радње преду- 
зео у вези са кривичном пријавом.

Да пропис чл. 397. ст. 1. не би у пракси стварао потешкоће, 
предлажем његову нову фор.чулацију. Пропис да гласи: „Ако 
је кривичну пријаву поднео оштећени, a јавни тужилац у року 
од месец дана по пријему пријаве не поднесе оптужни предлог, 
нити стави предлог истражном судији да спроведе одређене ис- 
тражне радње, нити захтев да му се доставе потребна обаве- 
штења, нити обавести оштећеног да је одбацио пријаву, оште- 
ћени има право да као тужилац покрене кривични поступак 
пред општинским судом подношењем оптужног предлога” . Ова- 
кве формулације одговарале би сврси овог прописа, циљу ii 
практичној потреби. Треба додати, да је пракса занемарила овај 
пропис што у будуће треба да буде другачије.

III

Покретање кривичног постртка од стране јавног тужиоца 
после одустанка оштећеног од кривичног гоњења (чл. 397, 
ст. 2. ЗКП).

1. Уопште о овом питању

Правило је о чему је било доста речи, да јавни тужилац 
ако је одбацио кривичну пријаву (чл. 142, ст. 1) или ако је 
одустао од гоњења (чл. 158, 261. и 320, тач. 3) .може да врши 
кривично гоњење само ако је оштећени као тужилац преузео 
и.ли наставио кривично гоњење и док врши кривично го1вење 
(чл. 63, ст. 2). Ако је поступак обустављен било на који начин 
јав-ни тужилац не ‘.може да покрене поступак сем у поступку об- 
нове уз услове који се тамо одређују (чл. 368— 378).

Међутим, у поступку за кривична дела из надлежности оп- 
штинског суда за која се гони по службеној дужности или пред- 
.логу, кад оштећени гшдигне оптужни предлог користећи се iipa- 
вом из чл. 397. ст. 1, зато што јавни тужилац није у року од
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месец дана, подигао оптужни предлог «ити обавестио оштећеног 
да је одбацио кривичну пријаву, ако оштећени одустане од го- 
њења (чл. 57) или се по закону сматра да је одустао (чл. 58. 
ст. 1) јавни тужилац може, без обзира на услове прописане за 
понављање кривичног поступка поново покренути поступак ако 
није одбацио кривичну иријаву. Према ономе што је већ ра- 
није истакнуто јавном тужиоцу стоји на раоположењу, или да 
одмах чим сазна да је оштећени подигао оптужни предлог ко- 
ристећи се правом из чл. 63. ст. 2. преузме кривично гоњење 
од оштећеног и тиме оштећеног лиши тужилачке функције, док 
се јавни тужилац појављује у улози кривичног гоњења. Законо- 
давац не поставља рок за јавног тужиоца у коме мора да по- 
крене поступак па се има прихватити да мора покренути посту- 
пак ако то жели, у границама рока застарелости.

2. Да ли јавни тужилац може покренути кривични поступагс 
ако је одбачен оптужни предлог, или му је та могућност 
дата само у  случају кад је обустављен кривични посту- 
пак?

За сва кривична дела из надлежности окружног суда и за 
кривична дела из надлежности општиноког суда за која је про- 
писана казна строгог затвора, пре главног претреса кривични по- 
ступак може да се оконча обуставом (чл. 57, 58. ст. 1, 158, 159, 
249. и 261). За кривична дела из надлежности ошптинског суда 
за која је предвиђена казна затвора и новчана казна, пре глав- 
ног претреса поступак се може окончати обуставом (чл. 57. и 58. 
ст. 1), или одбачајем оптужног предлога или приватне тужбе 
(чл. 401). Према тексту прописа чл. 397. ст. 2. КЗ. јавни тужи- 
лац може да покрене лоступак само кад је оштећени одустао 
од гоњења или се по закону сматра да је од гоњења одустао. 
Значи само у случају кад је оштећени изричито изјавио да не 
жели гоњење (чл. 57) и.\и кад је пропустио да врши процесне 
радње на које је по закону био овлашћен и кад законик такав 
пропуст (невршење својих права) оштећеног изједначава са из- 
ричитим одрицањем од кривичног гоњења (чл. 58, ст. 1). Према 
томе, јавни тужилац не може да покрене кривични поступак у 
случају кад је суд одбацио оптужни предлог. Ово је и разум- 
љиво, јер суд врши одбачај оптужног предлога по службеној ду- 
жности, не водећи рачуна о томе шта је жеља странака. Y слу- 
чају одбачаја оптужног предлога, јавни тужилац ако жели да 
врши кривично гоњење, могао би да тражи, захтева обнову п о  
ступка и да уколико се дозволи обнова врши своју тужилачку 
функцију.

3. Да ли је пропис чл. 397, ст. 2. у  складу са осталим прави- 
лима која се односе на кривична дела за која се гони 
no предлогу?

Читав пропис чл. 397. је специфичног карактера, као што 
је било речи већ раније. Међутим, одредбе чл. 397, ст. 2 посебно 
одступају од категоричних правила којима се регулише посту-
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пање за кривична дела за која се гони по предлогу. Кад се ради 
о кривичним делима за која се гони по службеној дужности, 
нема нелогичности у томе што јавни тужилац, који није одбацио 
кривичну пријаву оштећеног може да врши тужилачку функ- 
цију кад оштећени то не жели, или пропусти да то чини из било 
којих разлога, јер и иначе, по принципу официјелности, кад су 
у питању кривична дела за која се гони по службеној дужности, 
не зависи од воље оштећеног да ли ће јавни тужилац да врши 
кривично гоњење или неће да врши кривичног гон>ење, све за- 
виси од оцене јавног тужиоца у сваком конкретном случају. 
Али законодавац не чини разлику у погледу права тужиоца из- 
међу кривичних дела за која се гони по службеној дужности 
и кривичних дела за која се гони по предлогу, у погледу овлаш- 
ћења јавног тужиоца, кад је оштећени као тужилац вршио ту- 
жилачку функцију због неактивности јавног тужиоца.

Сматрам, кад се ради о кривичним делима за која се гони 
по предлогу да нема логике, давати јавном тужиоцу могућност 
да поново покреће поступак, кад је оштећени већ изразио жел>у 
да не врши кривично гоњење, или кад се то по закану сматра. 
Ово са више разлога. Први, пропис чл. 397 је саставни део „су- 
марног поступка” a давање могућности јавном тужиоцу да п о  
креће већ обуставл>ени поступак одузима овом пропису то свој- 
ство и одуговлачи се поступак. Други је разлог, што јавни ту- 
жилац има могућност да се у току кривичног гоњења које врши 
оштећени жао тужилац у сваком моменту умеша у поступак, 
користећи се правом чл. 63 ст. 2. Поред истакнутог ако је за- 
конодавац оставио јавном тужиоцу ову могућност, онда он нема 
потребе да жури и да у року од месец дана реши (Кривичну 
пријаву, пошто му законик пружа могућности и чак га повлаш- 
чује у односу на друге случајеве, да решава кривичну пријаву 
све док не наступи застарелост кривичног гоњења. Мислим да 
ово право треба укинути јавном тужиоцу кад се ради о кри, 
вичним делима за која се гони по предлогу како би кривични 
поступак по овим кривичним делима био покретан по ошптим 
правилима која важе за ова кривична дела.

Раније смо истакли да за кривична дела за која се гони по 
предлогу јавни тужилац не може подићи оптужни предлог ако 
оштећени не стави захтев за кривично гоњење, ако одустане од 
захтева поступак се мора обуставити. Пропис чл. 397 ст. 2 на- 
рушава ово правило, јер допушта јавном тужиоцу да и после 
обуставе кривичног постушса због одустанка општећеног као ту- 
жиоца, или кад се по захтеву сматра да је одустао од гоњења, 
покреће кривични поступак. Без обзира на одредбе прописа чл. 
397 ст. 1 судија општинског суда кад прими оптужни предлог 
јавног тужиоца због кривичног дела за које је обустављен по- 
ступак зато што је оштећени одустао од гоњења јер се по за- 
кону сматра да је одустао од гоњења, мора да одбаци оптужни 
предлог, ако је у питању кривично дело за које се гони по пред- 
логу. Одбачај овако поднетог оптужног предлога одбациће се на 
основу чл. 401 a у вези чл. 241 тачка 3, јер се има сматрати да
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не постоји предлог овлашћеног лица, a за давање преАЛОга 
овлашћеног лица, a за давање предлога овлашћен је оштећеник. 
Воља оштећеног мора бити попггована. Кад је законодавац утвр- 
дио да за кривично дело за које се гони по предлогу јавни ту- 
жилац не може вршити кривично гоњење ако нема предлога 
оштећеног лица, онда нема сврхе 'посебним одредбама давати 
посебна овлашћења јавном тужиоцу, да врши кривично гоњење 
мимо воље оштећеног.

С обзирсш на све ово сматрам да у пропису чл. 397. ЗКП 
треба извршити измене, тако што ускратити оштећеном да по- 
диже оптужни предлог, ако јавни тужилац у року од месец 
дана то не учини или у истом року не обавести оштећеног о 
одбачају кривичне пријаве, кад се ради о кривичним делима 
за која се гони по службеној дужности. Међутим, мислим да 
кад су у питању кривична дела за која се гони по предлогу, 
пропис чл. 397 ст. 1 има сврхе и циља, те треба омогућити оште- 
ћеном као тужиоцу да подиже оптужни предлог и врши кри- 
вично гоњење, ако јавии тужилац у року од месец дана по при- 
јему пријаве оштећеног не подигае оптужни предлог нити оба- 
вести оштећеног о одбачају кривичне пријаве. Али зато предла- 
жем да пропис чл. 397 ст. 2 претрпи измене, тако што се не би 
дозволило јавном тужиоцу да подиже оптужни предлог, ако је 
обустављен псктупак због одустанка оштећеног или због тога 
што се по закону сматра да је оштећени одустао од кривичног 
гоњења. Ако остане прк>пис чл. 397 ст. 1, како сам раније пред- 
ложио, онда предлажем нову формулацију чл. 397 ст. 2, који да 
гласи: „Кад су у питању кривична дела за која се гони по слу- 
жбеној дужности ако у случају из претходног става оштећенн 
одустане од гоњења или се по закону сматра да је од гоњења 
одустао, јавни тужилац може, без обзира на услове прописане 
за понављање поступка, поново покренути кривични поступак, 
ако није одбацио пријаву оштећеног” .

Аушан Богдановић

ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Дана 25. маја 1968. год., одржана је редовна годишња кон- 
ференција Удружења адв. приправника Војводине у Н. Саду. 
Адвокатски приправници су дискутовали о Тезама за доношење 
новог Закона о адвокатури, те подржали ставове Коморе по 
овим питањима.
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Изабрано је ново руководство организације, па је за пред- 
седника Удружења изабран Сдободан Бељански, адв. приправ- 
ник из Н. Сада. За члана Савета Адв. комора Јовановић Ара- 
гиња, адв. приправник из Н. Сада, за члана Већа дисц. суда 
Коморе Фидиповић Иван, адв. лриправник из Суботице, a за 
члана већа П-степеног дисц. суда Матијевић Иван, адв. при- 
правник из Н. Сада.

II.

Адвокатска комора Србије и Црне Горе одржала је своју 
редовну годишњу скупштину на дан 26. маја 1968. год. На скуп- 
штини је о стању адвокатуре у Србији и Црној Гори поднео 
реферат Милован Јовановић, председник Управног одбора. О 
Тезама за доношење новог закона о адвокатури и другим видо- 
вима правне помоћи реферисао је Сдободан Суботић, зад1еник 
дред. Коморе. 0  соц, осигурању адвоката поднео је реферат 
Миодраг Павдићевић члан Управног одбора.

Скупштина се сагдасила са ставовима Савеза адв. комора 
Југославије подражавајући примедбе и предлоге у односу на 
доношење новог Закона о адвокатури. У  дискусији је посебно 
осуђено рекламерство неких адвоката.

На скупштини су Адв. комору Војводине представљади: Ми- 
лорад Ботић, Андрија Шарчевић, Одга Царић, и Богољуб Стој- 
ковић.

III.

Адв. комора Босне и Херцеговине одржала је редовну Го- 
дишњу скупштину на дан 15. јуна 1968. год. у Сарајеву.

Извештај Управног одбора о раду органа Коморе поднео 
је Екрем Галијатовић, члан Управе. Реферат о адвокатури Бос- 
не и Херцеговине поднео је председник Др. Стево Јокановић. 
О Тезама за доношење новог Закона о адвокатури поднео је 
реферат Хајрудин Муладић, члан Управног одбора. О раду 
Међународне Уније адвоката реферисао је Др. Абдуселам Бала- 
гија, адвокат из Бањалуке, представник југословенске адвока- 
туре у МУА.

На скупштини су Адв. комору Војводине представљали: Бо- 
рислав Стефановић и Жива Сдавко, чланови Управног одбора 
Коморе.

IV.

Адвокатска комора Македоније одржала је своју Годишњу 
скупштину 22. VI 1968. године у Туристичком пункту „Водно” 
крај Скопља.
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O актуелним проблемима адвокатуре реферисао је Трајко 
Јовев, председник Коморе. Члан Управе Коморе Никола Беака 
поднео је реферат на тему „Прва искуства у примени новела 
ЗКП” .

Адвокатсжу комору Војводине представљао је Богољуб Стој- 
ковић, чдан Управног одбора.

V.

Адвокатска комра Словеније одржала је своју Годишњу 
скупштину у Л>убљани 22. јуна 1968. год.

О Стању у адвокатури Словеније поднео је извештај пред- 
седник Коморе Руди Шелих. О Тезама за доношен>е новог За- 
кона о адвокатури поднео је реферат Др. Владимир Шукље, 
члан Управног одбора. Говорено је о припремама за прославу 
100 година Одветничке зборнице у Љубљани.

Ова скугаиитна је била изборна, па су изабрани сви органи 
Коморе. За председника Управног одбора поново је изабран 
Руди Шелих, адвокат из Љубљане.

На скупштини је представљао Адвокатску комору В ојво  
дине Ар. Федор Араницки, чдан Управног одбора Коморе.

VI.

На иницијативу Радног одбора Панчева, одржан је зајед- 
нички састанак радног одбора и чланова Савета и Управног 
одбора Адв. коморе АПВ-е у Панчеву на дан 13. VI 1968. год. 
На састанку су присуствовали као гости представници друштве- 
ноподитичке заједнице Панчево, те свих правсх;удних установа. 
Реферат о стању адвокатуре у Панчеву и околини подиео је 
Богољуб Стојковић, Секретар Радног одбора адвоката у Пан- 
чеву. У  дискусији по реферату говорили су: Др. Јован Дорошки, 
председник Савета Коморе, Милорад Ботић, председник Управ- 
ног одбора Комор>е, Бора Радојев, подпредседник Скупштине Оп- 
штине Панчево, Витомир Сударски представник СССРН Опшит- 
не Панчево, Олга Царић, Секретар Коморе, Др. Јосиф Варади, 
потпредседник Управног одбора Коморе, Радичевић Власта, Ер- 
бес Душан и Илија Јарковачки, адвокати из Панчева.

Подвучена је потр>еба појачане друштвено-политичке актив- 
носит адвоката овог региона. Расправљано је о конкретним пи- 
тањима која се односе на рад адвоката у Панчеву a посебно о 
потреби ангажовања адвоката у заступању привредних органн- 
зација на овом подручју.

М. Б.
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Ap ДИМИТРИЈЕ ТОПОЛОВАЧКИ

Y  Панчеву је 31. V 1968. године преминуо Димитрије Топо- 
ловачки, адвокат из Панчева.

Пок. Димитрије Тополовачки рођен је 6. новембра 1885. год. 
у Ковачици, Гимназију је завршио у Панчеву. Право је студи- 
рао у Будимпешти, као питомац завода Саве Текелије и промо- 
висан за доктора правних наука 6. новембра 1911. године.

Адвокатсик испит положио је 1914. године код Апедационог 
суда у Марошвашархељу (Мађарска). Од тога времена водио 
адвокатску канцеларију у Панчеву све до своје смрти.

Димитрије Тополовачки је поседовао широку огапту и прав- 
ничку културу, a као адвокат одликовао се изванредним по- 
штењем и великом праксом. Из велике љубави према адвока- 
тури није престао са радом ни у дубокој старости.

С.шва му!

Др ДЕЗИДЕР KYAAH

Дана, 12. VIII 1968. године, у.мро је у Сомбору пензиони- 
сани адвокат Др. Дезидер Кулаи.

Пок. Ар. Дезидер Кулаи, рођен је 12. јуна 1881. године у 
Кули. Гимназију је учио у Калочи и Сомбору. Право је студи- 
рао и стекао докторат правних наука у Будимпешти 15. априла 
1907. год. Адвокатски испит је положио у Будимпешти 1910. год. 
Адвокатску праксу обављао је у Кули, Суботици и Сомбору.

Др. Дезидер Кулаи као адвокат био је познати цивилиста. 
Y b6k коректан у односима са страикама стекао је велики углед 
у друштву.

Слава му!

ЉYБOMИP П. БОРБЕВИН

Дана, 22. јуна 1968. године преминуо је Л>убомир Борђевић, 
адвокат из Титела у 70-oj години живота.

Пок. Л)убомир Борђевић рођен је у Башину, Јасеница, 12. 
јуна 1898. године. Правни факултет је завршио у Београду 1923. 
године, a судијски испит положио у Ново.м Саду 1926. године. 
Свој радни век је провео, са прекидо.м другог светског рата, у 
Војводини на дужностима у суду и адвокатури. Постао је су- 
дија Апелационног суда 1937. године, a 1940. године судија Каса- 
ционог суда у Новом Саду. После рата био је адвокат у Н. Саду 
и Тителу.
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И као судија и као адвокат Љубомир Борђевић обављао је 
своју дужност савесно и солидно. Уживао је добар углед у сре- 
дини у којој је радио. Својим одласком у Тител, где је дуго го- 
дина вршио адвокатуру, попунио је једну осетну празнину која 
је настала ратом у овом крају.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Расподелу личних доходака врше 
економске јединице по утврђеним 
критеријумима. Ако економска је- 
диница добије ово средство на рас- 
полагање не као свој остварени до- 
ходак, него као „поклон” из сред- 
става предузећа шиа право да од 
расподеле овог личног износа ис- 
кључи дисциплински кажњена ли- 
ца. (ВСС од. НС бр. ГЗЗ. 16/68).

Пресудг1ма I ст. и II ст. суда оба- 
везано је предузеће да исплати ту- 
жиоцу 820 нд. главнице и парничне 
трошкове са 5% камате од 9. ок- 
тобра 1962. године.

Против ових пресуда ставио је 
Покрајински јавни тужилац захтев 
за заштиту законитости који је 
ВСС уважио две ниже пресуде пре- 
иначио тужбени захтев тужиоца од- 
био и обавезао га на исплату туже- 
ном 470 нд. парничних трошкова, 
a из разлога:

„Према неспорном чињеничном 
стању представннштво туженог у 
Новом Саду не представља посебну 
еконмску јединцу унутар сектора 
унутрашњег промета предузећа. Не- 
спорно је да је тужилац у 1961. 
години био дисцињ\ински кажња- 
ван, због злоупотребе с.дужбене 
Аужности и смењен са дужности 
шефа представништва, као и окол- 
да је у 1961. години представни- 
штво Y Новом Саду свој план 
остварило са 32%. Најзад неспорно 
је да је централни Раднички савет 
2 априла 196Ž године издвојио из 
средстава предузећа Један износ и 
ставио на расположење сектору 
нутрашњег промета да га овај рас- 
подели са извесним ограничењима 
која су наведена у записиику. Пре- 
ма томе према одлуци Радничког 
савета од 2, IV 1962. године, еко 
номска јединнца сектора унутраш-

њег промета добила је ова средства 
на располагање не као свој оства- 
реии доходак, него као „поклон” из 
средстава предузећа и еконо.мска 
јединица приликом расподеле овог 
износа и.мала је право да искључи 
из учешћа меВу осталима и лица 
која су била кажњавана дисци- 
П.ДИНСКИ у 1961. години, што је  Рад- 
нички савет и учинио.

Пре.ма члану 27, 14 и 15 Правил- 
ника о расподели личних доходака 
туженог предузећа, расподелу лич- 
них доходака врше економске једи- 
нице по утврђеним критерију.мима. 
Према томе, радници економске је- 
динице били су овлашћени на вр- 
шење расподе.де и овог износа. По- 
што се еконо.мска јединица држала 
критерију.ма из правилника и од- 
луке Радничког савета од 2. IV 
1962. године, то је њена од,\ука на 
закону основана и тужиоца је мог- 
ла да искључи из учешћа у распо 
дели предметног износа, па је од- 
лука оба нижа суда погрешила ка- 
да је тужбени захтев уважен по 
то.м оспову да радници економске 
јединице нису били овлашћени да 
тужиоца искључе из расподеле.

Увреду представља свака радња 
— сваки напад на част углед и до- 
стојанство човека (ВСС-од. у НС 
Кж. 3/68).

Нил<им пресудама ослобођени су 
од оптужбе за дело увреде.

Покрајински јавнн тужилац ста- 
вио је захтев за заштиту закони- 
тости који је уважен и ниже пре- 
суде преиначене, те је утврђено да 
ie нижи.м пресудама закоп повре- 
ђен у корист оптужеиих, a из раз- 
лога:
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Увреду представља свака радња, 
сваки напад на част, углед и досто 
јанство човека. Стога и насилно 
шишање оштећеног односно при- 
ватних тужилаца значи израз лич- 
ног омаловажавања, потцењивања 
и изругивања њихових људских 
вредности, па у таквим инкрими- 
нисаним радњама окривљених сто- 
је обележја кривичног дела увреде 
из члана 170 став 2 КЗ.

Према одредби члана 169 став 4 
КЗ ако окривљени докаже истини- 
тост C B o r  тврВења неће се казнити 
за клевету, али се може казнити 
за уиреду ако иста постоји. (ВСС- 
-од. у НС бр. Кж. 4/68).

Пресудама нижнх судова ослобо 
ђен је оптужбе окривљени за дело 
клевете. Покрајинскн јавни тужи- 
лац је ставио захтев за заштиту 
законитости, који је уважен, ниже 
пресуде укинуте, a из разлога:

Према члану 169 став 4 КЗ ако 
окривљени докаже истинитост свог 
тврђења неће се казнити за кле- 
вету, али може се казнити за увре- 
ду. V овом случају окривљени у 
доказ навода предложио је саслу- 
шање сведока којима би потврдио 
истинитост онога што, је, критику- 
јући поступке приватног тужиоца, 
за њега износио на састанку про- 
ширеног савета радне заједнице. 
Суд је био дужан да изведе пону- 
ђене доказе, јер ако није окрив- 
љени крив за клевету, можда је 
починио дело увреде употребом ре- 
чи „злонамерно” и насилно које је 
окривљени ртотребио у својој кри- 
тици. Према начелу израженом у 
члану 9 ЗКП суд је дужан да исти- 
нито и потпуно утврди чињенвде 
које су од важности за доношење 
законите одлуке. Своју пресуду суд 
заснива само на чињеница.ма и до- 
казима који су изнесени на глав- 
ном претресу. Пошто су нижн су- 
дови друкчије поступили то су бит- 
но повредили закон.

Има места приговору урачунава- 
ња потраживања матичног преду- 
зећа Y спору за наплату потражи- 
вања према погону (Врх. пр. суд у 
Београду Сл. бр. 628/68-3).

Тужилац је тужбеним захтевом 
тражио да се тужени обавеже на

плаћање дуга насталог из послова- 
ња његовог самосталног погона, a 
тужени је у вези истакнутог туж- 
беног захтева истакао приговор у- 
рачунавања протупотраживања ма- 
тичног предузећа према тужиоцу.

Првостепени суд је овај приго- 
вор одбио полазећи са становишта 
да се тужбено тражење односи на 
пословање погона матичног преду- 
зећа који је као издвојена послов- 
на јединица овлашћен да самостал- 
но врши финансијски обрачун са 
трећим лицима, па да пословање 
матичне организације нема у обра- 
чунском погледу утицаја на лосло- 
вање самосталног погона. —

Поводом жалбе другостепени суд 
је ову пресуду преиначио уваже- 
њем приговора урачунавања из 
следећих раз.дога:

„Одредбама Основног закона о 
предузећима (Сл. лист СФРЈ бр. 
17/1965) радни.м јединицама преду- 
зећа (фабрике, погони, стоваришта 
и друге организационе јединице), 
— које иначе у смислу ч.\. 34. и 36. 
истог Закона могу самостално за- 
кључивати уговоре и обављати са- 
мостални обрачун, — као деловима 
предузећа није признато својство 
правних лица. Из напред наведених 
разлога произлази да стовариште 
туженог нема самосталнн правни 
субјективитет и да се налази у са- 
ставу предузећа матичног које је 
правно лице и тужени v овој пар- 
ници. Стовариште туженог не мо- 
же бити дакле носилац права и 
обавеза, те приликом закљ\'чивања 
правних послова задужује своје 
матичио предузеће и стиче за ње- 
га потраживања”.

При томе ва.д>а истаћи да реше- 
ње којим је од стране туженог 
предузећа дат стоваришту само 
стални обрачун и стовариште ов- 
лашћено да ступа у пословне одш> 
се са трећим лицима, није од у- 
тицаја на питање основаности ис- 
такнч/тог компензационог пригово 
ра, iep поменуто решење не мења 
правну ситуацију стоваришта ту- 
женог, наиме да оно не поседу1е 
правни субјективитет, одн. да се 
налази ¥саставу туженог. V про- 
тивном произашло би да се актима 
самог предузећа стварају противно 
закону нова правна лица, што нп 
V ком случају нема основа у цити- 
оано.м Основно.м закону о предузе- 
ћима”.
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Шоферске бунде, радни мантили 
и одела сматрају се средствима 
личне заштите на раду и промет 
са овим предметима не подлежи 
обавези плаћања пореза на промет 
(Врх. пр. суд Урж. бр. 145/68).

Провостепени привредни суд је у 
покренутом управно рачунском спо- 
ру одбио тужбу ради поништења 
решења надлежне службе друштве- 
ног књиговодства којим је тужио- 
цу наложено да на обављени про- 
мет шоферских бунди, те радних 
мантила и одела плати накнадно 
одговарајући порез на промет про- 
нзвода. —

Поводо.м жалбе другостепени суд 
је побијену пресуду преиначио и 
тужбу уважио из следећих разлога:

„Одредбе Основног закона о за- 
штити на раду, на које се одредбе 
позива и чл. 11. став. 3 Закона о 
тарифи савезног пореза на промет, 
и којима се предвиВа беспорезни 
промет, одређено је шта се смат- 
ра тим средствима, a то су она 
средства која служе за отклањање 
опасности и штетности којима су 
изложена лица нараду, a које се не 
-могу на Аруги начин отклонити, 
односно којима се обезбеђује за- 
штита од изненадних и повре.мених 
опасности лицима на раду, a која 
морају бити тако израђена да спре- 
чавају те опасности. Пре.ма то.ме, 
да ли један производ служи као 
средство за наведене сврхе, пред- 
стављ.а фактичко питање, и сто 
га не може се узети да се под тим 
и такви.м средствима подразу.мева 
ју само они производи који су на- 
брајани у чл. 58. Прави.\ника о во- 
ђењу евиденције о промету и начи- 
ну обрачунавања и п,\аћања акон- 
тације пореза на прнзмет робе на 
мало и о примени пореских стопа 
и ослобођења (Сл. лис СФРЈ бр. 
13/67). —

Извесно је да се производи на 
чији промет обрачунат спорни no
pea, односе на таква средства која 
служе као лнчна заштита на раду, 
да се дак.\е односе на средства чи- 
ји је промет под одређеним усло- 
впма ослобођен од плаћања пореза 
на промет робе на .мало. Такво ста- 
новиште произлази и из ч.\. 2. 
Основног закона о заштити на ра- 
ду, Kojn.M је одређено да заштита

на раду обухвата мере и средства 
усмерене на стварање безбедности 
услова рада. Шоферске бунде, као 
и остали производи на чији је про- 
мет обрачунат спорни порез, сва- 
како представљају таква средства, 
тј. средства које служе безбедно- 
сти услова рада.”

Чиченица да је само једна стран- 
ка имала адвоката и због тога ве- 
ће трошкове не може бити разлог 
да јо ј друга страна која је иначе 
постигла исти успех у парници на- 
кнадити трошкове (Врх. пр. суд. 
Сл. бр. 673/68).

У парници поводо.м приговора на 
платни на.хог тужилац је успео са 
износом главнице од н. динара 
26.525,41, a тужени са прговорима 
до износа од н. дин. 25.628,83.—

Првостепеном пресудом у пог.\е- 
ду обавезе трошкова одлучено је 
да тужени плати тужиоцу разлику 
из.међу признатих трошкова стран- 
ка.ма према постигауто.м успеху у 
парници. —

Побијајући ову пресуду тужени 
је из.међу осталог у де.\у одлуке о 
трошковима истакао да је парнич- 
не трошкове требало међу странка- 
■ма пребитп с обзиром на подјед- 
нак успех странака у спору. —

Одлуч'п\'ћи поводо.м жалбе ту̂ - 
женог другостепени суд је укинуо 
одлуку о главној ствари a у везн 
Tora н одлуку о трошкови.ма и из- 
нео следеће:

„Тужени посебно побија oдл^жy 
о трошкови.ма с.матрајући да су 
странке, с обзиро.м на приговорени 
износ, подједнако успеле те да се 
трошкови .viopajy узајамно преби- 
ти без обзира на њихову висину. 
Пошто је пресуда у побијено.м делу 
укинути то ће првостепени суд уз- 
ом уку о главној ствари о/у\учити 
и о трошковима, па ће при том 
и.мати у виду и наводе жгичбе. Ва- 
ља указати да су странке поводо.м 
приговора успеле у подједнам«! из- 
носи.ма, те да чињеница да је са- 
.мо једна страна и.\ш.\а адвоката и 
због тога веће трошкове, не може 
бити разлог да јој друга страна, 
која је иначе постигла исти успех 
у парници, накнади трошкове.”
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ИЗ КЊИГОВОДСТВЕНЕ КОМОРЕ

Извештавају се чланови фонда посмртнине да је 22. јуна 
1968. године умро Љубомир Борђевић адвокат из Титела, па се 
позивају да уплате на текући рачун 657-8-419 по 10,00 н. д. на 
име посмртнине.

Књиговодство коморе

УПИС Y ИМЕНИК АДВОКАТА АК Y АПВ

Пошто су се оба органа који одлучују о упису у именик 
адвоката, Управни одбор и Савет, сагласили да постоје сви усло- 
ви, то се на основу чл. 93. тач. 4, чл. 87. тач. 3, чл. 13. тач. 1, 2, 
3, 6. и 7. ЗОА, чл. 13. ст. 2. Закона о правосудном испиту, те 
чл. 7. и 9. Статута АК у АГТВ, уписују у именик адвоката са 
даном, 11. VII 1968. године, a решењем број:

192/1968. Галечић Александар, Бачка Паланка 
238/1968. Рудић Иван, Суботица 
257/1968. Мађаров Радојица, Зрењанин 
261/1968. Јовичин Александар, Нови Сад 
265/1968. Купинац Божидар, Нови Сад

Адвокатска комора у АЛВ

ИЗ СЕДНИЦЕ YO у АК у АПВ

На седници Управног одбора Адвокатске коморе у АПВ која 
је одржана 11. јула 1968. године донесена 'су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника те, референта Управног одбора.

2. Узет је на знање извештај делегата Управног одбора на 
скушптинама адвокатске коморе Словеније, БиХ, Македоније.

3. Решавано је о молба.ма за упис адвоката.
4. Решењем број 254/68 брише се из именика адвоката АК 

у АПВ Кекић Јован, адвокат из Србобрана, пошто жели да за- 
држи пензију, за преузиматеља његове канцеларије одређује
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ce др Миковић Момчило адвокат из Србобрана, a узима се на 
знање задржавање чланства у фонду посмртнине.

5. Решењем број 246/68 брише се из именика адвоката АК 
у АПВ услед смрти са 22. јуном 1968. године, Борђевић Лзубо- 
мир, адвокат из Титела, a за преузиматеља се одређује Андов 
Борис, адвокат из Титела.

6. Решењем 264/68 брише се из именика адвокатских при- 
правннка АК у АПВ са 31. мајам 1968. године Аазин Јоваи, 
због уписа у именик адвоката.

7. Решењем број 263/68 брише се из именика адвокатских 
приправника са даном 31. маја 1968. године Видаковић ЛЈуде- 
вит због уписа у именик адвоката.

8. Решењем број 266/68 брише се из именика адвокатских 
приправника Купинац Божидар због заснивања радног односа, 
са 15. августом 1968. године.

9. Решењем број 253/68 узима се на знање да је Стефановић 
Борислав адвокат из Новог Сада склопио уговор о заступању 
почев од 1. јула 1968. трг. предузеће „Гвожђар” из Новог Сада.

10. Решењем број 228/68 узима се на знање да је Томић Ве- 
селин адвокат из Врбаса склопио уговор 20. марта 1968 године 
о заступању предузећа „Орнамент” из Врбаса.

11. Решењем број 252/68 узи.ма се на знање да је Комлено- 
вић Вел>ко адвокат из Зрењанина 12. априла 1968. године скло  
пио уговор са фабриком пива и алкохолних пића „Серво Ми- 
хал>” из Зрењанина о заступању.

12. Решењем број 260/68 уписује се у именик адвокатских 
приправника АК у АПВ Гарабандић Борђе, на адвокатско при- 
правничкој вежби код Марковић Е.мила адвоката у Чуругу.

13. Решењем број 131/68 узима се на знање да је Атаљанц 
Борђе адвокат из Панчева доставио при.мерак записника о пре- 
узимању адвокатске канцеларије покојног др Зако Милана.

14. Решењем број 262/68 уписује се у и.меник адвокатских 
приправника АК у АПВ са даном 11. јули 1968. године Аћански 
Тодор на адвокатско приправничкој вежби код адвоката Тангл 
Золтана адвоката у Ново.м Саду.

15. Решењем број 243/68 уписује се у именик адвокатских 
приправника АК у АПВ са даном 1. јула 1968. године услед 
преселења седишта адвокатске канцеларије Чајковски Мишо на 
адвокатско приправничкој вежби код Андов Бориса адвоката 
у Тителу.

16. Решење.м број 244/68 бршпе се из именика адвоката АК 
у АПВ Којић Мо.мчило, адвокат из Новог Сада услед преселења 
адвокатске канцеларије на подручје друге коморе, a за преузи- 
.мател>а се одређује Божић Вукосава адвокат из Новог Сада.
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17. Решењем број 245/68 узима се на знање да је Марковић 
Емил адвокат из Новог Сада преселио седиште своје канцела- 
рије 1. јула 1968. године у Чуруг.

18. Решењем број 240/68 узима се на знање да је адвокат 
Пандурав Душан из Ковина преселио седиште своје канцела- 
рије у Панчево са 1. јулом 1968. године.

19. Решавано је о текућим пословима.

Управни одбор АК у АПВ

„ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска 
комора Y АПВ, Нови Сад, Змај Јовина, 20 /  Уређује одбор /  Одговорни 
уредник: Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући 
рачун код Народне банке 657-8-419 /  годишња претплата 20 нових динара 
/  Цена једног броја 2 нова динара /  Штампа „Будућност”, Нови Сад
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