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Година XVIII. Нови Сад, фебруар 1969. Број 2.

АУТОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ 
Y  СИСТЕМУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ.

Политички и уставно-правни положај и развитак 
аутономије Војводине.

У  процесу формирања нове Југославије као федеративне 
државе југословенских народа, изразио се и национа^дни прин- 
цип. Свака од југословенских нација образовала је своју фе- 
дералну јединицу —  нарадну републику, преко које је утвла 
у савезну југословенску државу. Тако је нова Југославија 
установљена као заједница равноправних народа, односно на- 
родних република. Једино је народна република Босна и Хер- 
цеговина заснована на нсторијско-територијалним, и, још  ви- 
ше, политичком принципу, због посебног историјског пута и 
развитка и због измешаности више, приближно истобројних, 
југословенских народа, ове територије.

Политичкоправни темељи нове југословенске државе дати 
су одлукама Другог заседања АВНОЈ-а у Јајцу (29. нов. 1943), 
a уставно правна решења друштвенополитичког система и др- 
жавне арганизације установио је и разрадио Устав ФНРЈ (31. 
јан. 1946.). Како су федералне јединице образоване по нацио- 
налном принципу то је, природно, Војводина ушла у склоп 
Народне Републике Србије. Везана за Србију етнички (кон- 
тинуирано етничко падр^чЈје српског народа), историјски 
(„Српска Војводина", присједињене Србији 1918 год. итд.) ис- 
товетним на1џ1онално-политички.\1 традицијама и културним 
наслеђем најбројнијег живља (светосавски и видовдански култ, 
народна поезија и сл.) заједничким остварењима (и фондом) 
савремене науке и уметности (културе) Војводина се и при- 
ликом конституисања нове Југославије нашла тамо где нацио- 
нално-политички и државноправно спада. Међути.м, услед, ви- 
шеврсних и бројнијих особености и специфичности положаја 
и развитка овог регаона; (ложености етнополитичких, култур- 
них и др. односа становнкгштва ове области; емотивноисториј- 
ских; осетљивих регионалних еконо.мских ингереса; те коначно 
же,\>е за даљим очувањем и развитком неких особености и ост- 
варивањем посебних интереса.



Војводина је још у току Народноослободилачког рата из- 
разила своје подитичко опредељење за аутономним положајем 
и развојем у систему југословенске федерације. Поред Срба, 
који чине већину становништва, који су и аутохтони етнички 
елеменат, на овом подручју живе од вајкада и Хрвати 
(Шокци и Буњевци староседеоци). Остали јутословен- 
ски народи нису представљени у већем броју a сем тога су 
досељеници новијег времена. Живе у Војводини и две словен- 
ске етничке скупине: Словаци и Русини, касније насељени и 
без географске везе са матичним народом (националном држа- 
вом). Сем ових у Војводини живе Мађари (бројнији) и Руму- 
ни, као националне мањине —  народности. Они су део мађар- 
CKor, односно румунског народа, са чијим се националним 
државама граничи Србија, однсжно Јутославија. Мађара је 
одувек било на читавој овој територији (Угарска) у већем или 
мањем броју, a Румуни су се спустили у XV III веку у равни 
Банат и живе прилично компактно у Јужном Банату. Оваква 
етничка и национадна структура становништва раБа врло ком- 
пликоване односе и ствара осетљиве проблеме који захтевају 
нарочит приступ и разумевање за њихово разрешавање. Само 
управа, односно аутономија таквог подручја —  територије (не 
народа, неке народности или етничке скупине), где су припад- 
ници свих народа, народности и етничких група равноправни 
и политички ангажовани на решавању својих проблема и од- 
носа, —  погодан је државноправни инструмент за успешно 
укључивање таквог региона у државни механизам.

Још током Народноослободилачког рата и народне рево  
луције по овој концепцији Војвођани су обликовали и своју 
ослободилачку политичку организацију: Главни народноасло- 
бодилачки одбор Војводине, као највиши револуционарно осло- 
бодилачки орган народне власти у Покрајини, те окружне, срес- 
ке и месне народноослободилачке одборе. По завршетку рата 
требало је само правно изразити постојеће, већ изграђено фак- 
тичко политичко стање.

Још пре окончања рата, одржано је (7—9 априла 
1945. године) ванредно заседање АСНОС-а, на коме су узели 
учешћа и делегати ГНООВ-а. Ови су (као и делегати Обласног 
ilOO за Косово и Метохију) дали изјаву о вољи свих нацио 
налности у Војводини, да се ова, као аутономна јединица при- 
кљ\лчује федералној јединици Србије, те да ће надлежна пред- 
ставничка тела донети о томе и фор-малну одлуку. Ово је био 
политички акт, израз коришћења права самоопределења на- 
рода Покрајине. АСНОС је поздравио и прихватио ову изјаву 
изражавајући вољу народа Србије да прихвата одлуку Војво- 
дине о прикључењу Војводине АП Ср>бији, као аутономне је- 
динице. Конститутивне правне акте донели су ГНООВ и АСНОС, 
ГНООВ —  Оддуком Скупштине изасланика народа Војводине 
од 31. јула 1945. год. којо.м се формално-правно Војводина 
прикључује Србији у вези већ изражене жеље и дате изјаве.



O томе je ГНООВ обавестио АВНОЈ: Антифашистичком већу на- 
родног ослобођења Југославије „Прва скупштина изасланика 
народа Војводине поздравља и слаже се са изјавом коју су де- 
легати ГНОО Војводине дали на ванредном заседању HP Ср- 
бије о прикључењу Аутономне Војводине Федерадној Србији. 
Зато изасланици народа Војводине моле Антифашистичко ве- 
ће Нар. осдобођ. Југославије да изађе у сусрет жељама народа 
Војводине и да данесе оддуку о прикључењу Аутономне В ојво  
дине федералној Србији". АВНОЈ у Трећем заседању (10. авг. 
1945.) доноси оддуку којом утврђује: „АВНОЈ је једногласно 
прихватио одлуку Прве скушптине изасланика народа Војво- 
дине о прикључењу Аутономне Покрајине Војводине федера.\- 
ној Србији ..  . Војводина ће се прикључити федералној Србији 
у границама које ће одредити Привремена Народна скупштина 
посебним законом” .*) Привремена Народна скупштина у ко- 
ју се претворио АВНОЈ није донела закон о одређивању грани- 
ца АПВ него је са.мо разграничила HP Србију и HP Хрватску. 
Народна Скупштина Србије донела је Закон о установљењу 
и устројству АПВ Војводине (10. септ. 1945.). Тако је био при- 
времено одређен правни положај АПВ Војводине.

Коначно је YCTAB ФНРЈ (1946) уставноправно консти- 
туисао аутономију Војводине као саставни део југословенског 
федеративног система. Y  члану 2 Yciasa, у одељку који установ- 
љује „основиа начела” на којима се израђује државно-правни 
систем ФНРЈ, па се у ставу 2 наводи; „Народна Репуб^шка Ср- 
бија има у свом саставу Аутономну покрајину Војводину и 
Аутономно косовскометохијска обдаст.” Тако је установљена 
аутономија Војводине по принципу политичко-територијалне 
аутономије, као саставни елемент југословенског федерализма.

YcTaB HP Србије (1947) разрадио је и утврдио садржину 
аутономије аутономних јединица, као политичко-територијални 
тип аутономије. Y чл. 13. YcTaaa HP Србије се каже: ,Дутоно.мна 
покрајина Војводина Аутоно.мна Косовско-метохнјска област 
iL\iajy своје статуте у који.ма су потврђена њихова аутоно.чна 
права. Аутономна покрајина Војводина и А^п-ономна Косово  
метохијска обдаст доносе своје статуте саме и подносе их на 
потврду Народној скупштини HP Ср>бије” .

Први статут АПВ (1948) и.мао је 48 чланова. Статут је био 
организациони акт, који нор.матино-регу.\аторно разрађује ут- 
врђену по уставу HP Србије организацију в.дасти и над.деж- 
ност покрајинских органа. Статут није регулисао области дру- 
штвених односа. Статут је потврдила Народна Скупштина СРС 
(30. окт. 1948. године). На ови.м уставним и правним основама 
даље се развијала Аутономна покрајина Војводина.

‘ ) Записник IV. редовног састанка III Заседања АВНОЈ-а од lO. 
VIII. 1945. год. — „Сл. .\ист ФНРЈ” број 64/1945, страна 630.



тако да републике нису имале ни потребе за таквом делат- 
ношћу. Аржавна управа се вертикално повезивала, хијерар- 
хијски. Савезна управа (министарства, дирекдије, управе и сл.) 
спроводе директне интервенције у свим областима на читавој 
територији федерације или преко органа управе федералних 
једпница.

V таквим условима успостављена аутономија Војводине 
свела се у ствари на административну самоуправу (и судску 
аутономију). Покрајински органи су углавном развијали своју 
делатност у правцу координације рада и развијања општина 
и срезова, док је управна функција у компетенцији савезних 
и републичких органа, a нормативно-законодавна у кампетен- 
цији републичке и савезне скупштине.

Послератни период привредног развитка Југославије, цен- 
трално њ\аниран, фаворизовао је друга подручја (друштвено- 
-политЈгчки разлози, националнополитички, сировинска база, не- 
развијеност, устанички крај и сл.), нарочито у подизању индус- 
трије. Војводина је као пољопривредно подручје имала да обезбе- 
ди исхрану читаве зехмље. Као најразвијеније подручје и ратом ре- 
лативно мање оштећено Војводина је имала да послужи као извор 
средстава за улагање у цил>у обнове и развитка читаве земље. П о  
л>опривредни производи су имали одређену, ниску цену, a ин- 
дустријски производи, опет одређену високу цену. Отуда су 
настале извесне диспропорције у привредном животу и раз- 
витку овог региона па је убрзо дошло до привредног заоста- 
јања Војводине. Сем тога, у Војводини је спроведено у то 
време неколико врло замашних политичко-економских захвата. 
Одласком припадника немачке етничке групе са овог подручја 
и аграрном реформам створене су могућности за колонизаци- 
ју бораца у Војводини, за деобу земље беземљашима и ства- 
ран>а првих крупнијих пољопривредних газдинстава. Политички 
исфорсирана колективизација сељачких поседа показала се 
као промашај и имала за последицу даље поремећаје у при- 
вреди, односно пољопривреди Војводине. Све ове мере није 
било једноставно спр>овести, a њихово спровођење спроводили 
су органи Федерације и непосредно, a делом и преко покра- 
јинског апарата власти и управе, увек уз пуно ангажовање 
политичких снага и организација у Покрајини. Њихово спро- 
воћење захтевали су интереси читаве југословенске заједнице, 
као и саме Покрајине, јер су биле основа за измену друштве- 
не, политичке и економске структуре, у процесу социјалис- 
тичког преображаја друштва. По социјалистичком принципу 
солидарности често је регионални интерес одступао испред 
општег интереса. Занемаривање пак овог регионалног интереса 
у већој мери него што је ово подручје могло поднети имало је 
за последицу опадање привредне снаге Покрајине и њено зао- 
стајаше. Војводина је заостала у темпу развоја у том периоду 
иза многих раније мање развијених подручја Југославије, где 
су се у већем обиму улагала средства.



Иако је први Устав ФНРЈ измењен тек Уставним закоиом 
од 1953. године још је у току важења првог устава донето 
неко.лЈико закона који су припремали и измену Устава, јер се 
радило о регулисању материје системског карактера. Наиме, 
јачање етатизма дошло је до развитка бирократског центра- 
.\изма и административног руковођења привредом. Овај систем 
је показивао озбиљну тенденцију даљег учвршћивања. Систем 
који је могао имати оправдање као нужност историјског раз- 
воја у првим послератним годинама показивао се озбиљном 
сметивом даљег друштвеног развитка, запретивши опасношћу 
да петрифицира неке институције и деформрипе тек новоство- 
рене друштвене односе. Уочавањем ове опасности КПЈ усмерава 
своју политику дал>ег социјалистичког развитка на примену 
и разраду развитка друштва на основу теорије радничког и 
друштвеног самоуправљања. Већ 1950. године Савезна народ- 
на скупштина доноси Закон о радничком самоуправљању. Др- 
жавна својина почиње се третирати друштвеном својином, 
којом управљају непосредни произвођачи. Тако је започео 
прк)цес престанка административног управљања у привреди, 
a зачиње се развитак самоуправног система у читавом дру- 
штву. Овај процес је тражио промене и у организацији власти, 
државне управе, као и друштвенополитичких организација. 
Аруги значајан закон за уставну материју био је Ошпти закон 
о народним одборима 1952. год. Овај је обезбедио да се кроз 
комунални систем сх;тварује политичко самоуправлзање радног 
народа. На VI Конгресу КШ (1952.) год.) донете су значајне 
одлуке о даљем политичком развитку друштва. КПЈ се претвара 
у Савез комуниста, Народни фронт у Социјалистички савез 
радног наруода. Политичке организације престају да буду ру- 
ководећа снага друштвеног развитка и функционисан>а орга- 
низације државе, већ се претварају у усмеравајућу политичку 
које су и уследиле доношењем Уставног закона од 13. I. 1953. 
године. Уставни закон даје ново друштвено-политичку садржи- 
ну Југос.\авије.

Уставни закон (1953) даје озбиљне темел>е систему само  
управљања не само у привреди него у читаво.м нашем дру- 
штву (комуна, друштвене службе, самоуправне установе). Оп- 
штина постаје основа друштвено-политичког уређења држа- 
ве. Она је основни територијални облик власти и управе и 
највиши орган њихов на територији те заједнице. Уводи се 
скупштински систем владавине. Претставничка тела републике 
и федерације, поред законодавне функције контролишу рад 
извршних већа. ПркЈШирују се и добијају у значају облици 
непосредног учешћа у власти грађана (зборови бирача, саве- 
ти, референдуми). Савезна министарства постају државни се- 
кретаријати (пет секретаријата ухместо 15 министатрстава). 
Влада се претвара у Извршно веће скупштине. Савезно изврш- 
но веће је уже тело саме Народне скупштине. Оно врши над- 
зор над радом савезне управе, али његови органи се не баве
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непосредно администрацијам. На челу секретаријата не стоји 
члан владе, односно Савезног извршног већа него државни 
службеник, сем за државни секретаријат за иностране послове 
и државни секретаријат за народну одбрану, на чијем челу 
мора бити члан Савезног извршног већа. Уводи се установа 
Председника републике као носиоца извршне политичке функ- 
ције федерације. Савезну народну скушптину сачињавају два 
дома: савезно веће и веће произвођача. Веће произвођача чи- 
не посланици изабрани од произвођача према њиховој про  
извођачкој групи. Према там положај радног човека —  про  
извођача, мења се у односу на ранији систем. Он почиње да 
одлучује и о самој производњи и о расподеди дохотка. Што 
се тиче одредаба о аутономијама Савезни устав из 1953. углав- 
ном остаје код првобитног уставног концепта о аутономијама. 
Једино што Аутономна косовско-метохијска област добија на- 
зив покрајине као и Војводина и, што је далеко важније, исти- 
че самоуправни карактер аутономних права покрајина (чд. 113 
и 114 Савезног уставног закона).

Измене савезног устава, суштиноког карактера у самом 
систему повукле су за собом и измене републичких устава па 
и устава HP Србије. Из истих разлога Аутономна покрајина 
Војводина донела је свој други статут 1953. године. Републички 
уставни закон Србије из 1953. године по овлашћењу савезног 
устава утврђује организацију власти и садржину аутономних 
права покрајина. Уставни закон HP Србије из 1953. такође за- 
држава првобитни концепт аутономије, но, у складу са прннци- 
пима друштвеног самоуправљања конституише са-моуправљање 
у аутономним јединицама. У  погледу нормативнорегулаторне 
функције покрајине утврђена је материја која се уређује п о  
крајинским одлукама. Ако у некој области постоји савезни или 
републички закон може се донети допунски прописи од стране 
покрајине али ограничени само на посебности аутономне једи- 
нице. Аутономне јединице дакле, добијају и извесна права и ако 
минимална, да регулишу друштвене односе. Функције власти 
аутонохмних органа, утврђује се републичкИхМ уставом. Репуб- 
аутонохмних органа, утврђује се републичким уставом. Репу- 
блички уставни закон Србије детаљно је разрадио начеда о 
организацији надлежности и раду покрајинских органа. Статут 
више не подлеже одобрењу републичке скупштине.

Нови статут АП Војводине донет је 20. III. 1953. и он углав- 
ном конкретизује савезна уставна начела о аутономним јединица- 
ма као и одредбе Уставног закона СР Србије. Он је по својој прав- 
ној природи организациони акт. Прилажењем на скупштински 
систем владавине отвориле су се и у оквири.ма покрајинске ауто  
нохмије широке могућности за развитак друштвеног самоуправ- 
л>ања на нивоу покрајине. У  томе је угдавном значај уставних 
промена у односу на аутономију Војводине. Укидањед! адми- 
нистративног управљања привредом развиткохМ сахмоуправног 
система, даљохн де.мократизацијом друштвено-политичког жи-
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вота Југославије, отвориле су се широке могућности за интен- 
з^ганији привредни и Аруштвено-политички развитак Војводи- 
не. Органи покрајинске аутономије уклопили су се у нови 
друштвенополигички систем те и са своје стране настојали 
да се што уопешније искористе могућности, које нису ство- 
рене аутономним положајем Покрајине, него новим подитичко 
-друштвеним системом Југославије. Ово је период осетнијег 
раста привреде Војводине. Долази до проширења обима ин- 
вестиција на овом подручју. Нарочито у пол.опривреди, основ- 
ној привредној грани Покрајине. Пољопривреда у овом пери- 
оду остварује високе приносе, преласком на интензивни начин 
обрађивања (увођење механизације, нове високорк>дне сорте 
семена, вештачко ђубриво и сл.)- Долази до познате појаве 
експлозије производње пшенице и кукуруза која, достиже ско- 
ро ниво најразвијенијих привредних региона Европе. Изгра- 
ђују се нови капацитети прерађивачке индустрије (кланице, 
млинови, шећеране и сл.). Примена савремене технике и техно 
логије револуционерише радне навике произвођача што до- 
води до новог профила војвођанске пољопривреде као савре- 
мене привредне гране југословенске привреде. Расте и иначе 
заостали друштвени производ војвођанске привреде, национал- 
ни доходак па, и друштвени стандард. Прелазак на економске 
цене пољопривредних производа умањује диспропорцију оства- 
рене у ранијем периоду и ублажује одлив средстава у већем 
обиму из овога региона.

Десетогодишњи уставни режим (1953— 1963) спровео је 
замашан посао деетатизације и остварио низ нових облика по- 
литичко друштвеног живота који се могу подвести под научни 
термин непосредне демократије. С тога је човек, грађанин, 
добио ново место у систему, a сем тога процес деетатизације 
захтевао је и нову организацију и другачије односе, те друге 
институције, па се приступило изради новог устава. Савезни 
устав донет 1963. године даје адекватнији назив Федерацији. 
Подвлачи се социјалистички карактер друштвено-политичког 
система земље, јер се овај систем у потпуности учврстио. Задр- 
жава обележја федерализма јер је Југославија, не само социјалис- 
тичка заједница него и федеративна, вишенационална заједни- 
ца. Устав истиче друштвено самоуправљање, као основни устав- 
ни принцип на коме се изграђује социјалистичка сх;нова нашег 
друштва. Y чл. 1. Устава Југословенска држава се дефинише: 
„Социјалистичка Федеративна Југославија је савезна држава 
добровољно уједињених и равноправних народа и социјалис- 
тичка демократска заједница заснована на власти радног на- 
рода и самоуправљања” .

Овакав систем омогућује пун процват процеса подрушт- 
вљавања држ. функција и ослобођења човека, као социјалног, п о  
литичког бића. Ослобођење човека се не остварује само кроз 
његов положај у својинско-правним односима или у  процесу 
производње или у начину расподеле него, у  обиму личних и



политичких слобода, те не само у могућности остварења њего- 
вих права већ и његовом положају у друштву као носиоцу тих 
права. Стога је устав разрадио и нову организацију државе, 
те створио институције друштвеног самоуправљања. Устав је 
увео нов термин „друштвена заједница”, који сачињава општи 
појам за све друштвено-политичке заједнице (ошптина, срез, 
покрајина, република и федерација). To значи да је друштвена 
заједница скуп свих друштвено-политичких заједница. Обзиром 
на тенденције развитка народних република као носилаца ин- 
тереса народа одговарајуће републике, устав је истакао за- 
једничке интересе свих народа и свих република, који треба 
да су и општенародни и појединачни интереси. Заједнички 
интереси су углавном: изградња и развитак социјалистичких 
друштвених односа, заштита социјалистичког друштвено-поли- 
тичког система, одбрана надионалне слободе и независности, 
обезбеђење економских, политичких и културних вредности 
читавог нашег друштва. На тим основама и данас се развија 
наша друштвена заједница.

Што се тиче регулисања положаја и права аутономних 
јединица, савезним уставом од 1963. године наступила је про- 
мена утолико, што се аутономије као политичко територијалне 
јединице не помињу у самој структури савезне државе, као 
раније. Сада се аутономне покрајине наводе као друштвено- 
-политичке заједнице у саставу републике, чија аутономна пра- 
ва и основна начела о организацији утврђује устав републике 
(чл. 111—  и чл. 112 Устава). Међутим, оно што треба истаћи 
као важније, јесте да се уставом утврђују аутономне покра- 
јине као друштвено-политичке заједнице, што оврша даје пуно 
место у развитку нашег друштвено-политичког система. Ова 
измена у навођењу аутономних јединица у оквиру републике 
не мења битно положај аутономних јединица, јер су оне и 
иначе формиране у оквиру федералне заједнице. Далеко важни- 
је је уставно начело да су оне друштвено-политичке заједнице. 
Ово изостављање помињања аутономних јединица у територи- 
јалној структури савезне државе (чл. 2 Устава) изазвало је 
дискусије за измену устава, који разлози су можда више 
теоретског значаја.

Устав СР Србије из 1963. године у неколико је другачије 
регулисао положај и функције аутономних јединица од рани- 
јег. Углавном ради се о нормативно-регулаторној функцији, ко- 
ја сада остаје без могућности допунске регулативе, што је ра- 
није имала. Укида се Врховни суд АПВ, чиме је окрњена пуна 
судска аутономија. Права и дужности покрајине утврђују се 
законом републике (чл. 129 Устава СРС) и ако се по ч.\. 112 
Савезног устава ово утврђује уставом републике. Оваква ре- 
шења су ближа типу локалне самоуправе на територијалном 
принципу, него аутономије као делу (облику) федеративног 
система. Због тога су се такође заподенуле дискусије о потреби 
измена устава и савезног и републичког. Истиче се да је ова

10



концепциЈа у супротности са начелом да je аутономна покра- 
јина шира друштвено-политичка заједница, коју устав HP Ср- 
бије своди на локалну самоуправу.

Нови статут АПВ Војводине донет је 13. априла 1963. г о  
дине. Статут је и овог пута претежно организациан, a не 
констутативни акт. Ово стога што је тако уставно регулисана 
садржина и положај аутономних јединица у оквиру републике. 
Но и поред тога статут је донео низ статутарних одредаба 
које су ишле на проширење система самоуправљања a и неке 
нове одредбе које су се односиле на положај и права народ- 
ности, као што су одредбе о уиотреби језика народности и 
развоја њихових култура. Y  овом периоду започета привредна 
реформа давала је нове изгледе за даљи раст војвођанске 
пол>опривреде, на коју привредну грану реформа полаже по- 
себну пажњу, док је неразвијена и заостала индустрија д о  
шла у још тежи положај. Међутим, нису остварене могућности 
даљег процвата пољопривреде како је предвиђено, услед по- 
тешкоћа које су долазиле због међународних прилика, ек о  
номских и политичких односа у свету. Ови спољни фактори 
посебно су негативно утицали на пољопривреду Војводине 
која је започела процес модернизације и специјализоване про  
изводње у цил>у лакшег уклапања у међународну поделу ра- 
да и пласман производа на светском тржишту.

(наставиће се)
МИЛОРАА БОТИВ

ТЕСТАМЕНТАРНА СПОСОБНОСТ ПУНОАЕТНИХ АИЦА 
ПОА СТАРАТЕЉСТВОМ

Пунолетне особе, као што је познато, могу бити стављене 
у исти правни положај у коме се налазе старији (разумни) 
малолетници због своје слабоумности, расипништва, претераног 
уживања алкохола или употребе опојних дрога. Ова лица, која 
поседују ограничену пословну способност, не могу самостално 
располагати својом имовином правним пословима inter vivos. 
За пуноважност правних послова тих лица потребна је прет- 
ходна сагласност или накнадно одобрење (конфирмација) за- 
конског заступника. Међутим, поставља се питање; да ли особа 
која је делимично лишена ошпте пос.\овне способности може 
тестирати пошто је тестамент стркЈго лични акт при чијем за- 
кључењу је искључена могућност заступања од стране вољног 
или законског заступника?

На ово питање, током историје и у савремено.м законодав- 
сгву, дат је различит одговор.
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I. ИСТОРИСКИ ОСВРТ

Y многим правима, током историје, у круг лица која су 
била ограничено пословно способна и која су се налазила под 
старател>ством улазила је и жена (у питању је било старатељ- 
ство које је над њом вршио њен отац, муж, најстарији син или 
блиски рођак мужа након његове смрти, што је све зависило 
од њеног породичног и брачног статуса). Наиме, жена је у 
античком праву имала положај лица које је потпуно или дели- 
мично лишено пословне способности. Разуме се, овакав њен 
статусни положај, одражавао се, у већој или мањој мери, и 
на њену тестаментарну способност.

Тако, у старој Атини, по Солоновом закону, жене нису 
могле тестирати.*) Међутим, у старом египатском праву, до 
владе пете династије, жене су могле самостално, без одобрења 
мужа, завештати своју имовину.

Y римском праву, расипници нису имали посебну теста- 
ментарну способност.") Истина, постоји и мишљење да расип- 
Roraain, Paris 1927 год. стр. 526.
ници нису могли располагати имовином наслеђеном само инте- 
статским путел!. Има више хипотеза које објашњавају ово схва- 
тање. По једној, у овом случају ради се о породичној имовини 
коју треба сачувати за будуће генерације те породице. Са њом 
није могао нико располагати па ни расипник. По другој хипо  
тези, постоји пос^на категорија добара која припадају једној 
породици и са тим добрима могло се само разумно и промишље- 
но располагати у случајевима која су то оправдано изискива- 
ла. Ово ограничење постављено је због тога што су сва добра 
имала да припадну члановима породице. Међутим, расипник 
није могао располагати овим добрима тестаментарним путем, 
јер његове расипничке склоности искључују разумно и про- 
мишљено располагање. И најзад, по трећој хипотези, овим д о  
брима није се могло располагати путем тестамента ако је било 
чланова уже породице. Расипнику се одузимала тестментарна 
способност ради заштите интереса интестатског наследног ре- 
да. Што се тиче имовине наслеђене тестаментарним путем, 
расипник је могао том имовином слободно тестирати.’ )

Међутим, као што смо већ напоменули, преовлађује схва- 
тање да расипници у римскоЈч праву нису имали тестаментарну

') С. Ф- Кечекјана, Општа историја државе и права, Београд 1946 
год. стр. 189.

') др. Арагомир Стојчевић, Римско право, Београд 1947 год. стр. 198; 
др. Маријан Хорват, Римско право, Загреб 1958 год. стр. 92 и 376; др. 
Арагољуб Аранђеловић, Предавања из римског права, Београд 1938 год. 
стр. 112; др. Иво Пухан, Римско право, свеска друга, други део, Скопје 
1956 год. стр. 435; Живко Милосављевић, Римско приватно право, књига 
прва, Београд 1899 год. стр. 100 и 293; К. М. Смирнов, Поводом питања 
о завешталачкој слободи по римском праву, Архив за правне и дру- 
штвене науке, бр. 2 из 1921 год. стр. 95; Gaston May, Elements de droit 

’ ) др. Милош Бајић, Скрбништво над расипницима у старом 
римско.ч праву, Годишњак правног факултета у Сарајеву из 1959 год. 
стр. 237—242.

12



способност. С тим Y вези др. Милош Бајић пише: „Средина у 
којој се јављају расипници и која је осетила потребу да се 
пЈКЈТив њих бори устаје против расипништва као опште дру- 
штвено опасне појаве па ју сузбија без обзира на парекло 
имовине која се расипа. Ни у римском друштву није било друк- 
чије. Мере које је оно предузело против расипника биле су 
управљене против свих или скоро свих расипника тога доба. 
Истина, по прописима Закона X II таблица нису се могла ста- 
вити под старателзство и расипници тестаментарним путем на- 
слеђеног иметка, но то може да значи или да таквих расипника 
није било у време Закона X II таблица или да су се и ови 
могли да уврстају међу расипнике о којима је закон говорио” /)

Што се тиче жене, она у најранијој фази развоја римског 
права није могла тестирати јер није могла доћи на куријске 
комисије. Није, међутим, рззјашњено зашто жене у то време 
нису могле тестирати у форми per aes et libram. За време 
Хадријана жене су могле тестирати уз одобрење тутора иако 
се ово противило правној природи тестамента као правног акта. 
Y III веку, no укидању tutelae milierum, жена стиче посебну 
тестаментарну способност. За време Јустинијана римско право 
изједначује жену у погледу тестаментарне способности са муш- 
карцем/)

Y  X III веку обичајно право у Француској није изричито 
ускраћивало жени способност за тестирање. Такав је случај 
био по обичајима Beaumanoir-a. Извесни аутори, полазећи од 
принципа да нема тестаментарне неспособности без изричитор 
текста, изводили су закључак да су жене, по средњевековном 
обичајном праву Француске, биле способне за тестирање.*) По 
обичајима Bourbourg-a расипници су могли тестирати али само 
са одобрењем свог куратора/)

Y  средњевековном енглеском праву, које није познавало 
установу расипништва, питање тестаментарне способности ра- 
сшшика није се ни постављало. Сва лица, па и она која раси- 
пају своју имовину, могла су тестирати. Што се тиче жене 
она је могла тестирати само са одобрењем мужа.*)

За средњевековно српско право немамо података да ли 
су лица оглашена за расипнике могла тестирати. Y k o ah k o  је 
српско средњевековно право претрпело у овом погледу утицај

*) др. Милош Бајић, Наведено дело, Сарајево 1959 год. стр. 242. 
Видети и: Audibert, La folie et la prodigalite en droit remain, 1892 год. 
exp. 115—121.

’ ) др. Маријан Хорват, Наведено дело, Загреб 1958 год. стр. 130 и 
376; др. Арагомир Стојчевић, Наведено дело, Београд 1947 год. стр. 199; 
Gaston May, Наведено дело, Париз 1927 год. стр. 528.

Bernard Lamaignere, Les testaments dans le Coutumier de Ph. 
de Beaumanoir, These, Bordeaux 1943 год. стр. 128.

’ ) F. Laurent, Droit civil international, tom шести, Bruxelles 1881 год. 
exp. 352.

*) др. Ана Божић, Положај жене у привахно.м праву кроз исхорију 
до данас, Београд 1939 год. схр. 68.
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византиЈСког права, м ож е се веровати да су  расипници по срп- 
ском  праву могли тестирати. Ш то се тиче тестаментарне спо- 
собн ости  жене, судећи по високом  п ол ож ају  који  је  имала у 
средњ евековној С рбији  и њ еној правној самосталности у  одно- 
су на м уж а,’ ) м ож е се закључити да је  ж ена у  средњ евековном 
српскохМ гграву била способна за тестирање.

По Пруском грађанском законику, расипник је могао тес- 
зирати али само са половином своје имовине. Ово ограничење 
оправдало се потребом да се осујете његове расипничке скло- 
ности и на тај начин заштите интереси законских наследника.

Француски граћански законик, са својим одредбама из 
1804. године, допушта удатој жени, коју иначе третира пословно 
неспосооном, да пуноважно тестира. )

Српски грађански законик не признаје расипнику посебну 
тестаментарну способност. Овакав став оправдава се чисто прав- 
ним разлозихча. Лице које је оглашено за расипника не може 
располагати својом имовином правним пословима inter vivos 
без сагласности свог законског заступника. Код састава теста- 
мента ова аналогија није могућа. Тестамент је строго лични 
акт при чијем састављању заступање или боље рећи учешће 
тр>ећег лвда није допуштено. Из оваквог резоновања изводи 
се закључак да је расипник, ради заштите интереса његове по- 
родице, неспособан за тестирање. Међутим, треба приметити да 
је удата жена, чији је правни положај изразито инфериоран, 
могла по овом законику тестирати.")

Према праву које се примењивало у Војводини лица која 
су из било којих разлога делимично лишена пословне способ- 
ности могу тестирати. Њихова посебна тестаментарна способ- 
ност изједначује се по својој садржини са тестаментарном спо- 
собношћу лица која поседују пословну способност.'")

Према правилима Општег грађанског законика, расипници 
су могли тестирати али само са половином своје имовине. To 
се оггравдавало потребом да се заштите интереси законских 
наследника.'^)

По шеријатском праву, расипнику је призната посебна 
тестаментарна способност али је у тој способности ограничен 
у два правца: у обиму располагања својом имовином и намени 
тестиране имовине. Тако расипник, по овом праву, може тести- 
рати само са једном трећином своје имовине и то искљ\^иво

’ ) др. Теодор Тарановски, Историја српског права у Немањичкој 
дрџави, III део, Београд 1935 год. стр. 5.

“ ) Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, том седми, Париз 
1875 год. стр. 20; G. Ripert et J. Boulanger, Наведено дело, том први, 
Париз 1956 год. стр. 927.

") др. Арагољуб Аранђеловић, Наследно право, Београд 1925 год. 
стр. 53; Ж. Перић, Наследно право, Београд 1923 год. стр. 32.

“ ) др. 3. Пишку,\ић и др. И. Берђ, Основи приватног права у 
Војводини, Београд 1924 год. стр. 272.

” ) др. Иван Мауровић, Наследно право, Загреб 1927 год. стр. 19.
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Y добротворне сврхе (у корист сиромашних, побожних и уста- 
нова које се баве хуманитарним циљевима).”)

Предоснова грађанског законика признаје тестаментарну 
способност лицима делимично лишеним огапте пословне спо- 
собности ограничавајући их само у погледу обима тестамен- 
тарног располагања. Тако је ова концепција у чл. 605 ст. 3 
Предоснове формулисана: „Ко је због расипништва, због з\о  
употребе живчаних отрова из навике или због пијанства из 
навике делимично лишен својевласти, може у ма којој форми, 
али само у погледу половине своје имовине последњом вољом 
располагати, a друга половина иде законским наследницима” .

II. САВРЕМЕНО ПРАВО

Y погледу тестаментарне способности лица делимично ли- 
шених огапте пословне способности у савременом законодав- 
ству постоје углавном три решења. По првом решењу, одбацује 
се посебна тестаментарна способност; по другом, прихвата се 
концепција о посебној способности за тестирање али уз огра- 
ничења у погледу обима располагања или фор.ме тестамента; 
и по трећем решењу, прихвата се потпуна тестаментарна спо- 
собност.

А. Одсуство тестаментарне способности

По овој концепцији, лица делимично лишена опште по- 
словне способности не могу тестирати. To се оправдава њихо- 
внм општим правним положајем. За пуноважност правних по- 
г.лова које та лица предузму потребна је претходна сагласност 
и.\и накнадно одобрење законског заступника. Од ових правних 
послова не може се изузети тестамент. Међутим, како је тес- 
тамент строго лични правни акт при чијем је састављању ис- 
кљ-^^ено заступање, то лица која су делимично лишена опште 
пословне способности, због одсуства субјективног квалитета у 
садржини своје свести и карактеру своје воље, не могу саста- 
вити пуноважан тетамент. Осим тога, у питању је и заштчтна 
улога тестаментарне способности која се односи на признање 
оправданих интереса породице ових лица. Расипници и особе 
које уживају алкохол из навике или употребљавају опојне дро- 
re, показали су у довољној мери да немају развијен осећај за 
породицу, односно да нису у стању да се у интересу своје по- 
родице одупру притиску својргх страсти. Због тога, постоји бо- 
јазан да ће њихова тестаментарна одлука имати штетне после- 
дице за њихове наследнике. Ограничење слободе тестирања су-

“ ) Хафиз Абдулах Бушатлић, Породично и наследно право мусли- 
мана, Сарајево 1926 год. стр. 114— 115; др. А\ија Силајџић, Тестамент у 
шеријатском праву, Сарајево 1941 год. стр. 99; Абдулах Шкаљић, Шеријат- 
ско наследно право, Сарајево 1941 год. стр. 40; др. Драгољуб Аранђеловић 
и др. Мехмед Беговић, Наследно право по грађанском законику Краље- 
вине Србије са кратким прегледом шеријатског наследног права, Београд 
1940 год. стр. 194.
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жавањем општег ооима тестаментарног располагања установом 
нужног дела, није довољно за пуну заштиту интереса наслед- 
ника. Ове мере ПЈЈедстављају крајње средство, односно употре- 
бу минималног заштитног средства које у већини случајева 
и :не долази до примене. Међутим, кад се ради о лицима де- 
лимично лишеним опште пословне способности постоји бојазан 
да примена тих крајњих мера, у којима је већ повређен инте- 
рес законских наследника, неће бити изузетак већ у најве- 
ћем броју случајева правило. Због тога, овим лицима не треба 
признати посебну тестаментарну способност.

Ова концепција прихваћена је у односу на сва лица де- 
лимично лишена опште пословне способности. V Немачком 
(чл. 2229)/^) Грчком (чл. 1719), Чехословачком грађанском 
законику (чл. 504 ст. 1), совјетском") и бугарском праву," a 
у односу на категорију расипника у шпанском и холандском 
праву.

У Немачком грађанском законику, у погледу тестаментар- 
не способности расипника постоји и једна одредба sui generis 
(чл. 2253 ст. 2). По тој одредби тестаментарна способност ра- 
сипника не третира се као целовит појам, како је то иначе 
у науци и законодавствима уобичајено, већ се прави разлика 
између способности расипника за састав тестамента и његове 
способности да тестамент опозове. Као што смо напоменули 
по Немачком грађанском законику расипнику се не признаје 
способност за састав тестамента. Међутим, по овој законској 
одредби расипнику се признаје способност да тестамент опо- 
зове. Основа ове концепције, која није доследна себи, оправда- 
ва се одсуством опасности у акту опозивања тестамента за 
внтересе законских наследника. Опозивањем тестамента, с об- 
зиром на своју неспособност да сачини други тестамент, расип- 
ник препушта да се круг његових наследника одреди по saico- 
ну. Y  тој светлости, садржина његове посебне тестаментарне 
способности није у супротности са интересима наследника, по- 
што закон као основ позива1ва на наслеђе на најбоље мог^ћи 
начин, посматрано из угла свих универзалних сукцесора a не 
фаворизованог тестаментарног наследника, остварује идеју о 
равномерном распореду заоставштине.

Б. Ограничена тестаментарна способност

По овој концепцији, лица делимично лишена опште по- 
словне способности могу тестирати само са одређеним делом 
своје имовине или само у одређеној форми тестамента.

'̂ ) Та законска одредба гласи: „Ко је због душевне слабости, распи- 
кућтва или пијанства стављен под старатељство не може правити теста- 
мент”.

“ ) О. С. Иофе, Советское гражданское право, књига III Ленинград 
1965 год. стр. 309.

” ) Христо Тасев, Блгарско наследствено право, Софиа 1963 год. 
стр. 55.
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По Аустријском грађанском законику лица делимично ли- 
шена опште пословне способности могу тестнрати са једном 
половином своје имовине (чл. 568). Друга половина припада 
законским наследницима. Треба приметити да по Пројекту 
аустријског грађанског законика расипник није био ограничен 
у обиму располагања тестаментом већ само у погледу форме 
тестамента. Наиме, расипник је могао саставити тестамент са- 
мо пред судом. Y објашњењу Пројекта (записник законодавне 
комисије од 11 новембра 1804. године) истицало се да расип- 
ник неће бити у стању да донесе разумну одлуку о распореду 
своје имовине без савета и упута суда. Међутим, при коначној 
редакцији законског текста заузело се становиште да се са 
оваквом одредбом неће остварити циљ о заштити интереса 
наследника. Полазило се од тога да судија неће увек бити у 
стању да улази у приватне односе тестатора и да ће његово 
присуство приликом састава тестамента имати више симбо  
личан, формалан карактер. Огорчење тестатора на његове за- 
конске наследнике који су поставили захтев за његово дели- 
мично лишење пословне способности, неће бити ничим обузда- 
но. Тестатор расипник, означиће друга лица за своје тестамен- 
тарне наследнике и тиме повредити интересе чланова своје 
породице. Због тога, једина ефикасна мера у спречавању на- 
мере тестатора представља ограничење његове способности у 
располагању целокупном имовином.'*)

Ову концепцију прихвата и шеријатско право само са том 
разликом што посебну способност тестатора ограничава још  
у већој мери. Тако, по овом праву, расипник може тестирати 
само са једном трећином своје имовине и то у хуманитарне 
сврхе.*’ )

По Мађарском грађанском законику лица делимично ли- 
шена опште пословне способности ограничена су у својој 
тестаментарној способности захтевом о одређеној форми теста- 
мента. Мађарском законодавцу изгледала је основанијом кон- 
цепција изражена у Пројекту аустријског грађанског законика 
да лица делимично лишена опште пословне способности могу 
саставити само тестамент пред судом. Присуство судије при- 
ликом састава тестамента је мера која се сматра довољном 
да се расипник погодним упутима подсети на своје дужности 
према члановима своје породице. Мађарски грађански законик 
то изражава лаконском формулацијом која карактерише овај 
закон у целини a посебно његове наследно-правне одредбе.“ ) 
„Лице са ограниченом пословном способношћу може саставити 
само јавни тестамент” . (чл. 642 ст. 2).

На крају треба приметити да је ограничење у погледу 
форме тестамента прихваћено и у аустријском праву Царском 
наредбом од 28 јуна 1916. године о стављању под старатељ-

” ) Др. Алија Силајџић: Наведено дело, Сарајево, 1941. г. стр. 91.
“ ) Ова сажетост карактерише и Чехословачки грађански законик 

и представља у неку руку специфичну карактеристику кодификација 
социјалистичких зе.мал>а.
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ство, али само за лица Koja су делимично лишена опште по- 
словне способности због слабоумности (чл. 4 ст. 2).

В. Потпуна тестаментарна способност

По овој концепцији, која је прихваћена у француском/*) 
белгијском, eHrAecKOM," )̂ швајцарском праву, лица делимично 
лишена опште пословне способности могу располагати теста- 
А^ентарним путем својом целокупном имовином и тестамент 
могу саставити у било којој форми. Овим лицима, друтим ре- 
чима, признаје се потпуна тестал1ентарна способност која се 
у овом погледу поклапа са тестаментарном способношћу лица 
која су пословно способна.

Ова концепција оправдава се одсуством правог располага- 
ња приликом тестирања. Расипник, чинећи распоред са својом 
имовином, не угрожава свој материјални положај, јер после- 
дице тестаментарног располагања настају тек после његове 
смрти. Због тога, не постоје посебни разлози који оправдавају 
тестаментарно ограничење лица делимично пословно способ- 
них. ’̂)

III. НАШЕ ПРАВО

Како је ово питање постављено и решено у нашем праву?
Y  Закону о наслеђивању нема одредаба које регулишу 

посебну тестаментарну способност лица делимично лишених 
опште пословне способности. Наша доктрина у овом погледу 
није заузела одређен став. Према до сада објављеним судским 
одлукама нисмо наишли на случај који даје одговор на ово 
питање.

Међутим, нама се чини да се за наше право може прихва- 
тити концепција да су лица делимично лишена опште пословне 
способности, у начелу, способна за тестирање без икаквих 
ограничења и то било у погледу обима располагања или форме 
тестамента. На овакав закл>\^ак упућује нас принцип по коме 
нема тестаментарне неспособности без изричите одредбе зако  
на. Пр>ема томе, кад Закон о наслеђивању не ускраћује способ- 
ност за тестира1ве лицима делимично лишеним опште пословне

‘̂ ) У француској доктрини познат нам је само један аутор који 
не дели то .мишљење. Међутим, у том свом ставу он је изузетно усам;\>ен. 
(Видети: Chardon, Du dol et de la fraude, том први, стр. 162. Цитирано 
према Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, tom седми, Париз 1875 
год. стр. 20).

“ ) Y енглеском праву посебна тестаментарна способност односи се 
само на лица која претерано уживају алкохол, која употребљавају 
опојне дроге као и на слабоумне особе, пошто енглеско право не познаје 
установу расипништва. (Видети; Е. Jensk, English civil Law, Лондон 1947 
год. стр. 1102).

“ ) Henri, Leonet Jean Mazeaud, Lecon de droit civil, tom први Па- 
риз 1955 год. стр. 1325; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, tom први, 
Париз 1956 год. стр. 1137; G. Ripert et J. Boulanger, Traite de droit civil, 
TOM први, Париз 1956 год. стр. 927; Rene Dekkers, Precis de droit civil 
Beige, TOM први, Bruxelles 1954 год. стр. 437.
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способности, треба узети да су та лица, по овом закону, теста- 
ментарно спсм:обна. To произлази и из самог карактера теста- 
ментарног располагања као и из садржине одредби о нужном 
делу. Y тим одредбама изражена је одговарајућа мера о заш- 
тнти интереса законских наследника. Стварати заштиту која 
не представља њен нови облик нити њено проширење, већ са- 
Л10 на други начин понављање већ постојећег система заштите 
је непотребно.

Осим тога, на овакав закључак упућује и сама природа 
тестамента као правног акта. Чињеница смрти, која се везује 
за настанак правног дејства тестамента, чини овај једнострани 
акт правним послом своје врсте. Ово суочење са смрћу, која 
гаси живот, као највеће добро људског бића, диктира потребу 
за проширењем па и друкчијим одређивањгм капацитетних 
одлика за састав тестамента. Сама чшвеница да Закон о насле- 
ђивању инсистира на присутној способности за расуђивање при 
достигнутом одређеном узрасту, не искључује априорно спо- 
собност за тестирање распикуће, наркомана или лица које пре- 
терано ужива алкохол. Ове особе, у начелу, нису неспособне 
за расуђивање. Стање њихове свести које омогућава разумну 
оцену последица правног акта чијем закључењу приступају, 
може бити помућено само у тренутцима претераног конзуми- 
рања алкохола илн уживања опојних дрога. Међутим, у таквим 
тренутцима нису способна за тестирање ни лица која се не 
налазе под старатељством. Што се тиче расипника и малоум- 
них особа (особа заосталих у своме развитку) њихов положај 
ири оцењивању тестаментарне способнссти је одређенији и 
јаснији. Расипник се ставља под старатељство јер неразумно 
(нерационално, неуравнотежено у односу на своје приходе и 
расходе) управља и диспонира својом имовином. Међутим, ка- 
рактер тестамента, као изјаве последње воље, искључује мо- 
гућност да тестатор оштети своје сопствене интересе. С дру- 
ге стране, могућност располаган>а у овом случају на штету 
породице, није ништа већа од могућности таквог располагања 
од стране особе која се не налази под старатељством. Што се 
тиче малоумних особа, треба истаћи да најтежи облик ове 
менталне деформације (idiotismus) не доводи до стицања теста- 
ментарне способности. Особе у овом стадијуму малоумности 
су неспособне за расуђивање. Међутим, то се у начелу не би 
МОГЛО рећи за имбецилне и дебилне особе. Ова лица су према 
стању свог душевног развоја способна за расуђивање иако не 
поседују све душевне квалитете особе која није малоумна.

Према томе, тестаментарну способност лица која су огра- 
н^гчено послово способна треба ценити сепаратно у сваком кон- 
кретном случају. Њено присуство или одсуство при састављању 
тестамента постаје фактичко питање сваког тестамента посеб- 
но. Због тога, тестаментарна способност пунолетних лица огра- 
ничено половно способних не противи се основним принципима 
на којима се заснива Закон о наслеђивању.

др. Михаило Митић
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ЛИЧНА ПРАВА

1. Аична права су субјективна права односно права која 
припадају одређеном субјекту, физичком или правном, на ос- 
нову норми објективног права. О суштини и правној природи 
субјективног права постоји више теорија. По теорији Савињија 
субјективно право се сматра као воља субјекта којима правни 
поредак даје власт да слободно делују у одређеним грани- 
цама.‘) Насупрот тој теорији, по теорији Јеринга субјективно 
право базира се на интересу, јер и лицима која немају правно 
релевантну вољу (деца, малоумни) правни поредак признаје 
субјективно право.^) Многи писци нпр. Girke, Ennecceims и др. 
комбиновали су теорију воље и теорију интереса. По њима, 
субјективно право је воља субјекта која је уперена на задово  
л>ење објективним правом одређеиог интереса. V нашој правној 
теорији сматра се да по својој садржини свако субјективно 
право представља извесну власт, моћ која је дата појединим 
лицима у циљу постизања извесних интереса.') Међутим, п о  
стоје неке теорије које сматрају да је субјективно право мета- 
физички појам и да место њега треба увести појам социјалних 
функција (Digi), као и теорије да је субјективно право оруђе 
правне технике, вештачка конструкција која није потребна 
поред постојања објективног права, јер су у суштини једно 
исто  ̂ (Kelzen).

2. П1>ема класификацији субјективна права деле се на 
апсолутна (стварна и лична) и релативна (облигациона) права. 
Једно од веома спорних питања у теорији грађанског права је 
питање личних права. Несумњиво је да су лична права везана 
за личност свог титулара, неодвојива су од његове личности 
и као таква неотуђива. Она не извиру из природе човека као 
биолошке личности која би му као таквој припадала.

Устав СФРЈ посвећује посебну главу III правима и дуж- 
ностима човека и грађанина (чл. 32— 70). Ту је обухв^ен низ

‘ ) Krainz-Pfaff-Ehrenzwajg—Sistem des osterrechischen allgemenen 
Privatrechts, Wien„ 1913, стр. 98—Субјективно право je од стране објек- 
тивног права створена и дефинитивно призната власт појединпа на не- 
1952.

Исто тако и Ар. Н. Перић — Грађанско право — Општи део, 
1896, стр. 14. Субјективно право је један интерес моралног или матери- 
јалног карактера заштићеног објектнвним правом.

Ар. Р. Лукић — Увод Y право, 1961. стр. 242. Субјективно право је 
правно овлашћење субјекта ради заштите његовог сопственог интереса.

Ар. М. Бартош — Основи приватног права, Економски течај 
KHV-Београд. стр. 23. Субјективно право се садржи у друштвеном инте- 
ресу који се уредсређава на појединцу и који не мора бити у исто време 
његов лични интерес иако су у највећем броју случајева та два инте- 
реса подударна.

') Ар - А. Гамс — Увод у грађанско право — Општи део, Бео- 
град, стр. 145.

АР- М. Вуковић — Општи део грађанског права. Загреб, 1960. 
стр. 208.

Н. Келзен — Општа теорија права и државе. 1961. стр. 88
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права везаних за личност: право на равноправност и Једнакск:т 
грађана, право грађана на друштвено самоуправљање, бирачко 
право, право на рад и слободан избор занимања и запошље- 
ња, право на слободу мисли и опредељења, право на слободу 
штампе и других видова информација, слободу удруживања, 
слободу говора и јавног иступања, слободу збора и другог јав- 
ног окупљања, право на слободу изражавања своје народности 
и културе, као и на слободну употребу свог језика, право гра- 
ђана да под једнаким условима стичу потребна знања и спрему 
у свим врстама школа, право на слободу вероисповести, право 
на неприкосновеност личности, на слободно кретање и наста- 
њивање, право на неповредивост стана, тајиост писама и дру- 
гог правног средства против одлуке судова и других органа 
којим се решава о његовом праву или на закону заснованом 
интересу. Међутим, иако су ова права везана за личност, ипак 
сва та права не чине лична права у грађанско правном смислу. 
Ово стога, што су поједина од њих политичка права која су 
заштићена кривично правним санкцијама, a поједина социјал- 
на права која такође штите друге гране права —  кривично 
или административно право.

3. Предмет нашег интересовања су лична права која би 
требалс да буду регулисана грађанским законом тј. она права 
која уживају грађанскоправну заштиту. Y  теорији нема јасног 
и неподел>еног мишљења која би лична права била предмет 
регулисања таквог законика. Др. Спаић дели субјективна права 
на имовинска, лична (неимовинска) и грађанска права спе- 
цијалног карактера (ауторско, проналазачко и наследно право). 
По њему категорију личних права чине права која служе за 
индивидуализацију субјеката који учествују у грађанскоправ- 
ном односу (право на име, фирму, као и она права чијом се 
повредом може тражити накнада имовинске односно неимовин- 
ске штете (право на живот, телесни интегритет, част, итд).

Ар. А. Гамс наводи да лична права спадају у грађанско 
право само утолико, уколико је за кршење тих права предви- 
ђена имовинска санкција. To су она лична права која имају 
за предмет неки лични интерес (право на име, на телесни ин- 
тегритет, на живот, здравље —  уколико судови досуђују имо- 
вински еквивалент за убиство или повреду телесног интегрите- 
та —  част, право аутора, право прк>налазача).

Ар. Финжгарн у свом разматрању личних права иде и да- 
л>е и наводи да је могуће дати грађанско правну заштиту лич- 
ним правима која нису изричито призната као таква. Тако би 
се могло третирати као лично право —  право на неприкоснове- 
веност становања и дати грађанско правна заштита за свако 
незаконито ометање права становања друтог лица. Или, могла 
би се грађанско правна санкција увести и за повреду одавања 
тајне коју дозна лице вршећи своју професију и ако је за ода- 
вање извесних чињеница предвиђена казна у кривично прав- 
ним прописима.
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Већина законика не наводи таксативно лична права. Нај- 
новији грађански законик HP Пољске од 1964. године регулише 
једном одредбом лична права (члан 23).') Тим законом дсх;та 
ширем кругу права даје се грађанско правна заштита нпр. 
слобода савести, неповредивост стана, тајност писама.

Грађански законик HP Мађарске од 1959. у §§ 81— 87 
као лична права наводи: право на име, углед, тајност препис- 
ке, право на приватан стан и простарије које користе правна 
лица, право на фотографију или снимак нечијег гласа, право 
на производе умног рада.

Може се поставити питање да ли породична права спада- 
ју у лична права и да ли треба да буду обухваћена у грађан- 
ском законику. Србијански грађански законик од 1844. године 
је у §§ 36—81 под личним правима обухватао, поред права 
на име, и права и дужности супружника. Но, то је и разумљиво 
јер је породично право улазило у грађанско право. Данас 
преовлађује мишљење да је породично право засебна грана пра- 
ва која регулише личне и имовинске односе између брачних 
другова, чланова породице и других сродника. Повреда ових 
права, иако везаних за личност, која регулишу личне односе, 
нема за последицу имовинско правне санкције.

4. И код нас се по угледу на радове у вези са реформом 
Француског грађанског законика може правити разлика изме- 
ђу личних права и права личности. Критеријум за разликовање, 
иако су оба права везана за личност и непреносива, по нашем 
мишљењу, био би —  моменат настајања тих права. Док лична 
права грађанин стиче у току живота (право на накнаду морал- 
не штете, морално право аутора и сл.), права личности су ве- 
зана за сваког човека, представљају део његове личности (пра- 
во на телесни интегритет, лично име, располагање сопственим 
телом, подвртавање лекарском испитивању и лечењу, објављи- 
вање сопственог лика, аутопсија или секцирање леша). Ова п о  
дела није у науци огапте прихваћена, већ сва та права углав- 
ном чине једну категорију —  лична права —  подразумевајући 
под личним правима неко ужи a неко шири круг права. Тако 
немачки теоретичар Eimeccems') заступа мишљење да постоји 
једно опште право личности, у смислу једног субјективног 
апсолутног права на одржање, неповредивост, достојанство, 
признато име и слободан развој човекове индивидуалности. 
Из овог огпптег права личности ггроистиче низ појединих права 
која уживају заштиту. Овде спадају: право на част, право на

') Члан 23. тог закона гласи: ,Дична добра човека, нарочито здрав- 
ље, слобода, част, слобода савести, породично име н псеудоним, лик, 
тајна гшсама, неповредивост стана, уметничко, проналазачко и рацио- 
нализаторско стваралаштво уживају заштиту по одредбама грађанског 
закспика.

Повреда тајности преписке постоји и онда кад се злоупотреби 
било какво писмено поверљиве природе на штету законом заштићеног 
интереса неког лица (члан 83. став 1).

‘) Enneccerus-Kipp-Wolff, Lehrbus des, Biirgerlichen Rechts, I Band.
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тајност писама, право на тајност сопствене личности уопште 
(нпр. против објављивања приватног живота, на сцени и фил- 
му и Ар.), право на утврђивање родитељског односа.

Тенденција је данас да се да грађанско правна заштита 
што ширем кругу права грађана. Наравно овде не би улазила 
политичка права (нпр. бирачко и др.)- Стога би требало гра- 
ђанско правну заштиту да уживају следећа права:

—  право иа живот и телесни интегритет
—  право на част
—  право на име
—  право на лични живот
—  право на тајност писама и других средстава 

општења и тајност сопствене личности
—  право на објављивање властите слике
—  право на слободу мисли и савести
—  право на неприкосновеност личности
—  право на неповредивост стана
—  право на образовање

Класификација ових права на лична права и права лич- 
ности могла би се и код нас прихватити с обзиром да ће та 
деоба имати и практичног значаја, нпр. кад су у питању стра- 
ни држављани. Свакако ће они уживати заштиту права лич- 
ности али не морају им се заштитити и сва лична права.

Др. Милица Босиљчић

ДА ЛИ ВИШАК ПРИВАТНЕ ИМОВИНЕ НЕМИНОВНО 
ПРЕЛАЗИ Y ДРУШТВЕНУ СВОЈИНУ?

(поводом Закона о измени Закона о станбеним односима

Према чл. 22. Устава СФРЈ законом се одређује у којим 
границама и под којим условима грађани могу имати право 
својине на средства рада и на извесне пословне просторије. 
Следећим чланом грађанима се зајемчује право својине на 
предметима који служе личној потрошњи, употреби или задо  
вољавању њихових културних и других личних потреба. Да- 
ље, у истом члану стоји да грађани могу имати право својине 
на станбене зграде и станове за задовољавање личних и п о  
родичних потреба, као и за вршење делатности личним радом.

Последњи став чл. 23. гласи: „Савезним законом одређују 
се границе права својине на станбене зграде и станове".

Најзад, чланом 25. Устава предвиђа се експропријација од- 
носно ограничење непокретнсхми у грађанској својини, ако то 
захтева олшти интерес, утврђен на основу савезног закона.

У  истом пропису предвиђено је и ограничење својине на 
предмете ”од посебног културног значаја”, на основу закона 
a под условом, такође, да то захтева општи интерес.
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Из парафразираних уставних прописа излази јасно да се 
грађанину Југсклавије може ограничити право својине на ста- 
нове и зграде, односно на непокретности, како по обиму тако 
и по садржини (ограничити број станова или зграда, сузити пра- 
во коришћења станбених објеката, ограничити величину непо 
кретности односно изкључити извесну врсту имовине за стица- 
ње у приватну својину итд.). После тога, Уставом је предви- 
ђена и експропријација непокретности, уз правичну накнаду, 
правни институт који од вајкада постоји у цивилизованом дру- 
штву.

To су једини правни начини, према нашем Уставу, којима 
се грађанима (без „кривице” ) може „одузети” (тако да кажем) 
право својине.

Велика је разлика између једног и другог правног инсти- 
тута. Док је екшропријација тј. губљење својине (не говорећи 
о накнади) лична, конкретна, правна мера, изазвана ошптим 
HHTq3ecoM за објекат који треба да се експроприше, дотле огра- 
ничење не изкључује својину већ је сужава, или по кванти- 
тету или по квалитету, праћено правичном или симболичном 
накнадом, a често бива да то ограничење сх:тане и без накнаде. 
Што је најглавније, ограничење својине је општа мера, зако- 
ном усгановљена, општа манифестација, путем закона, поли- 
гичкснправног схватања друштва у једном времену. Експропри- 
јација, као што рекох, је појединачна мера, уперена непосред- 
но на одређен објекат за који је везан за неки општи инте- 
рес, који обично не прелази локалне границе. Услед тога, рет- 
ко се дешава да се општи интерес (локалистичког значаја), 
услед чега је дошло до експропријације неког објекта —  из- 
једначи са захтевом друштвено-политичког карактера, који 
увек прати ограничење грађанске својине.

По ступашу на снагу неког савезног закона којим се огра- 
ничава непок1>етност грађана, напр. пр>еко максималних гра- 
ница (ограничење се врло често испољава максимумом), може 
се десити да закон затече код појединаца грађанску својину 
у обиму изнад законског максимума. Та својина неће моћи 
да се задржи у прекораченим границама, и њихов сопственик 
мораће вишак да отуђи, вољно или и мимо своје вол>е. Сада 
се поставл>а једно значајно питање: када већ грађанин не м о  
же да задржи својину на објектима преко максимума, коме има 
да припадне непосредно тај вишак имовине —  није у питању 
накнада —  друштву и.\и неком трећем лицу?

Рекао бих да Устав није дао одговор на ово питање. И 
пошто не постоји изрична уставна стипулација у том смислу, 
све оно од грађанске имовине што представља прекорачење 
законског максимума има остати у рукама дотадашњег соп- 
ственика, уз законску обавезу да тај вишак отуђи тј. уступи 
трећем лицу доброчино (уколико то не представља вишак и 
за трећа лица), или уз накнаду коју одреде уговорачке стране 
(сопственик и треће лице). Дакле, произвол>но је, држећи се 
Устава, да се вишак одмах предаје друштву.
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Према томе, ја мислим да савезни закон који огранича- 
ва приватну својину може само прописати да сопственик са 
прекораченим максимумом мора вишак отуђити у разумном 
року, и ако то не буде учинио, (без обзира на разлог), тек 
ће онда имовина изнад максимума, законом утврђеног, прећи 
у друштвену својину, уз обавезу давања правичне накнаде.

Уколико би неко прекорачио законски својински макси- 
мум после ступања на снагу неког савезног закона којим се 
ограничава грађанска својина, онда би вишак имовине имао 
исту судбину као и раније, али би дотадашњи сопственик (сти- 
цатељ после доношења закона) одговарао напр. кривично (ни- 
је реч о алеаторном начину прибављања својине).

Треба још једном истаћи да је ограничење грађанске сво- 
јине последица правнополитичког схватања друштва у јед.ном 
мо.менту, док је експроггријација условљена општим интересом 
који се, развојем друштва, готово свакодневпо појављује.

Са ових разлога сматрам да Закон о измени Закона о 
станбеним односима (Сл. л. бр. 32/68) није могао сезонске ку- 
ће (преко максимума) аутоматски доделити друштву, већ је 
био само овлашћен, сходно Уставу, да сопственике тих објека- 
ђе и да им предочи —  да, уколико не би тако постртили (разлог 
је правно ирелевантан), вишак прелази у друштвену својину, 
уз обавезу плаћања правичне накнаде.

Желео бих још нешто да истакнем, иако није у дирекгној 
веза са постављеним питањем. Ово зато што се често ограниче- 
ње непокретне приватне имовине, експропријација те имовине 
(својине), замењује са национализацијом.

Национа^шзација је нарочити вид одузимања грађанске 
својине (одузимање из руку грађана). И овде је једна Aiepa 
политичког и правног карактера, заснована на друштвеном 
захтеву и на правном схватању друштвене средине. Грађанска 
имовина —  код национализације —  одмах прелази у др\чдтвену 
својину, пропраћена симболичном накнадом.

Овакав правни институт не налази се у Уставу СФРЈ.
Узгредно —  тешко се може рећи да је Закон о иационалк- 

зацији најамних зграда и грађевинског земљишта од 1958. г. 
био уставан у односу на Уставни закон од 1953. г., будућн да 
зграде (станови) и грађевинско земљиште нису привредне гра- 
не ни предузећа, a no чл. 18. Устава од 1946. г. у вези чл. 115. 
Уставног закона од 1953. г. „МОГУ СЕ ЗАКОНОМ НАЦИОНАЛИ- 
ЗОВАТИ ПОЈЕДИНЕ ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ ИЛИ ПРЕДУ- 
3E R A ........... ” .

Аушан П. Мишић
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ДА ЛИ ЈЕ ДОПУШТЕНО УТВРЂИВАЊЕ КРИВИЦЕ ЗА 
РАЗВОД БРАКА ПО НОВОМ ЗАКОНУ О БРАКУ

У  пршлом броју (бр- 11/68) „Гласника” објављен је под 
горњим насловом чланак колеге Милоша Тасића, —  који заступа 
гледиште, да се ради о погрешној примени материјалног права 
када судови „Широм целе земље у пресудама којима разводе 
брак због поремећаја брачних односа утврђују у диспозитиву 
пресуде и чијом кривицом je до тог поремећала дошло” , тј. чијом 
се кривицом брак разводи.

Писац чланка долази до тог гледишта и схватања што је у 
садашшем ОЗБ-у (пречишћени текст —  Сл Листи СФРЈ бр. 
28/65) ранији чл. 78 ИЗОСТАВЉЕН И УКИНУТ, —  a који је 
гласио:

„У  пресуди којом се изриче 
развод брака утврдиће се и 
узрок или узроци развода, 
a кад има кривице за развод 
утврдиће се да ли је криви- 
ца до једне или обе стране.”
Утврђујући у диспозитиву пресуде кривицу —  писац чланка 

сматра —  да судови „вероватно по навици —  примењују један 
пропис који је укинут.”

He слажем се са горњим схватањем и гледиштем из нижих 
разлога:

По мом схватању не ради се „о погрешној примени матери- 
јалног права” —  већ о правилној примени формалног права одн. 
прописа ЗПП-а, конкретно ради се о правилној примени чл. 
407. ЗПП-а, који гласи;

„На захтев странке суд ће 
У  ИЗРЕЦИ пресуде којом се 
брак разводи навести чијом 
је кривицом брак разведен.
Упоређујући укинути чл. 78 ранијег ОЗБ-а за сада још ва- 

жећим ст. 1. чл. 407. ЗПП-а закљзгчујем, да је по укинутом чл. 
78. цит- закона утврђивање кривице било обавезно и импера- 
тивно („утврдиће с е . . .”) —  док по сада важећем аналогном 
пропису чл. 407. ЗПП-а кривица се утврђује и изриче само „на 
захтев странке ..  .” .

Сматрам, да је садашњи ОЗБ заиста „пречишћени текст” и 
да је законодавац приликом његовог редиговања изоставио све 
оне прописе који су већ садржани у другим, важећим зак. про- 
писима, —  пос^но у ЗПП-у, —  тако нпр:

—  изоставл.ен је пом^ути чл. 78. бив. ОЗБ јер је аналогни 
одн. исти пропис предвиђен у чл. 407. ЗПП-а,

—  изоставл>ен је чл. 79. —  јер је предвиђен у чл. 398. 
ЗПП-а,

—  изоставл.ен је чл. 80. јер је предвиђен у чл. 402. ЗПП-а
—  изоставл.ен је чл. 81. јер је предвиђен у чл. 405. ЗПП-а.
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Према томе сматрам, да судови правилно примењују пропис 
формално-правне природе када на захтев странке, у изреци пре- 
суде изричу чијом је кривицом брак разведен. Сматрам надаље, 
да ово утврђивање кривице не може се оставити за образложе- 
ње пресуде, већ једино за диспозитиви пресуде.

Коначно сматрам, да без утврђивања кривице за развод 
брака постали би илузорни прописи:

—  задња реченица ст. 2. чл. 53. ОЗБ-а: „ако је поремећај 
брачних односа настао искуљиво КРИВИЦОМ једног супруга, 
право на тражеше развода припада само другој страни” ,

—  став 3. чл. 63. ОЗБ-а: „Брачни друг који НИЈЕ КРИВ 
за развод брака задржава све поклоне примљене од брачног 
друга чијом је КРИБИЦОМ брак разведен” —  и

—  став 1. чг. 67. ОЗБ-а; „Необезбеђени брачни друг, који 
је неопособан за рад или незапослен, a који НИЈЕ КРИВ за 
развод брака, има право захтевати да му се ПРЕСУДОМ којом 
се брак разводи досуди известан износ на име издржавања на 
терет другог брачног друга, сразмерно његовим могућностима.”

Лав Киш

ПИТАЊЕ ОПОРЕЗИВАЊА АДВОКАТА.

Питање опорезивања адвоката поново је стављено на днев- 
ни ред изменама и допунама Закона и законских прописа који 
третирају то питарве.

Од 1966. год. то је питање било решено на прихватљив и 
задовољавајући начин, тако да је и то један од разлога што 
је у адвокатуру ступало све више и више младих људи, из раз- 
них друштвених слојева. Међутим, псх:леАње измене чл. 82. чл. 
26 ст. 3 Основног закона о доприносима и поЈ>езима грађана, 
те чл. 76 истог закона чл. 81 потпуно дмењају ситуацију, јер 
одступају и у противности су са чл. 14 Устава СФРЈ који је  све 
оне који плаћају допринос из интелектуалних услуга изједначио 
са радним људима. На основу ових нових прописа, сада, Скуп- 
штине доносе и најмању основицу за обрачун прихода за пла- 
ћање порезе као и пореске стопе. Ове су измене такве природе 
да доводе у питан>е огромну већину адвоката у погледу њихове 
материјалне егзистенције. Jep, у просеку установљују као нај- 
ниже приход адвоката 34.000.— Н. дин. и на то разрезују у 
просеку 21,5®4). To значи да адвокат треба да плаћа минималан 
порез око 7.000.—  Н. дин., што не могу да издрже средње кан- 
целарије, почетници и адвокати који не.мају јака привредна пре- 
дузећа. Ово стање доводи у питање дал>и прилив младих сна- 
га у адвокатуру, осим тога, доводи до напуштања адвокатуре 
од великог дела, ту скоро, придошлих младих и нових снага.
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Ha седници Пленума Савеза аАвокатских комора Југосла- 
вије који је одржан крајем децембра 1968. год. у Новом Саду, 
сви пр>едседници Савета и Управних одбора свих шест Адвокат- 
ских комора, чланица Савеза, једногласно су закључили да Са- 
вез поведе уставни спор пред Уставним судом Југославије да 
се огласе ти законски прогшси као незаконити и противни Уста- 
ву СФРЈ. У  извршењу овог решења Савез је поднео Уставном 
суду Југославије под бр. 39/1969 врло образложену представку 
и предлог да Уставни суд узме у разматрање ово питање и да 
одлучи да покрене поступак, да одреди расправу и након тога 
да донесе одлуку којом утврђује да су прописи: чл. 6 Закона 
кона о изменама и допунама Основног закона о доприносима 
и порезима грађана („Службени лист СФРЈ бр. 32/1968") про  
тивни одредбама Устава СФРЈ (чл. 62 и 14) и одредбама Основ- 
ног закона о доприносима и порезима грађана (чл. 1) те да 
предложи Савезној народној скупштини да у остављеном року 
донесе нове одредбе, дајући предлог и за формулацију истих.

У  редовима адвоката са великим се интересовањем очеку- 
је одлука Уставног суда Југославије, јер од ње зависи, такоре- 
ћи, даљи опстанак наше, југословенске адвокатуре.

Коста Хаии

АКТИВНОСТ МЕБУНАРОДНЕ УНИЈЕ АДВОКАТА

Међународна унија адвоката чије је седиште у Паризу, 
a која је основана 1927. године, наставља своју делатност. Њен 
Консеј одржао је седницу 13 и 14 септембра 1968. године у  
Хамбургу, Западна Немачка. Првог дана је изасланик адво  
ката из Прага поднео један извештај о стању адвокатуре у 
Чехословачкој. Сутра дан расправљало се о чланству кореспо- 
дената, затим о публикацији Међународне уније адвоката 
„Билтену” и о брошурама. Проучен је провизорни програл! 
Конгреса који се одржава у Аондону од 21 јула до 25 јула 
1969. године.

Билтен за месец децембар 1968. године донео је питања 
за другу тему Аондонског конгреса „Рационализација рада 
адвоката” . Затим је донео извештај о шестом конгресу Међу- 
народне уније младих адвоката, затим извештај о прослави 
100-годишњице адвокатуре у Хрватској, један извод из кон- 
ференције др. Марка Калођера, адвоката у Загребу „Адвокатдфа 
Хрватске”, те разне друге публикације.

Наша, југословенска адвокатура, која је међу оснивачима 
Уније, будно прати рад и збивања у Међународној унији адво- 
ката, јер на тај начин она ствара солидне релације и диже 
утлед наше адвокатуре. Зато се и надамо да ће на Кангресу 
у Аондону наша адвокатура бити достојно и бројчано присутна.

К. X.
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ДУШАН БОГДАНОВИН: ЗАКОНИК О 
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ

У издању писца Душана Богдановића, председника Оп- 
штннског суда у Куршумлији објављена је ових дана књига 
под насловом „Законик о кривичном поступку у практичној 
примени” . Аутор је уложио много труда да прикаже све про- 
писе Кривичног поступка и уз то дао је разне обрасце за 
практичну примену Законика о кривичном постртку. Ово дело 
је за практичаре врло корисно, a њиме могу да се послуже и 
сви студенти права, јер лепИхМ речима, смишљено објашњава 
разне ситуације и оцртава положај како оптужбе тако и од- 
бране, у највећим детаљима. Обрасци које доноси књига су 
врло корисни и прегледни те могу практичарима да послуже 
као сигуран путоказ за њихова деловања.

Књига је малог формата, на 571 страница штампана, укусно 
опремљена тако да се препоручује адвокатима и адвокатским 
приправницима да књигу набаве код аутора.

К. X.

УГОРИЦА БУДИШИН

У  Кикинди је преминуо 24. децембра 1968. године адвокат 
Угорица Будишин, после краће бодести.

Пок. Угорица Будишин потиче из занатлијске, сиромашне 
породице. По завршетку школовања био је у прво време са 
службом у разним надлештви.ма, a од 1938. године био је ад- 
вокат.

Као адвокат имао је леп углед, уживао је велико повере- 
ње клијената, и врло добар глас. Као правник био је способан 
и стручно добро спремљен.

Слава Му!

ИЗ CYACKE ПРАКСЕ

Лице које је услед телесне повре- 
де постало неспособно да обавља 
своје раније занимање, може тра- 
жити накнаду трошкова за ону 
професионалну рехабилитацију ко- 
ја би то лице што пре и са што 
мање издатака оспособила за дру- 
ги одговарајући посао који би том 
лицу омогућио животни стандапд 
који је имало пре повреде. (ВСС 
— Од. НС. Бр. Гж. 710/68)

Против I ст. пресуде уложили су 
жалбу тужилац и тужени, жалбе 
су делимично уважене и донета је 
пресуда којом ВСС укида I ст. пре- 
суду у оном делу у којем је одлу- 
чено о захтеву штете због умање- 
не радне способности, a из раз- 
дога.

He би било оправдано да тужи- 
лац у целини на рачун туженика 
стиче већу стручну спрему него
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што би била нужна да тужњшц 
може да се оспособи за неко дру- 
го занимање које одговара његовоЈ 
радној способности после повреде, 
a које би му омогућавало да ост- 
варује зараду коју је имао пре по- 
вреде Y земљорадњи. Другим ре- 
чима, други одговарајући посао 
треба да тужиоцу омогући онај жи- 
вотни стандард који му је пружа- 
ло његово занимање пре повреде. 
Туженик би требало да накнади 
трошкове тужиоцу оне професио- 
налне рехабилитације, која би ту- 
жиоцу што пре и са што мање 
издатака оспособила за други од- 
говарајући посао који би тужиоцу 
пружио онај животни стандардко- 
ји би он имао да није повређен. 
Трошкове који прелазе овај оквир 
треба да сноси сам тужилац.

Како у I ст. поступку нису утвр- 
ђени сви елементи за заузимање 
горњег става, то је пресуда у том 
правцу укинута.

кривицом туженика ниЈе могла да 
ради.

Радиику припада одговарајући 
лични доходак свог радног места 
све док се не оконча радни спор 
и у случају када је од стране над- 
лежног органа управе донесеноре- 
шење о суспензији извршења ре- 
шења о премештају радника на 
друго радно место, a њему се има 
омогућити да и даље остане на том 
првом радном месту. (ВСС—Од. 
НС. Бр. Гж. 1133/68).

I ст. суд је својом пресудом 
обавезао туженика да на име не- 
исплаћеног дела личног дохотка 
исплати тужитељици 12.569,22 нд. 
док је са вишком тужбени захтев 
одбио. Тужена је уложила жалбу 
која није основана a из разлога:

По становишту ВСС када је од 
стране падлежног органа управе 
донето решење о суспепзији из- 
вршења решења о премештају до 
окончања радног спора, тужитељи- 
ца није била дужна да иде на ho
bo радно место, већ је напротив 
дужност била туженог као радне 
организације да јо ј омогући рад 
на њено.м ранијем радном .месту. 
Тужени тако није постутшо. Тужи- 
тељица је свакодневно долазила и 
захтевала да ради на свом рани- 
јем радном месту, али јој је то од 
стране одговорних лица туженог 
стално онемогућавана. Према то- 
ме њен захтев за исплату личног 
дохотка је основан, јер искључиво

Аутобуска предузећа дужна су 
обезбедити потпуну сигурност сао- 
браћаја као и пуну безбедност пут- 
ника која превозе. Има се узети 
као правило да аутобуси стају са- 
мо на унапред одређеним станица- 
ма ради силажења путника или 
пријема нових. (ВСС—Од. НС Бр. 
Гж. 1169/68).

Против I ст. пресуде уложњуи 
су жалбу тулшља и тужени. Жал- 
ба тужиље је одбијена, a жалба. 
тужене делимично уважена, досу- 
ђени износ снижен, a из разлога:

Аутобуска предузећа дужна су 
обезбедити потпуну сигурност сао- 
браћаја као и пуну безбедност пут- 
ника која превозе. По самој при- 
роди ствари у аутобуском саобра- 
ћају има се узети као правило да 
аутобуси стају само на унапред 
одређеним станицама ради прије- 
.ма и силажења путника. Y таквим 
случајеви.ма особље аутобуса дужно 
је да путницима обезбеди прави- 
лан силазак и улазак без опаснос- 
ти по њихову сигурност. Уколико 
особље аутобуса на захтев којег 
путника пристане да аутобус за- 
стане и ван унапред одређеног ме- 
ста стајања аутобуске станице, ра- 
ди силажења путника или пријема 
нових, дужно је да предузме исте 
оне мере као и на редовним ста- 
ницама, тј. да силазак и пријем 
путника буде обезбеђен и сигу- 
ран. Правилно је I ст. суд утврдно 
као чињеницу да особље туженог 
предузећа није тако поступило, јер 
кондуктер аутобуса није ништа 
предузео да осигура излазак пут- 
ника на чију је молбу пристао да 
заустави аутобус на другом месту, 
него што је станица. Према томе 
кривица туженог је утврђена. Ка- 
ко је међутим и тужиља делимич- 
но крива за насталу штету јер ]е 
сама отварала врата од аутобуса, 
то је жалба тужене де.'\нмнчно 
уважена.

Ако продавац тражи накнаду 
апстрактне штете због неиспуњен>а 
уговора није дужан да истовре- 
мено располаже са робом која је 
предмет уговора (Пресуда Врх. пр. 
суда Сл. бр. 1665/68-3)

Тужени је као купац одбио да 
иснуни закључени уговор којим је 
од тужиоца купио 200 тона сојине
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сачме, па je ради тога тужилац 
у покренутом спору поставио зах- 
тев за накнаду апстрактне штете 
која се састојала у разлици изме- 
ђу уговорене цене са туженим и 
средње тржиише цене. —

Првостепени суд је овакав зах- 
тев одбио јер је у току проведе- 
ног поступка установио да тужиг\ац 
као продавац није у ствари имао 
на распсложењу у времену угово 
реног рока испоруке лотребну к о  
личину робе. —

Међутим, поводом жалбе тужио 
ца другостепени суд је уважењем

жалбе побијану пресуду првосте- 
пеног суда преиначио и удовољио 
тужбеном захтеву, те туженог оба- 
везао на плаћање накнаде штете 
из следећих разлога:

„Околност, наиме, да ли је ту- 
жилац имао или није имао на рас- 
полагању односну робу, у овом 
сл-учају и није одлучна, будући да 
се овде ради у суштини и у крај- 
њој линији о накнади тужиочеве 
апстрактне штете (Општа узанса 
за промет робом 212) — штете за 
коју у овом случају тужени одго- 
вара.”

ИЗ СЕДНИЦЕ YO АК Y  АПВ

На седници YnpasHor одбора АК у АПВ која је одржана 
дана 25. јануара 1969. године донесена су следећа решења:

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

2. Прихваћен је завршни рачун Адвокатске коморе у АПВ 
у Новом Саду за 1968. годину, који се посебно објављује.

3. Донесена су решења о упису у именик адвоката, па се 
молбе упућују Савету на даљу одлуку.

4. Решењем број 401/68 брише се из именика адвоката 
Коменовић Вел>ко, адвокат из Зрењанина са даном 31. X II. 1968. 
године, због заснивања радног односа. За преузиматеља је одре- 
ђен Латковић Манојло, адвокат из Зрењанина.

5. Решењем број 420/68 брише се из именика адвоката 
Коста Хаџи адвокат из Новог Сада са даном 31. X II. 1968. го- 
дине због пензионисања. За преузиматеља адвокатске канцела- 
рије одређен је Коста Хаџи мл. адвокат из Новог Сада.

6. Решењем број 422/68 брише се из именика адвоката 
БудивЈин YropHua, адвокат из Кикинде, са даном 24. X II. 1968. 
године, услед смрти. За преузиматеља адвокатске канцеларије 
одређен је Будишин Душан, адвокат из Кикинде.

7. Решењем број 416/68 узима се на знање да је Радић Ba
ca, адвокат из Алибунара, са 1. I. 1969. године преселио седиште 
своје адв. канце. у Панчево.

8. Решење.м број 419/68 разрешава се дужности преузима- 
теља адв. канце.\арије Ковачев Миодрага, Борјановић Мирко, 
адвокат из Новог Сада ,јер је Ковачев Миодраг са даном 23. 
IX. 1968. године уписан у именик адвоката.

9. Решењем број 41/69 брише се из именика адвоката Ко.м- 
неновић Љубомир, адвокат из Титела, са даном 31. X II. 1968. 
године, због пресељења седишта адв. канцеларије на територи- 
ју друге Коморе. За преузи.матеља адв. канцеларије одређен је 
Жакић Младен адвокат из Жабља.
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10. Решењем број 31/69 уписује се у именик адв. приправ- 
ника АК У АПВ Вујин Милан, дипл. правник из Зрењанина, са 
адв. приправничком вежбом код Поповић Бранислава, адвоката 
у Зрењанину са даном 25. I. 1969. године.

11. Решењем бр>ој 35/69 уписује се у именик адв. приправ- 
ника АК Y АПВ Станешић Јанко, дипл. правник из Суботице, 
са адв. приправничком вежбом код Јухас Стевана адвоката у 
Суботици са даном 25. I. 1969. године.

12. Решењем број 415/68 брише се из именика адв. при- 
правника Црњански Милан, адв. приправник из Зрењанина, са 
адв. приправничком вежбом «од  Комленовић Вељка, адвоката 
у Зрењанину, са даном 23. X II. 1968. године, због заснивања 
радног односа.

13. Решењем број 38/69 брише се из именика адв. приправ- 
ника Цвејанов Миленко, адв. приправник из Беочина са дано.м 
31. XII. 1968. године на адв. приправничкој вежби код Бошња- 
ковић Адександра, адвоката у Беочину, због заснивања радног 
односа.

14. Решењем број 53/69 узима се на знање промена адв. 
приправничке вежбе Чејковски Мише, адв. приправника пз Ти- 
тела, с тим да од 1. фебруара 1969. године адв. приправничку 
вежбу обавл>а код Жакић Младена адвоката у Жабљу.

15. Решењем број 30/69 узето је на знање да је са даном 
31. XII. 1968. године престала са радом удружена адвокатска 
канцеларија Грујић Саве, др Варади Јосифа, Молкуц Мојсе, Аа- 
падат Аивијус у Зрењанину с тим да од 1. I. 1969. године Гру- 
јић Сава адвокат из Зрењанина и Грујић Душан адвокат из 
Зрењанина воде заједничку адв. канцеларију у  Зрењанину, Аа- 
падат Аивијус адвокат из Зрењанина, и Молкуц Мојсе, адвокат 
из Зрењанина воде заједничку адв. канцеларију у  Зрешанину, 
a др Јосиф Варади индивидуалну адв. канцедарију у Зрењанину.

16. Управни одбор адвокатске ко.море у АПВ захвад>ује 
свим адвокатима адв. приправницима и радницима у Адвокат- 
ским канцеларијама на честиткама поводом нове 1969. године.

17. Решавано је о текућим предметима.
18. Решењем број 413/68 брише се из именика адв. прип. 

Грујић Аушан, адв. прип. из 3|>ењанина са адв. прип. вежбом 
код Ар Варади Јосифа адв. из Зрењанина са 14. X II. 1968. јер 
је уписан у именик адвоката.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

..ГЛАСНИК” излази сваког месеца /  Издавач и власник: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одговорни уредник: 
Ботић Мкслорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња претплата 20 нових динара /  Цена 

једног бро’ а 2 нова динара /  Штампа „Будућност”, Нови Сад
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