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Ч Л А Н Ц И  И Р А С П Р А В Е

Проф. д р  Т  и б  о р  В а  р  a д  и

О НЕПРИСТРАСНОСТИ У РЕШАВАЊУ МЕЂУНАРОДНИХ
СПОРОВА*

I. Увод -  Три опције при решавању међународних спорова

Почео бих са тиме да се — уз најгрубље уопштавање — могу 
разликовати три начина решавања спорова. To су приступи који се 
јављају већ на самим почецима формирања људских заједница (неки 
чак и претходе људским заједницама) — a то су истовремено опције са 
којима располажемо и са коЈима се суочавамо и данас, на прагу XXI века

Први начин није специфичан само за људску врсту. Реч је о 
тражењу решења полазећи и формално и суштински искључиво од себе. 
Мислим на отимање плена силом, заузиман>е туђе територије војском, 
убијање конкурентног мужјака или пак политичког (евентуално пос- 
ловног) противннка Оно што човечанство овом општем приступу 
додаје, то је наглашена ритуализација, као и маштовита мрежа изговора 
и рационализација У позадини ритуала двобоја наговештене су извесне 
компетенције друштва као целине, ал и се оне углавном своде на потврду 
и орнаментирање онога што би се десило и без друштвене брнге и 
организације. Такав двоброј постаје и остаје институција правних 
система У једној несумњиво цивилизованој земљи као што је енглеска, 
на пример, још јуна 1819. г., Краллвски суд потврђује и сматра исправ- 
ним двобој као пут ка истини и правди.' Тек крајем исте године у 
Енглеској се доноси закон који (на прилично смеран начин) напушта 
ту праксу. Према једној одредби тог закона: „Расправа путем битке (trial

• Изводи из приступног предаван>а академика Тибора Варадија, олржаиог у 
Војвођанској академиЈи наука 9. X I1989. год. Интегрални текст П{>едава11>а биће објављен 
•у наредном броју Зборника Правног факултета у Новом Саду.

' Случај Ashford v. Thornton, В & Aid. 405.



by battle) као начин решавања спорова није подобна за употребу; и било 
би целисходно да се у потпуности укине.”^

Други начин не претходи људској врсти, па ни људском друштву
— али претходи праву. To је решен>е спора договором, споразумеван>ем 
самих парничара, непосредних учесника Овај начин претпоставља 
свест и 0 неким другим интересима, сем непосредне жеље за пленом. 
Они који решења налазе у споразуму, свесни су преимућстава дуго- 
рочнијег релативног мира. Преговоре подстиче и повећана друштвена 
цена агресије.

Суштина трећег начина је препуштање решења трећем. To је 
метод који се највишв везује за право; и који је најснажнијв обележен 
правом. Решавање спорова од стране трећих постоји, истина, и пре 
појаве права као скупа особених друштвених норми (поготову, ако се 
сматра да право не настаје пре настанка државе) — али је несумњиво, 
да је овај начин могао постати кључни чинилац тек у систему правних 
норми. Компетенција трећих (сеоских мудраца, свештеника, владара, 
арбитара или судија) претпоставља постојање друштва у којем су се већ 
искристализирале гравитационе тачке моћи и ауторитета

У једној стабилној држави први начин нема легитимитет (изузев 
науском подручју самопомоћи и нужне одбране); и што је још важније, 
он је релативно успешно осујећен. Други и трећи начин су легитимни
— и трећи је начин увек доступан ако покушај споразумевања остане 
без резултата Друштво ПЈ>еузима одговорност за систематизацију начи- 
нарешаван>а спорова, па иза целовитост формнраногсистема To значн, 
да трећи начин (решавање спора од стране трећих) покрива све случа- 
јеве и покренуће се на захтев једног од учесника спора Deni de justice 
Je неспоЈив ca добрк) организованим правосуђем. Већ у Magna Charti из 
1215. године, суверен (енглески крал> John) обећава: „То no man will I 
sell, to no man deny Justice or right.” (Никоме нећу продавати, никоме 
нећу ускратити правду или право.) Занимљиво је, да у правним снс- 
темима израслим на тлу европске културе, праву инстптуционалну 
разраду добија само трећи начин. У Кини и у Јапану, међутим, у жижн 
интересовања је концилијациЈа, која није препуштена инспирацији 
странака, већ је то стрпљиво грађена друштвена техника, уоквирен 
процес коЈи Још увек зачуђује своЈом ефнкасношћу. (Према подацима 
које у једном чланку износи Ren Jianxin, потпредседник Врховног суда 
HP Кине, у трогодишњем периоду од 1984. до 1986. године, 58.052 cnopa 
у вези са привредним уговорима решено је концилијациЈом — што 
износи 88%. У Кини данас постоје 950.000 „комитета за посредовање у 
решавању спорова”, са 6.000.000 „медијатора”, коЈи су 1986. године 
успели да парничаре доведу до споразумног решења cnopa у 7.370.000 
случајева)^

2 59 Geo. Ill, с. 46.
 ̂Ren Jianxin, Mediation, Conciliation, Arbitration and Litigation in the PR o f  China, 

15 International Business Lawyer, 1987,385.



y  домену међународних односа и односа са страним елементом, 
три могућа начина решавања спорова су још увек у отвореној конкурен- 
цији, н.ихове се релатнвне вредности још нису сталожиле. He постоји 
сила или ауторитет који би могли створити једну доследну органн- 
зациону шему у којем би место и домашај појединих метода био 
одређен. У тој ситуацији недостају институције за решавање спорова 
чији би ауторитет нека суверена власт учинила неспорним. Уместо 
(разумно или неразумно) октроисаног ауторитета, прихватљивост тре- 
ћих лица ил и институција у улози дел ител>а правде је зависна од једног 
веома осетљивог и помало хировитог фактора — a то је поверење. У 
одсуству једног свеобухватног система судства обавезне надлежности, 
то поверење (или неповерење) није само пропратна поЈава, или евен- 
туално критика система одлучивања, већ често и услов да се Један 
механизамуспостави, да једна институцијадејствује. У међународним 
односима надлежност неког трећег лица или институције за решење 
спора у великом броју случајева зависи од тога да ли су то лице или 
институција за обе стране прихватљиви. Према речима индијског 
професора права Ананда, основни разлог за неприхватање обавезне 
надлежности Међународног суда правде лежи у недостатку поверења 
у непристрасност његових одлука. „Најважније питање у вези са обавез- 
ном надлежношћу највишег Међународног суда је ставл>ан>е изван 
сумње његове незаинтеЈзесованости и непристрасности.”  ̂ Поверен« 
(или неповер>€н>е) могу, према томе, да обликују моделе решаван>а 
међународних спорова; a тражећи кључни критериј за исказиванл или 
ускраћивање поверења, долазимо до нашег основног проблема — до 
идеје и стандарда непристрасности.

Посматрајући непристрасност у овом контексту и истражујући 
њену улогу у решавању међународних спорова намећу се неколико 
питан.а: Као прво, поставл>а се питање шта је заправо непристрасност; 
надаље, спорно је да ли је она могућа; a на крају, јавља се и питање да 
ли је непристрасност неопходна (незаменљива).

П. О појму непристрасности

У време када пише Госпођу Бовари, Flaubert бележи да би 
„требало једнако волети све своје ликове”. Цитирајући ову мисао, 
Malraux примећује да „Правда и натурализам признају непристрас- 
ност”.*

Flaubert-OB захтев је веома високо постављен — и записан је са 
више резигнације него уверенл Судија не треба да воли своје странке 
— те не треба ни да размишља о томе да ли је могуће једнако волети

* Anand, Compulsory Jurisdiction o f  the Intematiorud Court o f  Justice, Bombay 
1961,102.

5 Malraox, L ’Hommepricaire et la literature, Paris (Gallimard) 1977,163.



више људи или више улога Једнакост пред делиоцем правде претпос- 
тавл>а нешто друго него једнакост пред ствараоцем: тражи дистанцу. У 
Хадријановом кодексу налазимо једно заннмљиво одређење. Каже се, 
да судија не сме да делује, већ треба да се изузме у одређеним ситу- 
ацијама. Међу тим ситуацијама се наводи она у којој „судија види случај 
као свој”.

Формулација из Хадријановог кодекса није изгубила актуелност. 
Она поставља једно мерило које бисмо могли назвати принципом  
неидентификациЈе — и које није ни внше ни ман>е поуздано од мерила 
која нуди савремена правна наука.

Питање је, може ли се квалитет непристрасности описати на тај 
начин да би постао несумњнво препознатљив. Највероватније не. Не- 
пристрасност, као и поштење, је унутрашњи квалитет који се не може 
једноставннм силогизмом извести из околности и обележја која су 
видљива и утврдива Може и рођени брат једног од парничара да буде 
непристрасан; a може и Еским да буде пристрасан у спору између 
Југословена и Италијана Непристрасност и пристрасност су карак- 
теристике које остају скривене до доношења одлуке у спору — a понекад 
и након тога. Постоје судије које поступају као писци детективских 
романа. Прво одлуче у себи ко је убица, да би после томе прилагодили 
читаву апаратуру за утврђивање истине (тј. читав роман, односно цео 
правни поступак). Ако је реч о судији или писцу који знају свој занат, 
створиће утисак да су непристрасни.

До процеса одлучивања, непристрасност се само претпоставља. 
Ову претпоставку може да поткрепљује просто веровање у поштење и 
интегритет људи којнма је поверено доношење одлуке; или се пак она 
заснива на околностима, чињеницама, које право, социолози, или јавно 
мњење сматрају релевантним. Оставићемо по страни верован>е у пош- 
тење, јер измиче јавној анализи. Релевантне чињеницесу оне видљиве, 
односно утврдиве околности, особености, за које се сматра да гарантују 
(или бар чине у високој мери вероватним) непристрасност. Испн- 
тиванЈСМ овнх чињеница долазимо, међутим, до закључка, да ни оне не 
потврђују непосредно саму непристрасност, већ су директни показа- 
тељи једног другог квалитета: независности, односно неутралности.

Непристрасност остаје дакле у суштини, само цил>, жеља. Оно 
што се у процесу доказује, утврђује, или оспорава, то су независност, 
односно неутралност оних који одлучују.

Категорија непристрасности (или неутралности) добија смисао 
само ако се стави у однос према једном одређеном спору. Универзална 
непристрасност је захтев, идеал, од којег се систем правосуђа морао 
опростити од часа када смо се суочили са чињеницом да правду и истину 
треба да очекујемо од људи. Максима NON SUB HOMINEM SED SUB 
LEGEM Koja стоји огромним словима изнад главног улаза Harvard 
Law School-a, и која је једна од кључних максима савременог права, је 
ипак заваравајућа. To није потврда елиминације људског фактора, већ 
вапај да се човек ограничи правом. Познати француски правни писац



Carbonnier каже, да људска историја познаје три врсте суца: магични, 
каризматични и логични судија Први (врач, свештеник) изводи ауто- 
ритет својих одлука из натприродног, те је на тај начин изнад сумње. 
Каризматични судија (великодостојник) дели више милост него прав- 
ду. Судија наших дана је логични судија, који импонује силогизмом, 
дедукцијом/ У моћ ове логике безгранично је поверење имао Наполеон, 
следећи полет оних који верују да решењем неке велике„главне ствари” 
све друго постаје једноставна „техника”. Наполеон је мислио, да се 
закони могу редуцирати на просту геометрнју, те би на основу њих 
свако могао доносити исправне пресуде. Аристотел је био опрезнији. 
Он каже да би било пожељно ако би се донели закони који би „у мери 
у којој је то могуће, све сами одредили, да би што мање оставили 
судијама”’ Додаје, да је „лакше наћи једног или неколико људи довољ- 
но мудрих да стварају законе и правду, него много људи који би то 
чинили”.* *

У правној науци је спорно да ли је заиста најбоље то што је 
Наполеон сматрао датошћу, a Аристотел идеалом, тј. да се све предо- 
дреди законом.* Неспорно је, међутим, да тако нешто никада није 
остварено. Нема прописа који судијском логицнрању не би оставио 
значајан маневарски простор — и који судијску непристрасност не бн 
стављао на искушења. A логичност није ни изблиза толико поуздан 
штит против јавног мњења и неповерен>а, нити је толико поуздана 
гарантија непристрасности, као што су то магија или каризма. Хаму- 
рабијев законик је одлуку о томе да ли је жена оптужена за неверство 
заиста починила браколомство препустио реци Еуфрату. Оптужена је 
требала да скочи у реку. Ако се удавила, илн су је појели крокодили, 
показало се да је била 1фнва Ако је испл ивала, крив је муж, кој и је затим 
био примерно кажњен за лажне оптужбе. Матица и вирови Еуфрата (као 
и крокодили) су савршено непристрасни. Они следе једну логику која 
је потпуно независна од странака у спору.’® ,Ј1огични судија” не може, 
међутим, више да пр>етендује да буде апсолутно непристрасан, неза- 
висан и неутралан.

Ако смо закључили, да је непристрасност увек само релативна, 
треба додати да се она може мерити и утврђивати, не само у односу 
пр>€ма лицима у спору, већ и у односу према изнетим захтевима У 
једном спору између рецимо бугар>ског тужиоца и румунског туженог, 
швајцарски арбитар је свакако неутралан (а тиме вероватно и непри- 
страсан) rationae personae. Може ли се, међутим, он и дал>е сматрати

‘ Carbonmer, Flćdble droit, Paris 1971,296.
’ Ariszlotelesz, Reiorika, Budapest 1982,6.
* Ibidem.
® Бројни cy аутори који улозоравају на опасности до којих воде iiacTojaita да 

закони све уналред реше Jerome Frank каже, на пример, да „правна несигурност највећим 
делом није несрећна случајност, већ има огромну друштвеиу вредност”. (Frank, Law and 
the Modem Mind, New York 1930, 6)

Хамурабијев закоиик je донет 2000 године пре н.е Види текст законика са 
објашњењима у књизи: Ч. Марковић, Закоиик Хамурабиа, Београд 1925. (За наш текст 
посебно је значајан параграф 132, у вези са параграфом 2)



непристрасним, ако у томе спору једна од странака налази за своје 
захтеве аргументе и оправдање у специфичној природи социјали- 
стичких планских норми, док се друга страна ослања на класичне 
принципе тржишта и трговачког права? Од швајцарског арбитра би се 
могло очекивати да има више разумевања (а вероватно и више снм- 
патија) за аргументе друге стране. Поставља се, дакле, питање, може ли 
се (и треба ли) тражити неутралност и на односу на предмет спора, 
односно, и према нормама које долазе у обзир и конкуришу да буду 
основа за доношење одлуке.

A замисливо је отићи и корак дал>е. Људи у себи носе симпатије 
и антипатије према одређеним решењима, али и према обрасцима 
решења. Човек који (на једној или на другој страни) интензивно и 
емотивно учествује ове јесени у расправи о амандманнма на Устав СР 
Словеније, може лако да буде под утицајем инерције својих опредељења 
у једном сасвим другом спору који има други предмет али сличну 
матрицу — рецимо када је реч о праву балтичких држава на самоопре- 
дељење (отцеплзење). Образац решен>а кал>ен на ватри сопствених 
разлога (која је ватра стално распиривана индигнацијом због аргу- 
мената друге стране), ствара психолошке предиспозицнје и симпатије 
у свакој ситуацији у којој се препознају контуре усвојеног обрасца На 
нашем примеру, можда би се инерција протезала и на ситуацију када 
је реч о томе, да ли је оправдано да се део предузећа издвоји и формира 
као посебно предузеће.

Према речима R. Davida, „He виде правду на исти начин људи 
који су одрасли или који живе у богатој земљи, у неразвијеној земљн, 
у капиталистнчкој земљи, или пак у социјалистичкој земљи.”” Дода- 
ћемо још патетично питање америчког аутора Т. Francka: „Може лн и 
један човек или и једна група људи са дели правду непристрасно у 
једном идеолошки и културно подељеном свету?”*̂

На тај начин неминовно се намеће следеће пнтан>е: Да ли је 
непристрасност уопште могућа? To питање добија на тежини ако се 
има у виду, да судија у међународном спору врши свој посао са ман>е 
ослона на слово закона (и мање заштићен словом закона) него што то 
чине његове колеге које решавају спорове унутар једне државе; a управо 
збогтогаон има јошснажнију потребудабудевиђен каонепристрасан.*^

Ш. Да л и  је  непристрасност могућа?

1961. године, у јеку дебате око избора новог генералног секретара 
ОУН, уз мноштво идеја о томе који би критеријуми могли да обезбеде 
заиста непристрасну личност на челу светске организације, појавила 
се и идеја да се одустане од покушаја да се пронађе стварно непристрас-

R. David, L ’arbitrage dans le commerce international, Paris 1982, 350. 
Th. Franck, Tlie Structure o f Impartiality, New York 1968,243.
Види y TOM смислу Th. Franck, Op. cit., 169.
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ни генерални секретар — јерјето немогуће.Одмахсепојавиои концепт 
који би могао бити алтернатива идеалу непристрасности, a то је била 
идеја равногежс Предложено је да се уместо једног генералног сек- 
ретара бнра колективно извршно тело од три члана; те да се идеал 
непристрасности на тај начин замени принципом равноправне заступ- 
љености главних струја Залажући се за ту идеју, Хрушчов је познатом 
америчком новинару W. Lippmann-y изјавио следеће: „Могу постојати 
неутралне землл, али нема неутралних људи. Ви нећете прихватити 
администратора који је комуниста, ја не могу да прихватим адми- 
нистратора који није комуниста Безбедност Совјетског Савеза никада 
нећу поверити било којем странцу.”'̂

Исту је идеју већ знатно раније — и нешто увијеније — изнео 
амерички државни секретар Elihu Root, у вези са формнрањем Сталног 
арбитражногсуда 1907. године. Root је у виду реторичког геста задржао 
поштовањепремаидејинепристрасногодлучивања -  алијеусуштини 
рекао исто што и Хрушчов педесетак година доцније. Према речима 
америчког државногсекретара: „Основни проблем у вези са арбитражом 
није у спремности држава да своје спорове изнесу пред непристрасну 
арбитражу, већ у неизвесности да л и ће арбитри пред које се спор износи 
бити заиста непристрасни.”*̂

Постоје (и износе се) и аргументи против тезе да је непристрас- 
ност немогућа Поред вероваН|а да постоје људи довољно чврстог 
личног интегритета, истичу се и интереси који су синхрони са идејом 
непристрасног одлучивања To су обзири професионалне части, која је 
у једном релативно добро организованом систему одлучивања предус- 
лов успешне професионалне каријере. Затим, у међународним ор- 
ганима, непристрасност и неутралност (или бар изглед неутралностн 
и непрнстрасности) су свакако претпоставка за напредовање.

Треба имати у виду и то, да шансе за непристрасност нису једнаке 
у свим споровнма У питањима која се тичу читавог човечанства ннје 
лако наћи судију или арбитра који ће бити заиста неутралан и непри- 
страсан; али је у спору велепродавца кошуља из Италије са робном 
кућом из Југославије то ипак знатно лакше. У правним нормама, 
оданост праву има примат испред лојалности власти, нацији, култур- 
ним или економским групацнјама. У укупности друштвених односа, 
међутим, ове потоње лојалности су често на вишој цени; a сасвим је 
могуће и то, да санкције које очекују прекршиоце правом непризнатих 
видова лојалности буду ефикасније и теже од санкција које чекају оне 
којису неверни праву. Упоређујућиозбиљност и делотворност правних 
и пара-правних санкција, можемо доћи до закључка о постојању или 
непостојању феномена који називамо „правном државом”.

Имајући у виду што је речено, чини се да на постављено помало 
реторичко питање одговор не би могао бити једносмислено негативан.

York Herald Tribune од 17. априла 1961, с. 2. 
Цитираио према Franck, Op. cil., 249.



Непристрасност ипак није једноставно немогућа. Било бн исправније 
да говоримо 0 томе да је непристрасност тешко достижан квалитет — 
понекад и недостижан.

Констатујући да постоје шансе за непристрасно решавање спо- 
рова који се везују за више држава, поставља се питање како се она 
утврђује и како се потреба за непристрасношћу штити у систему права 
Тражећи реалне показателл, највнше ћемо пажње обратити на област 
међународних трговинских спорова, у којем је домену решавање спо- 
рова од стране трећих који су по хипотези непристрасни (од стране 
судија или арбитара) свакодневна и добро уходана пракса са разрађеним 
оквирима

Сумње у непристрасност, шансе да она буде заменљива, недовољ- 
но јасна мерила за њено утврђење, несавршеност инструмената који је 
штите — све нас то наводи да поставимо питанве, да ли је непристрас- 
ност реалност, треба ли је задржати као кључну вредност при решавању 
међународних спорова. Ако стварност предодређује наше размиш- 
љање, стићи ћемо до мудрих резерви према постулату непристраснос- 
ти. Али тиме још нећемо добити путоказе. Идеализам, који вероватно 
превнђа део стварности, можда је ипак практнчнији. Право, a посебно 
међународно право, не налазе смисао и оправдање у томе да су без 
остатка могући.

У свом кратком роману Закон, Thomas Mann описује одлазак 
Мојсија на Синај где је, тражећн начнна да изрази и овековечи норме 
понашања, створно писмо — сматрајући ra у том часу само средством 
да се обелодани и чува заповест — и са новим знацима уклесао је у 
камене плоче божанска правила, те их је премазао својом крвљу. Када 
је стигао са плочама међу свој народ, рекао је: „Добро ја знам, и бог то 
унапред зна, да се његове заповести неће штовати; и да ће се људи вазда 
и свуда грешнти о његове речи. Но бар нека ледена студен обузме срце 
свакоме ко их прекрши, јер написане су у његовом месу и крви, и он 
добро зна да те речи важе.”.'*

Другачије речено, ни божанске заповести не губе свој разлог 
постојањаакосе несједине потпуно састварношћу. Постулпране норме 
и принципи стварају једну мрежу психолошких исоцијалних препрека, 
која можда није савршена, али утиче на понашан.е у великом броју 
случајева Збогтога — уз бројне процесне и материјалноправне маневре 
којима се сужава домашај понашања под искушењем — истицање 
идеала непристрасности спада међу она сасвим практична оруђа која 
помажу да се компромис са људским несавршенствима постигне на 
нешто вишем нивоу.

Thomas Mann, Закон — Одабрана дела Томаса Мана, Приповетке П, Иови Сад 
1980 — превод Б. Живојиновић.
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Ј о в а и  Л .  Ј с р к о в и ћ
суднја Врховиог суда Војводиис у псизији

ДРЖАВИНА ПРАВА РЕАЛНЕ СЛУЖБЕНОСШ 

(Начин стицања и  употребе)

До доношења Закона о основним својинско-правним односима, 
којн је ступио на снагу 1. септембра 1980 године (чл. 90), у нашем 
правном снстему и судској пракси била је владајућа субјективна, кла- 
сична (рнмска) концепција државине чнја се суштнна огледала у 
диференциранЈу државнне ствари од државине права. Искључнва зас- 
тупл^ност овакве концепције државине дошла је до пуног изражаја у 
Законуо парничномпостушсу (ЗПП) којијеступио наснагу 1. јула 1977. 
године. Идентнчна концепција била је прихваћена у истом закоиу из 
1956. годнне са изменама и допунама Тако је чл. 439 (раније чл. 419) 
изрнчито бнла предвиђена поред заштите државиие ствари н држа- 
винска заштнта права.

Већ тада је због прихватања субјективне концепције државине 
законодавац бно изложен оправданој критнци од стране правне тео- 
рије,' a још више судске праксе. Указнвано је да је субјектпвна концеп- 
ција државпне без икакве критичке анализе и оцене једноставно npe- 
узета из раније судске праксе засноване на примени пр>едратних прав- 
них правпла из Аустријског и Србијанског грађанског законика (АГЗ 
н СГЗ), a чнја је важност била легалнзована у смислу чл. 4. Закона о 
неважности правних пропнса донесених пре 6. априла 1941. годнне и 
за време непријатељске окупацнје. При томе је посебно истицано да је 
са историјског аспекта државина права један застарео појам пандектног 
права односно у суштини стара феудална форма акцептирана у капи- 
талнстичке друштвеие односе, те као таква у смислу адекватног правног 
пнститута омогућила реализацију настале економске потребе за про- 
шириваЈБем државинске заштите на шири круг лица Тако су државин-

’ Иа пример Гамс, Осиови стварног права, Београд 1971, стр. 237.



ском заштитом поред сопственика ствари била обухваћена још и лица, 
која су само фактички вршила власт на ствари као титулари одређеног 
стварног или облнгационог права везаног за употребу ствари, али уз 
рестрикцију да се ради само о оним имовинским правима која су у 
промету.

Све у свему тежиште приказане оправдане критике законодавца 
сводило се на закључну констатацију да субјективна концепција држа- 
вине не одговара условима и потребама животних односа у нашем 
самоуправном социјалистичком друштву, те да стога претставл>а само 
једну реално неодрживу правну конструкцију.

По субјективној концепцији државине постоји бнтна разлика у 
погледу начина прибављања и вршења (употребе) државине ствари и 
државине права. У оба случаја потребан је кумулативни стицај оних 
неопходних услова без којих уопште није могуће креирање државине. 
To су оне битне компоненте (објективна и субјективна) које чине 
садржину државине терминолошки означене у правнотехничком смис- 
лу као corpus и animus. Стога је за држаоца ствари сматран свако ко 
ствар држи у фактичкој власти (corpus posessionis) и врши ту власт 
само за себе (animus rem sibi habendi). За постојање corpusa није био 
неопходан услов да је остварен и директан материјални (физички) 
контакт држаоца са ствари, већ је била довољна могућност за држаоца 
да располаже са ствари, тј. да се налази у таквом просторном односу 
према ствари који му омогућује утицај на ствар у смислу вршења 
фактпчке економске власти.

Међутим, запоседање (апрехензија) права бнтно се разлнковала 
од апрехензпје ствари, јер овде није била бнтна фактичка могућност 
располагања са ствари. Сматрало се да је државину права стекло оно 
лице, које одређено имовннско право вриЈИ no његовој бнтној садржини 
(corpus) и са вољом да то чини за себе (animus) — nap. 312. АГЗ. Начин 
вршења одређеног имовинског права у своје име односно се само на ове 
одређене случајеве и то:

— када се захтева од другог нешто као обавеза и овај то чини,
— када неко ствар која другом припада са одобрењем овог упо- 

требљава у своју корист, и
— када се неко услед туђе забране уздржава од вршења одређених 

радн.и које је иначе бно овлашћен да чини.^
На први поглед могло би се закључпти да је по изложеним 

правним правнлпма за почетно стицање односно вршење државине 
права увек било потребно да се с једне стране нешто захтева, a с друге 
стране да нешто буде учињено као обавеза. Такав закључак одговарао 
бн оном познатом начелу иморипског права о постојан>у корелативног 
односа права и обавезе no којем на супрот сваком праву стоји одређена 
обавеза. Следствено доследној примени овог правног начела било би у 
пракси потпуно онемогућено )фибавл>ан>е државине права без прет- 
ходне сагласности лица прошв кога се државина дотичног права стнче,

 ̂Види пар. 313. АГЗ.
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a посебно стицање права афнрмативних службености по основу одржа- 
ја. Овај је проблем решен још у предратној правноЈ теоријн и јуди- 
катури заузимањем и доследном применом става по коме је могуће 
самовласно, једнострано узимање у државину права реалне службенос- 
ти, тј. без претходног изричитог пристанка власника (држаоца) по- 
служног добра, с обзиром да се таква сагласност тражила само код 
несамовласног односно двсх:траног прибавл>ања државине. Сматрало 
се довољним за постојање сагласности власника — држаоца послужног 
добра у смислу правног правила из пар. 313. АГЗ његово знање и 
трпллње кроз извесно дуже време радњи које предузима власник — 
држалац повласног добра у вршењу битне садржине права одређене 
реалне службености. С тим у вези посебно је питање којим се сред- 
ствима и начином у оквиру постојећег система правне заштите власник
— држалац псх:лужног добра могао послужити ради одбране од таквог 
самовласног задирања у његову државинску сферу, ако је држао да у 
околностима насталог случаја није постојала његова прећутна саглас- 
нсх:т.

Закон о основним својинско-правним односима (даље закон) 
регулише одредбама у Глави V (чл. 70. до 81) институт државине и 
њене заштите, али у том погледу доноси радикалну промену опре- 
дељењем за објективну, модерну (германску) концепцију државине која 
нема за полазну основу разликовање државине ствари од државине 
права Основна је карактеристика ове концепције државине у томе, што 
се држаоцем ствари сматра свако лице које непосредно врши фактичку 
власт на ствари без одређеног вољног лимита, тј. без обзира да ли ту 
фактичку власт реализује за себе или за другог (непосредна државина
— чл. 70. стр. 1). Стога поред лица које врши директну фактичку власт 
на ствари државину ствари има и лице које такву власт остварује преко 
другог лица коме је ствар дало у непосредну државину по основу 
плодоуживања, уговора о коришћењу стана, закупа, чувања, послуге или 
неког другог правног посла (посредна државина — чл. 70. ст. 2). Дакле, 
као значајну новину везану за објективну концепцију државине закон 
предвиђа основну поделу државине ствари на непос[>€Дну и посредну 
државину, која није била позната у римском праву па ни у нашем 
ранијем позитивном праву. При томе треба указати да је код посредне 
државине као сасвим нове категорије њена основна специфичност у 
томе, што држалац фактичку економску власт на ствари врши посредно 
преко другог, тј. преко непосредног држаоца, с обзиром да је н>егов 
фактички однос према ствари у приказаној ситуацији посредан.

Реченом променом закон очигледно елиминише из садржине 
института државине субјективну (вољну) компоненту, која се манифес- 
товала у понашању држаоца као власника према ствари (anim. suo 
nomine lencre). Стога закон дефинише државину као објективну фак- 
тичку власт на ствари чиме се она уједно разликује од својине као правне 
власти. При томе је без икаквог значаја чин>еница да ли се државина 
заснива на неком стварноправном односно облигационом правном 
основу, или се уопште не темељи на неком праву (на пример када неко
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поседује ствар независно од тога што та ствар припада власнику). С тим 
у вези закон искључује постојање државине и тиме њене заштите на 
страни лица које по основу радног или слнчног односа, или у домаћнн- 
ству врши фактичку власт на ствари за друго л ице уз дужност да поступа 
по упутствима овог другог лица (чл. 71). На тај начин закон чини 
одређено и јасно диференцнрање државине од притежања (детенцнје). 
Услед тога се детенција своди само на категорију лица из чл. 71 закона, 
која се као правно незаштићени детентори сматрају само за тзв. држа- 
винске помоћнике (Besitzdiencr-i).

Са правнотеоретског аспекта приказана суштинска разлика из- 
међу објективне и субјективне концепцнје државине пре свега је у томе, 
што по објектнвној концепцнји начелно узевши објект државине не 
може бити право, већ само ствар. Увођење категорије посредне поред 
непосредне државине по објективној концепцији требало је да обухватн 
и све до сада познате случајеве државине права, али је пракса показала 
да у том смислу доследно спровођење објективне концепције државине 
није остварљиво. Примарни проблем се појавио у случају када је реч о 
реалној (стварној) службености афирмативној или негативној. Пока- 
зало се да се у корелацији посредне и непосредне државине не може 
на адекватан концепцијски начин решити однос нзмеђу власника 
(држаоца) повласног и власника (држаоца) послужног добра Наиме, 
треба имати у виду основно начело да је реална службеност (servitus 
rerum) стварно право на туђој ствари (ius in re aliena). Из овога 
произилази да је у питању нужно и искључиво претпоставл>ени однос 
између два субјекта: власннка — држаоца повласног добра (pracdium 
dominans) и власника — држаоца послужног добра (pracdium serviens). 
Суштину овог односа карактерише чињеница да сервитутни овлаш- 
ћеник — власник односно држалац повласног добра предузима одго- 
варајуће радње на туђој ствари које чине битну садржину вршења права 
одређене реалне службености. To значи, да је у питању само ограничена 
(парцијална) употреба одређеног стварног права на туђој ствари у 
обиму којн одговара дотичној реалној службености, те да стога сер- 
витутном овлашћеннку fie припада и нека непосредна државина на 
туђој ствари (послужном добру).

Према томе, објективна концепција државине очнгледно није у 
стању да реши проблематпчно питаН|е ко је од власника — држаоца 
повласног односно послужног добра у положају титулара посредне 
односно непосредне државине. Због наведене немогућности доследне 
и свеобухватне примене објективне концепције државине земл>е које 
су у свом правном систему прве прихватиле такву концепцију, морале 
су у грађанском законику као изузетак да уведу и институт државине 
права редуциран само на право стварне службености и реалне терете 
(пар. 1029. Немачког грађанског законика из 1896. и чл. 919. Швајцарског 
грађанског законика из 1907). Таквом законодавном солуцијом је мод- 
ернизовано схватање традиционал не субјективне концепције државине 
права, али само у смислу њене адекватне допунске функције у односу 
на принципијелно усвојену објективну модерну концепцију државине
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ради комплетирања института државине и њене заштлте. Сматрамо да 
тиме нису елимнннсане и оне суштннске разлике које постоје између 
ове две у принципу супротне концепције државмне. To се пре свега 
односи на питање начина предузнмања оног почетног акта од стране 
власника — држаоца повласног добра који доводи до стицаи>а и вршен>а 
државине права стварне службености, a у поређеЈву са начнном прибав- 
љања и употребе државпне ствари.

У скупштинској процедури поводом предлога за доношење Зако- 
на 0 основннм својинско-правним односима запажају се као карак- 
теристичне поједине фазе у овој процедурн. У првобитном тексту 
предложеног нацрта закона ннје уопште садржан институт државине 
и заштите државине права Накнадно је у тексту каснијег нацрта и затим 
у предлогу закона, који је усвојен у Скупштини СФРЈ, предвнђен и 
појам државине права укључујући и систем заштите ове вр>сте државине, 
али редуциран само на државину права реалне службености (чл. 70. ст. 
3. и чл. 75). Овакво модерннзовано схваћање института државине права 
у закону је прихваћено као изузетак у односу на основно определЈење 
за модерну објективну концепцнју државине, те је на тај начин откло- 
н>ена празнина у првобнтном тексту нацрта закона и учин>ено компле- 
тиран>е одредби о државнни.

До ове допуне дошло је на инсистирање наше дотадашње судске 
праксе да у тексту пр>едлога закона треба да буде обухваћен и случај 
државине права, стварне службености. Разлог за предлагање речене 
допуне је у томе, што кроз искључиво прихваћан>е обје1стивне концеп- 
ције државине није могуће на адекватан начин регулисати и случај 
државнне права реалне службености. Када је у питању ова врста 
државине треба имати у виду, да власнику односно власничком држаоцу 
повласног добра као сервитном овлашћенику припада само државина 
права одређене реалне службености, a не и непосредиа државина на 
послужном добру. Ово због тога, јер он предузимањем одговарајућих 
радњи на послужном добру врши дотичну реалну службеност по њеној 
битној садржини (позитивна службеност) или захтевањем да се влас- 
ник односно власнички држалац послужног добра уздржава од вршења 
одређених радњи, a које би иначе имао право вршити на својој непок- 
ретности (негативна службеност — чл. 49. ст. 1). Тиме сервитутни 
овлашћеник у суштини остварује само једно секторско стварно право 
на туђој непокретности (ius in rc alicna) y виду њеног коришћења у 
обиму који одговара садржини односне службености (чл. 70. ст. 3). 
Услед тога сервитутном овлашћенику не припада никаква посебна 
односно сепаратна непосредна државнна на туђој непокретности као 
послужном добру.

У вези изнетих разлога из којих је судска пракса приликом 
предлога за доношење закона инсистирала да буде предвиђен и случај 
државине права реалне службености у образложењу овог предлога на 
стр. 34. се наводи: „С обзиром на чин>еницу да је бнло много примедби 
из праксе због напуштања појма државине права који је као институт
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постојао у нашем праву и за који су се многи учесннци у дискусији 
поново определили, концепт државине који је Предлог прихватио 
допуњен је, у Предлогу у ставу 3. члана 70, одредбом која предвиђа 
могућност државине права стварне службености за лице које фактички 
користи непокретност другог лица у обиму кој‘и одговара садржини те 
службености. Тако је попуњена празнина из првобитног текста и 
институцијом државине права службености, тако да су сада одредбе о 
државини комплетне.”

Полазећи од напред изложене бнтне разлике која постоји између 
објективне (германске) и субјективне (римске) концепцнје државине, 
a узимајући при томе у обзнр разлоге који су мотивисали законодавца 
да и поред основног опредељења за објективну концепцнју државине 
предввди као изузетак институт државнне права реалне службености, 
мишл>ен>а смо, да се поуздано може нзвести начелан закључак по коме 
се у погледу начина предузнмања оног почетног акта који доводи до 
стицања односно вршења државине права реалне службености искљу- 
чује примена одредби закона које се односе на прибавл>ање државине 
ствари. Темељно исходиште за овакав закључак налазимо у одговору на 
нека спорна и од одлучногзначаја питања, која проистичу из суштинске 
разлике између ове две концепције државине, a имајући код тога у ввду 
одговарајуће одредбе закона којнма се ова питања регулишу.

Пре свега поставља се питање које лице може бити стицалац 
државнне права одређене стварне службености и против којег лица се 
ова државина може реализовати. Држимо да је на ово принципијелно 
питање потпун и јасан одговор садржан у правилној интерпретацији 
одредаба ст. 3. чл. 70. у вези ст. 1. чл. 49. закона’ из којих несумњиво 
произилази, да је креирање државине права стварне службености 
могуће само и искључиво на релацији односа између титулара повлас- 
ног и послужног добра. To значи да су за државину права реалне 
службеностн неопходно потребна два непокретна добра (повласно и 
послужно) и два лица као титулари тих добара. Према томе искључена 
је могућност прибавллња државине права стварне службености од 
стране лица које није уједНо и титулар (власничкн држалац) повласног 
добра за чије економске потребе се користи послужно добро. У против- 
ном радило би се о случају државине права, тзв. неправилннх стварних 
службености (servitutes irregularcs), што је по закону апсолутно немо- 
гуће. Наиме, за разлику од предратног правног правила из пар. 479. АГЗ 
закон уопште не предвиђа ову врсту службености, па се тако не може 
ни стећи државина права неправилне стварне службености. За непра-

 ̂Одредба C T .l. чл.49. закона гласи: „Стварна службеност је право власмика једне 
непокретности (повласно добро) да за потребе те непокретности врши одређеие радње 
на непокретности другог власника (послужио добро) или да захтева од власгшка 
послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које 6и иначе имао право 
вршити на својој непокретности.”

Одр>едба ст. 3. чл. 70. закона r.iacH; .Лржавину права стварне службености има 
лице које фактички користи непок1>етност дру1'ог лица у обиму који одговара садржиии 
те службености.”
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вилну стварну службеност је карактеристично да стварно-правнн однос 
постоји, као што је то случај код персоналних (личних) службености, 
само на страни сервитутног обвезннка (титулара послужног добра). 
Стога се оваква службеност није остваривала у обнму који би био 
одређен према економскнм потребама повласног добра, као код пра- 
вилне стварне службености, него зависно од личних потреба сервитут- 
ног овлашћеника Заправо неправилна стварна службеност у суштини 
претставл.а персоналну (личну) службеност права употребе (usus) туђе 
непокретности чији је обим ограничен начином њеног остваривања^

Према изложеном закључни став о немогућности прибављања 
државине права реалне службености без постојања повласног добра 
несумњиво има пуно упориште у самом закону и правној теорији. Стога 
су од значаја за судску праксу спорови због сметања државине ин- 
ицирани по тужби лица које сматра да има државину права одређене 
стварне службености, иако није титулар повласног добра односно то 
добро не постоји, против туженог — титулара послужног добра као 
сметаоца у вршењу те службености, или неког другог лица. Како се 
овде ради о случајевима у којима је по закону искључена могућност 
прибавл>ан>а односно вршења државине права реалне службености, то 
би суд морао тужбу да одбије због недостатка активне стварне леги- 
тимације на страни тужиоца.

Опет с друге стране у случају када постоји повласно добро његов 
титулар као сервитутни овлашћеник предузимањем одређених радњи 
на непокретности другог власника (послужно добро), a ради подмирења 
одговарајућих економских потреба свог добра, врши фактички држа- 
вину права одређене стварне службености у обиму који одговара бнтној 
садржини те службености (corpus). С обзиром на свој положај он то 
очигледно може да чини само у своје име односно за себе (animus), a 
не и за неког другог. Дакле, овде постоје обе битне компоненте (објек- 
тивна и субјективна — вољна) без којих није могуће фактичко вршење 
државине права, иако по закону редуцирано само на р>еалну службеност, 
што је у основи у складу и са предратним правним правилом из пар. 
312 АГЗ. He може се стога прнхватити да је правилно оно правно 
схватање по којем поред фактичког вршења државине права стварне 
службености није потребан као услов и воља титулара повласногдобра 
да то чини искључиво за себе (animus), јер се тиме у потпуности у 
погледу начина вршења државина права стварне службености изјед- 
начује са државнном ствари. На тај начин се противно закону државина 
права стварнс службености као институт типичан за субјективну кон- 
цепцију државине елиминише из практичне употребе. Стога се са 
разлогом може поставити питање зашто је онда уопште било потр>ебно

 ̂Закон у погледу личних службености као што су право плодоуживанл (ususfruc- 
tus), право употребе (usus) и право станован>а (habitat io), као и стварних терета iie садржи 
ни начелие оквире за регулиса1ве тих института, већ то у потпуиости прспушта ре- 
публичком одиосно покрајинском законодавству (чл. 60).
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да се у закону у односу на генерално усвојену објектнвну концепцију 
државнне предввди као изузетак и институт државине права реалне 
службености.

При свему томе узимамо као аргумент и једно од елементарних 
начела логике по коме се оно што важн за неко основно правило (овде 
објективна концепцнја државине) не може применити и на изузетак од 
тог правила, него само оно што је специфично за случајеве који 
претстављају изузетак и потврђују његово постојање. Зато овде мора 
доћи до адекватне прнмене само субјективна концепција државине у 
погледу начнна прнбављања односно фактичког вршен>а државине 
права стварне службености.

За разлнку од предратних правних правила из пар. 312. и 313. АГЗ 
закон посебно не регулише питање начина предузимања оног почетног 
акта од стране титулара повласног добра који доводи до стнцања и 
фактичког вршења државине права стварне службености. Само се у 
одредби ст. 3. чл. 70. закона наводи да „државину права стварне служ- 
бености има лице које фактичкн користи непокретност другог лица” 
итд. У законском тексту употребљен термин „има” несумњиво треба 
комплексно схватити, тј. да су њиме обухваћени, како почетни акт 
узнмања у државину права одређене реалне службености, тако и начин 
фактичког вршења те службености, али с тим да је у таквом поступању 
титулара повласног добра поред објектнвне компоненте (corpus) при- 
сутна и субјективна (вољна) компонента да он то чини у своје име и за 
себе (animus).

Фактичко вршење државине права одређене стварне слу жбености 
(на прнмер службеност колског пута) титулар повласног добра може 
да реалнзује на два начина. У првом реду уз претходну сагласност 
титулара послужног добра, с тим да се таква сагласност захтева само 
код несамовласног односно двостраног прнбавл>ан>а дотнчне државине. 
Стога овде спадају н они случајеви које има у виду предратно правно 
правило из пар. 313. АГЗ. Такође титулар повласног добра може стећи 
државину права стварне службености без претходне сагласностн од- 
носно против воље титулара послужног добра једнострано, самовлас- 
ннм фактичким коришћењем послужног добра у обиму који је адекватан 
садржини те службености, што недвосмислено пронзилази из текста 
већ цитиране одредбе ст. 3. чл. 70. закона.

Посебно је питање којим се правним средствнма у оквиру законом 
предвиђеногсистемазаштитедржавиневласничкидржалацпослужног 
добра може послужити од таквог самовласног задирања у његову 
државинску сферу (чл. 75. и сл. закона).

Питање начина стицања односно вршен>а државине права ствар- 
не службености разматрано је и на саветовању грађанских и грађанско- 
-привредних оделења Савезног суда, врховних судова република н 
аутономних покрајина и Врховног војног суда, одржаном 28. и 29. маја 
1986. годнне у Савезном суду у Београду и донет је начелан став 
(Закључак бр. 2) чија сентенца гласи;
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.Ј^ржавина права стварне службености стиче се фак- 
тичким вршењем овлашћења која чине садржнну тог права 
независно од вол>е власника послужног добра”*

О б р а з л о ж е њ е :
„Објективна вариЈанта државине претпоставл>а само 

фактичку власт на ствари, без animusa, и предвиђа само 
државину ствари, a не и државину права

Наш закон, прихватајући објективну концепцију др- 
жавине ствари, ипак прави један изузетак, a наиме, предвиђа 
државину права стварних службености (чл. 70. ст. 3).

Закон 0 основним своЈинско-правним односима, иако 
не посебно, ипак је регулисао и начин стицања државине 
права стварне службености. Стога се и у погледу начина 
стицања државнне овог права не примењује правно правило 
предратног грађанског права (пар. 312. и 313. бив. ОГЗ).

Иако је државина права (подела на државину ствари и 
државину права) карактеристична за субјективну концеп- 
цију државине Закон, у смислу чл. 70. у вези са чл. 74. ст. 1, 
доследно објективној концепцији државнне, предвиђа да је 
и за стицање лрава стварне службености довољно само 
стицан>е фактичког коришћења тога права, исто као и код 
стицања фактичке власти на ствари (corpus). Није потребно 
да се поред фактичког вршења права стварне службености 
оно врши и са вол>ом да се то чини за себе (animus).

Насупрот правним правилима грађанског права, по 
коЈима се за стицање државине права пр>едпоставл>а и воља 
(одобрење) власника послужног добра, наш Закон, регу- 
лншући у чл. 70. став 3. да државину права стварне служ- 
бености има лице које фактички користи непокретност дру- 
гог лица у обиму који одговара садржини те службености, 
не предвиђа вољу власника послужног добра као услов за 
стицан>е државине права стварних службености. To значи, 
да власник повласног добра може стећи државину права 
стварне службености и против воље власника послужног 
добра, па и силом, преваром и злоупотребом поверења, и 
таква државина под одређеним условима ужива државинску 
заштиту (чл. 78. став 2), a друга је ствар што таква државина 
не доводи до стицања права стварне службености по основу 
одржаја”

И на први поглед може се констатовати да је сентенца наведеног 
начелног закључног става штура, непотпуна и непрецизна, с обзиром 
да из његовог образложења произилази да нису разматрана сва битна 
питања коЈа се тичу начина стицања и вршења државине права стварне 
службености.

' Објављеио у Билтену судске праксе Врховног суда Војводиие, бр. 5/86.
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Пре свега у образложењу није ништа речено о разлозима који су 
мотнвисали законодавца да поред прихваћене објективне концепције 
државине предвиди и државину права као изузетак, иако је тај институт 
карактеристичан и искључиво везан за субјективну концепцију држа- 
вине, с тим да је у закону редуциран само на државину права реалне 
службености. Услед овог несхватљивог пропуста изостали су закључци 
по неким значајним питањима, као на пример: које лице конкретно 
може стећи државину права реалне службености и да ли сервитутнн 
овлашћеник прибавља непосредну државину на послужном добру или 
самодржавину секторскогстварногправа натомдобру. У том контексту 
изостао је аргументован одговор и на питање да ли је поред фактичког 
вршења државине права реалне службености (corpus) у поступању 
сервитутноговлашћеника с обзиром на његов положај нужно присутан 
и субјективни (вољни) моменат да то искључиво чини само у своје име 
односно за себе (animus).

И поред правилне полазне констатације да је државина права 
стварне службености институт карактеристпчан само за субјективну 
концепцију државине и да је зато у закону предвиђен као изузетак у 
односу на усвојену објективну концепцију државине ствари, у образ- 
ложењу се наводи да „Закон у смислу чл. 70. у вези са чл. 74. ст. 1. 
доследно објективној концепцији државине предвиђа да је и за стицање 
државине права стварне службености довољно само стицан>е фактичког 
коришћења тога права, исто као и код стицања фактичке власти на 
стварн (corpus). „Сматрамо да је такво резоновање логички неодрживо, 
јер се безрезервно и без уважавања постојећих специфичности једнос- 
тавно, механички проширује применаобјективне концепцнједржавине 
ствари и на државину права стварне службености, a која је својствена 
само субјективној концепцији државине и као таква у закону изузетно 
предвиђена према усвојеној објективној концепцији државине, иако су 
у пнтању две у принципу сасвим супркзтне концепције државине. При 
томе се образложење без основе поз1ша на одредбу ст. 1. чл. 74. закона 
која регулише питање губљења (престанка) државине стварн. За раз- 
лнку од предратног правног правила из пар. 351. АГЗ^закон посебно не 
регулнше питање губллња државнне права стварне службености. Сва- 
како је то пропуст законодавца, јер када је већ у закону посебно 
регулисано питање начина стицања државине права стварне служ- 
бености, онда је логично да је то на адекватан начин требало учинитн 
и у погледу начина губљења (престанка) тог права, или евентуално 
долази у обзир могућност примене аналогије са одредбом ст. 1. чл. 58. 
у вези са чл. 77. закона

‘ Пар. 351. АГЗ гласи: „Код других права престаје државина кад се противна стра- 
на изјаспи да неће више радити оно, што је ииаче радила; кад неће више да трпи врше- 
ifce права другог лица; или кад се она више не обзире iia забрану да нешто не ради, a 
држалац пак у свим овим случајеви.ма оставл>а да при томе остане, и не подноси тужбу 
за одржаваи>е државине. Простом неупотребом једног права не губи се државина, осим 
случаја застарелости, одрсђеног у закоиу”.
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И на крају можемо извести као коначан резиме да је наведени 
начелан правни став са његовим образложењем неприхватљив и да као 
такав не може имати позитиван утицај на правилан развој судске праксе. 
Стога сматрамо да би овај правни став требало преиспитати на једном 
од заједничких саветовања у Савезном суду и донети нов начелан став 
по питању начина стицања и вршења државине права стварне службе- 
ности са адекватним аргументованим образложењем.

19



К Р И Т И К А  П Р А В Н Е  П Р А К С Е

С л о б о д а н  Б е љ а и с к и  
адвокат у  Новом Саду

ПРАВНА ЗАШТИТА ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ ДО 
СПРОВОЂЕЊА ИСТРАЖНОМ СУДИЈИ

Старо енглеско правило каже да краљ у сваком тренутку има пра- 
во дазна збогчега јенеки његов поданиклишен слободе. Ако је историја 
права само део историје идеја, како је говорио Блекстон', тада се у овом 
правилу, у краљем персонификованој суверености, неутралности и 
правичности, крије идеја о потреби сузбијања самоволл и надзора над 
извршном влашћу, a поготово оном која располаже силом и спроводи 
принуду.

Формално лишаван>е човека слободе један је од првих и можда 
најзначајнији корак јавне принуде у коме се нужност спол>ашн>ег 
друштвеног реда сукобљава са случајношћу субјективннх интереса и 
слабости. Зато је, заиста, неопходно да насупрот свакој принуди стоји 
— принуда.^

Од пнструмета Habeas Corpus-2? до савремених међународннх 
правних аката, идеја о контроли полицијске власти прнликом прит- *

* Виљем Блекстон (W. Blaclčstone, 1723—1780), епглески правии теоретичар, аутор 
дела Commentaries on the Laws o f England.

 ̂O прииуди уопште icao тежњи за тим да се укине особност вољс и о природном 
праву да се таквој тежн>и супротстави противтежња исте врсте, која би у извансубјектив- 
liOM смислу могла бити схваћена и као ко>ггрола над принудом, види Ф.В.Ј. Шелииг, Иова 
дедукција природног права, пар. 149, у Форма и принцип филозофије, Београд 1988, стр. 
167.

 ̂Ипструменти Habeas Corpus (почетне р>ечи формуле Jlabeas Corpus ad Sub
jiciendum”, које значе: имаш или мораш тело одн. лице.., — са циљном поруком — 
...привести) познати су у Еиглеској од XIII века. Habeas Corpus A ct-ом из 1679. год први 
пут су кодификоваиа правила о nocrynaity приликом хапшења, задржавак>а у затвору, 
привођен>а суду и nyuiraiba уз јемство. До110шеи>е овог акта подстакнуто је чин>еницом 
да су шерифи, тамничари и други службеници хојима је поверено чување крал>евих 
поданика, притворених због кривичних дела или претпоставке о KpHBH4ti0M делу, оду- 
говлачили са извршек>ем налога за привођсн>е пред судију, или се на други начин 
оглушивали о те налогс (изворни техст и прсвод Habeas CorpusAct-a, у збориику Теме- 
љи модерие демократије, Београд, 1989, стр. 57—73).
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варања и о заштити права особа лишених слободе до привођен>а суду, 
у основи се није много изменила:

— нико не сме бити произвољно ухапшен, притворен нитн 
протеранИ

— ухапшеном морају битн саопштени разлози хапшења у тренут- 
ку када се оно врши, a он, у најкраћем року мора бити спроведен пред 
судију;5

— сваком ухапшеном лицу соје је задржано у полицијском прит- 
вору или затвору и још није осуђено, треба омогућити да прима посете 
адвоката и да му прнпремн и преда поверљива упутства.* *

Како у овом погледу ствари стоје у нашем кривичном зако- 
нодавству?

Независно од истражног судије свако може лишити слободе лице 
затечено на извршењу кривичног дела (чл. 191 ст. 4 ЗКП), a орган 
унутрашњих послова (ОУП) и лице за које постоје разлози за одре- 
ђивање притвора (чл. 195 ст. 1 ЗКП), као и странца у поступку екстра- 
днције (чл. 528 ст. 1 ЗКП)7

Законик 0 судском кривичном поступку Краљевине СХС® у чл. 
116 предвиђао је притвор кога је могла одредити и полицијска власт, 
али само за случај да није могуће раније од надлежног суднје затражитн 
судску наредбу о притвору и да је са одлагањем скопчана опасност. Под 
тим условима притвор је могао бити одређен искључиво из разлога на 
основу којих иначе притвор може да одреди и истражни судија, a у 
Законику је циљ овог притвора ограничен на спровођсЈве прнтвореног 
надлежном судији. Ако пре тога није било могуће спровести га истраж- 
ном судији притвореног је у року од 24 сата морала саслушати полиција, 
a уколико и по саслушању постоји законски основ за задржавање, 
спровођење је морало бити извршено у року од наредних 48 сати.

Сличну одредбу садржао је и Законик о кривичном поступку 
ФНРЈ из 1953. годнне’: притвор је могао одредити и овлашћени орган 
уиутрашњих послова и држати притворено лице три дана,*® уз обавезу

Чл. 9 Уииверзалне дсклараиије о правима човека (Universal Declaration of 
Human Rights, Art. 9, UN Res. 217 Л /111/ 10. X ll 1948) и чл. 9 стр. 1 Међупародпог 
пакта о грађаиским и политичким правима, лал>е МПГПП (International Convenant of 
Civil and Political Rights, Art. 9— 1, UN Res. 2200 A  /X X I/16. X I I 1966), прев, y Лрхив 
4/68 И JPKK 1/89.

5Чл. 9 ст. 2 и ЗМПГПП.
® Чл. 84 И 93 Стаидардних минималних правила о поступан.у са затвореницима 

(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners — O^- Prisoners under Arrest 
or Awaiting Trial, UN Res ECOSOC 663 C /X X lV /3 1. V II1957,2076/L X II/13. V 1977), 
прев. y ЈРМП 1 -2/89.

’ Од OBora треба разликовати oiiaj вид лишаваиа слободе за «оји закоп употреб- 
ллва израз „задржавање”, a односи се iia лица затечена iia месту изврше1«>а кривичпог 
дела и може трајати најдуже 6 сати (чл. 152 ст. 1 ЗКП).

* Сл. новиие бр. 33-XVI/1929, ступио на снагу 1. 1 1930. год., одн. на подручју 
БеоградскогАпелационогсуда 1.11&31.год. a Подгоричког и СкопскогЛпелационог суда 
1 .1193г год.

’ Сл. л. ФИРЈ бр. 40/53, ступио на сиагу 1 .1 1954. год.
И тада је Т. Васил>евић приметио да су три дана уствари дужи рок, јер се ne 

узима у обзир време потребно за довође1ве, те могуТикт продужења на још један дан када 
се притворени спроводи истражиом судији (Kotienrap ЗКЦ Београд, 1957, стр. 197).
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да га испита у року од 24 сата Све ово, заправо, само су проширене 
верзије садашњв одредбе чл. 195 ЗКП, са истоврсно лимитираним 
циљем, али различитим средствима и роковима Треба, наравно, приме- 
тити да је тада, за разлику од садашње регулативе, Законик поред 
притвора познавао и истражни затвор.

Новелом ЗКП из 1973. године” дато је право ОУП да изузетно, 
пре покретања истраге одреди притвор у трајању од три дана, ако је 
због утврђивања истоветности, проверавања алибија или из д р у г и х 
р a 3 л 0 г a потребно да се прикупе неопходни подаци за вођење 
поступка, a постоје услови за обавезан притвор или се ради о лнцу које 
се крије, за које постоји опасност од бекства, бојазан да ће уништити 
трагове кривичног дела, поновити, довршити покушано или учинити 
кривично дело којим прети (тада чл. 180-а ЗКП, a сада чл. 196 ЗКП).

Сврха овог притвора није формалне него материјалне природе и 
састоји се делом из познатих, a делом из непознатих разлога усмерених 
у сваком случају на то да се притворено лице искористи као објект 
провера или извор информација које могу бити употребљене npoTiiB 
н>ега самог.

Дају ли овако постављени услови за притвор довољно гарантија 
против произвољног хапшења? Да ли се ухапшеном одмах саопштавају 
разлози хапшења и да ли се он, заиста, у најкраћем року спроводи 
истражном судији? Најзад, каква је његова правна заштита у таквом 
притвору и ужива ли он уопште слободу избора те заштите?

Код одређивања законског основа за ову врсту притвора чини се 
да се непрестано мешају два различита криминалнополитичка по- 
дручја С једне стране, општи основ за притварање је постојанл разлога 
из чл. 191 ст. 1 и ст. 2 тач. 2 и 3, a у суженом обиму и тач. 2 ЗКП. С друге 
стране, посебни основ састоји се у потреби да се утврди истоветност, 
провери алиби или прикупе неопходни подаци за вођење поступка када 
за то постоје ,лруги разлози”. Може се уочити да је посебни основ 
далеко шири од општег.*^ Овлашћења ОУП да одреди притвор шира су, 
дакле, од овлашћења суда, будући да суд није опскрбљен таквим 
дискреционим прерогативом какав је ОУП дат у неодређеном подручју 
„других разлога”’̂  Под таквнм околностима, наизглед кратак рок од 
три дана, постаје драматично дуг.

О самом трајању полицијског притвора има неколико, мање- 
-више сличних тумачења Општи коментар чл. 9 ст. 3 МПГПП каже да 
рок за привођење истражном судији не сме бити дужи од неколико 
дана̂ '*. Европска комисија за права човека протумачила је најпре да је у 
оквиру термина „одмах” или „без одлагања” (promptly) прихватљиво

“  Измене и допуне ЗКП од 31.11973 (Сл. л. СФРЈ бр. 6/73).
^ Д  Димитријевић каже да послели.и од преднн1)ених разлога не одговара природи 

установе и примене изузепа, јер појам „.tpyin разлизи” дозвол>ава екстензивно тумачење 
мада изузетак по својој природи намећс рестриктивно тумачење (Д  Димитријевић, М. 
Стефановић-Златић, Ti Лазиа Кривично процесно право, Београд, 1987, стр. 240).

О томе V. Bayer, ЗКП са би.1>ешкама и коментаром, Загреб, 1986, стр. 171. 
Општи коментар бр. 8/16/6 од 27. VD 1982, ЈРКК 1/89, стр. 37.
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одлагање до пет дана, алн je касније заузела став да само изузетне 
околности могу оправдати овако дугрок.’* С. Т|>ехсел, на пример, сматра 
да су три дана „нормални максимум”.

Проблем, дакле, не представл>а толико дужина задржава^ва у 
притвору колико основ притварања, као и статус и права притвореног 
лица

Према одредби чл. 151 ст 3 ЗКП ОУП не може саслушавати 
грађане у својству окривл>еног. Свнм се за притворено лице иксључују 
права која се по ЗКП имају признати окрнвљеном у кривичном поступ- 
ку, па тиме и право на браниоца. Т. Васил>евић и М. Грубач оцењују да 
се, уколико није у питању кривични поступак, ради о управном поступ- 
ку у коме странка може имати стручног помагача, али и на начнн који 
више подсећа на иницијативу de lcge fcrenda него на коментар позитив- 
ног пр)Описа, указују да, ако су ОУП дата овлашћења да лишава слободе, 
каква се прнмењују у кривичном поступку, тада се и притвореном лицу 
морају дати она средства заштите која се дају окривљеном у кривичном 
поступку'^ Изостанак захтева, одлуке о главној ствари, својства странке 
и одговарајуће процедуре, међутим, говоре да се не ради о регуларном 
управном поступку, него о поступку sui generis. Отуда се обавеза ОУП 
да притвореном обезбеди стручну помоћ за састављање жалбе (чл. 196 
ст. 3 ЗКП) пре може схватити као одсуство могућности и права странке 
да сама себи ангажује пуномоћника, него као замена за изостанак или 
одбијање такве повластице. Прнтворени не може имати браниоца не 
само због тога што нема својство окривљеног, него и због тога што, 
докле год ннје приведен истражном судији, не може бити у кри- 
вичнопроцесном смислу нспитан, па би у том случају важила забрана 
нз чл. 74 ст. 1 ЗКП, постављена по принципу a contrario, да окривљени 
са браниоцем не може разговарати и дописивати се док није испитан.

Притвореном лицу се разлози притварања не морају саопштити 
у тренутку притварања, како то предвиђа чл. 9 ст. 2 МПГПП, него у 
решењу за чије је уручење прописан рок од 24 сата (чл. 192 ст. 3 ЗКП). 
ОУП није ни дужан ни овлашћен да саопшти садржај окривл>ења.

Најзад, рокови за предају решења о притвору, за жалбу против 
тог решења и за решавање жалбе одмерени су тако да, ако се користи 
њихово максимално трајање, жалба ни када успе не може да скрати 
најдуже предвиђено трајање притвора*®

Тајност овог поступка, потпуна изолованост притвореног лица и 
одсуство делотворне судске контроле, поред основа за притвор који се 
опасно примакао произвољности, упућују на закључак да је ова врста **

Тумачење чл. 5 ст. 3 Евроискс- комнсмиије о заштити права човека и осиовиих 
слобода, чији садржај одговара чл. 9 cr. 3 Ml 111 III

** S. Trechsel, The Right to Liberty and Security o f  the Person — Art. 5 o f  the 
European Convention on Human Rights in the Strasbourg Case-Law, HR Law Journal, 
Vol. 1 Nr. 1—4/80, s. 131.

T. Васиљевић, M. Грубач, KoMeirrap ЗКЦ Београд, 1987, стр. 353.
**Т. Васиљевић, Комеитар ЗКП, Београд 1957, стр. 195.
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притвора примарно стављена у функцију припреме признања, које ће 
своју процесноправну употребљивост добити давањем исказа пред 
истражним судијом. To посебно долази до изражаја уз нормативну 
координацију са одредбама чл. 73 ст. 1 и чл. 74 ст. 1 у вези са чл. 131 ст. 
5 ЗКП, које окривљеном спречавају разгледање списа и разговор са 
браниоцем пре него што је испитан.

Све ове слабости притвора одређеног од стране ОУП и његова 
супротност одредбама међународних правних аката о правима човека, 
изискују да се одредба чл. 196 ЗКП што пре измени, допуни илн укине.

Недавно је, међутим, ова одредба добила у нашем законодавству 
парцијално и субспецијерно решење.

Законом 0 изменама и допунама Закона о унутрашњим пословима 
СР Словеније*’уведена је нова одредба којом се овлашћеном службеном 
лицу, које при извршењу дужности и права одређених у ЗКП, у 
прописима о прекршајима и у том закону лиши некогслободе, притвори 
или задржи, те изврши кућни или лични претрес (осим у случају из 
чл. 210 ЗКП), налаже да одмах по поступању поучи особу на коју се мера 
односи да има право да себи узме адвоката и да јој на њен захтев то 
омогући, уз истовремено упознавање да није дужна да даје изјаве.У 
таквом случају адвокат има право да буде присутан извршењу мере, a 
овлашћена службена особа мора до доласка адвоката одложити дал>а 
чин>ен>а најдуже за два сата од тренутка када је лицу према коме се мера 
предузима дата могућност да адвоката обавести.^

Ново правило практично уводи инструмент англосаксонског 
права из преседана Escobedo у 1964. години (v. State of Illinois, 84 S. 
Ct. 1758 — 1964) И Miranda y 1966. години (v. State of Arizona, 86. S. Ct. 
1602-1966).2i

Без обзира на позитивна настојања да се проблем одредбе чл. 196 
ЗКП реши, чињеница је да је то учињено прописом мањег значаја и 
нижег ранга него што је Закон о кривичном поступку и на начин који 
је супротан позитивној регулативи и ЗКП-а и Закона о вршењу уну- 
трашњих послова из надлежности савезних органа управеЧ Иако је 
иновација по садржају прихватљпва она је, за сада, по форми, у целокуп- 
ној нормативној структури СФРЈ, изведена недовољно коректно. Ту 
материју, иначе обухваћену ЗКП-ом, морао је законодавац нормативно 
иновирати најпре у ЗКП-у и обезбедити јој примену на целој тери- 
торији СФР J, не доводећи грађане у неравноправан положај у правнма 
која се тнчу тако фундаменталних чинилаца живота као што су лиша-

2^kon о spremembah in đopolnah Zakona o  notranjih zadevah, nov čl. 50-a, 
Uradni list SRS, 27/89, ступио на снагу 5. vn i 1989.

^  Адвокатска комора Словеније прихватила је обавезу да установи дежурну 
службу адвоката на целој територији Републике и да о дежурним адвокатима обавештава 
ОУП.

О томе М. Аћимовић, Допринос браниоца истини у  кривичном поступку, 
Београд, 1966, стр. 38.

“  Сл. л. СФРЈ бр. 7/85.
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вање слободе. Наравно да ширење права, макар да је парцијално, не 
треба одбацивати. Ширење правасамо за једне, међутнм, одмах постаје 
мањак права за све друге. Сви грађани морају једнако бити заштићенн 
од произвољности и аутархнчности одредбе чл. 1% ЗКП, било пот- 
пуним укидањем „полицијског прнтвора”, било увође^вем права прит- 
вореног на адвоката.
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П Р А В Н А  П Р А К С А

АКЦЕНТИ ИЗ РАДА УСТАВНИХ СУДОВА

Уводне напомене

Остварујући своју уставну функ- 
цију у  обезбеђсЈву заш тите уставиос- 
т и  и законитости у складу са уста- 
вом, што зиачи и заш титу слобода и  
права човека и грађаиииа из одредбе 
члаиа 204. и  205. Устава СФРЈ, устав- 
п и  судови су  у једиом броју pcmeiba 
и  одлука изразили ставове који се 
односе на положај адвокатуре, као 
зиачајне друш твепе служ бе. Уставни  
судови су  и  у  једном броју pemeiba и  
одлука се значајно ангажовали и на 
заш тити љ удских права,- скидајући  
табуе с неких погреш них политич- 
ких pemeifaa у закоиима, која су  у  
Kpajiboj л инији  била у  супротности  
и са закљ учеиим и ратификоваиим  
међуиародиим уговорима о  заш тити  
љ удских права. У тој дим ензији и у  
мери коју им устави дају овлашћеи>а, 
односно у  мери у којој се закоии и 
одлуке судова поштују, оии  су  до- 
принели даљој демократизацији дру- 
штва.

I. ПОЛОЖ АЈ АДВОКАТУРЕ

У преко 15 одлука и реш ења устав- 
п и  судови с у  се изјаснили у  погледу  
иачина опорезива>ва, збирие стопе 
издваја>Ба, забране обавл>а1ва делат- 
ности, услова за упис у  именик ад-

воката и  престаиак вршезва ове про- 
ф есионалие делатности, тарифе за  
рад адвоката, као и  пореза на укупаи  
приход грађана.

1. Прегпоставл>ени лични доходак

Оспореним одредбама републич- 
ког закоиа („Сл. гласник СРС”, бр. 
27/77 и 49/84) би л о је уређепо да ос- 
новица пореза од самосталног обав- 
л>а1ва делатиости личним радом не 
може бити Maiba од  једиогодиш1Бег 
просечног личног дохотка радиика  
одговарајуће стручие спреме однос- 
но квалификације запослеиих у дру- 
ш твеиом сектору. Тиме се опорези- 
вање врши према претпоставл>еном  
личном дохотку, a ие према стварио  
оствареном личном дохотку, чи.ме се  
не обезбеђује уставпа обавеза да  је  
свако дуж ан да, под једнаким усл о- 
вима, доприноси задовољаваЈву оп- 
ш тих друш твених потреба С обзи -  
ром да се систем, извори и врсте поре- 
за утврђују законом, могло се про- 
писати да су  пореске стопе до одре- 
ђеиог нивоа пропорционалне, a пре- 
ко тог нивоа прогресивне, што пред- 
ставља целисходност коју цеии доно- 
силац акта, a не оц ен у уставиости.

(О длукаУ ставногсудаС рбије ИУ. 
бр. 36/85 од 8. V  1986. „Сл. гласник  
C P C ’, бр. 29/86.
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Одлука Уставиог суда Хрватске У/ 
1-1333/1976 од 6. 11 1980. није објав- 
љсна

Одлука Уставног суда БиХ У. бр. 
141/82 од 27. IX 1983. иије објавл>ена 

О длу ка Уставног суда Ју гослави !е 
У.бр.269/84 од 20. Ш 1985. „Сл.лист 
СФРЈ”, бр. 26/85)

2. Порез на укупан прнход грађана

Виш еструко опорсзива1ве исте вр- 
сте прихода није суиротно Уставу. 
Порез иа укупан приход грађаиа зас- 
нован је на иовој основици опоре- 
зива1ва, коју чини укупан приходоб- 
везиика који је он остварио из једиог 
или више Bch опорсзовапих прихода 
и сагласан је уставиом иачелу опоре- 
зива1ва према .чатсријалии.м могућ- 
иостима.

(Pem eibe У ставиог суда Србије 
ИУ. бр. 100/78 и ИУ. бр. 518/78 од 14. V 
1981. „Сл. гласник СР Србије”, бр. 
66/81)

3. Збнрна стопа издвајања

О спорени су  сви прописи који 
урсђују висииу CTone за плаћа1ве no- 
реза и доприпоса из дохотка адво- 
ката, због тога што је збириа стопа 
достигла 86%, док је за радиике у 
удруж сиом раду оиа свсга 40%, што 
је супротно члаиу 31. Устава СФРЈ.

Уставии принцип из члаиаЗ!. Ус- 
тава СФРЈ се не можс тумачити тако 
да је ф уш твсио-екоиом ски положај 
радиих љ уди идентичан са положа- 
јсм радника у  удружеиом раду, нити  
се тиме ремети равноправиост ових 
двеју категорија радноактивног ста- 
новништва, јер они и не остварују 
доходак под истим условима.

(Одлука Уставног суда Југослави- 
је У. бр. 139/84 од 22. V 1985. „Сл. лист  
СФРЈ”, бр.33/85)

4. Престанак вршен>а адвокатуре

Одредбо.м чл. 53. став 1. тачка 10. 
Закона о алвокатури („Сл. л и ст  СР 
БиХ”, бр. 11/74) било јс прописаио да 
адвокату прсстајс право iia вршсн>с 
адвокатске делатиости ако наврши 
40 годииа стажа осигуран>а и л и  65 
година живота и iiajMaibc 25 година  
пснзијског стажа.

У peuieiby о покретању поступка  
Уставии суд Југославије је коиста- 
товао да одредба члаиа 159. став 1. 
УставаСФРЈ о зајемчепости права иа 
р а д  зиачи да се и за раднс љ уде ваи 
друш твеног сектора не могу пропи- 
сати овакви основи престаика рада. 
За вајаре, сликаре, глумцс или К1ви- 
жевиике, и остале тзв. профссиоиал- 
ие дслатиости иема ових закоиских  
ограниче1ва, па су  алвокати ставље- 
ни у иеравиоправаи положај.

Наком што јс Скупш тииа СР БиХ  
ставила ван снаге оспорсис одрсдбс 
Закоиа, доиесено је peuieibe о обус- 
тави поступка.

(Peiiiejbe Уставиог суда Југосла- 
вије У. бр. 61/85, 98/85 и 175/85 од  30. 
IX 1987. Збирка Одлука УСЈ, 1987, стр. 
83)

5. Недостојност за вршење ад- 
вокатуре

Одлуком 0 из.мсии Кодекса iipo- 
ф ссиоиалне етике адвоката, коју је  
Скупш тина Адвокатске коморс Ср- 
бијс доиела 13. V  1989. годиис, ут- 
вр1)С110 је да је  за упис у И.мсиик 
адвоката каидидат иедостојаи; ако је  
у  ра>1ије.м друш твеном и профссио- 
малиом noiiamaiby изражавао иега- 
тиван став прсма адвокатури, које је 
водило нечастаи живот и лиие које 
је остварило право iia пензију по би- 
ло ком осиову ван адвокатуре.

Према ставу Уставног суда Кодек- 
сом се не могу прописивати нови  
услови за бaвл>e>be овом служ бом  ми- 
мо законских услова, a пита1ве ста-
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туса пеизионсра иијс етичке при- 
роде, те се Кодексом уш ло у  домеи  
закоиске регулативе, због чега су ос- 
порене одредбе укимуте.

(Одлука Уставиог суда Србије ИУ. 
бр. 227/89 од 23. X I89)

6. Адвокатска тарифа

Tap. бр. 8 Тарифе Адвокатске ко- 
море Србије о иаграда,ма и иакиади 
трошкова за рад адвоката („Сл.лист 
СР Србије”, бр.8/88) предвиђено је да 
се награда за адвокатске усл уге об- 
рачунава iio Тарифи која важи iia даи 
доношсЈва првостепене прссуде. По 
мишл>ењу предлагача—Виш ег прив- 
редног суда Србије, који је покреиуо 
поступак за оцс1вива1ве уставности и  
закоиитости, каграда за рад адвоката 
се не .може одмсравати на прописаии  
начин, већ само премаТарифи којаје 
важила у  .мо.менту када је ради>а од 
стране адвоката прсдузета.

У одредби члаиа 235. Устава СР 
Србије изражси је уставии иринцип  
забра51е ретроактивног дсјства про- 
писа и опш тих аката, због чега је он 
у  оспореном делу и укииут.

(Одлука Уставиог суда Србијс ИУ. 
бр. 285/89 од 23. X I89)

II. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ  
ПРАВА

Кад се говоди о заш тити л.удских 
права или  о дал>ој демократизацији  
друштва, углавио.м се мисли на заш- 
ти ту  тзв. политичких права човска и 
грађанииа: бирачио право, слобода  
збора и мирног окупљања, право на 
штрајк, итд., a ретко на заш тиз у им- 
овинских лрава човека и грађаиина. 
М еђутим, и међународни уговори ко- 
ји  се на ТО.М плану закљ учују обух- 
ватају и заш титу имовине човека. 
Универзална декларација о лрави.ма 
човекац коју је Гелерална скупш тина

У јсди1велих лација усвојила и прок- 
ламовала 1948. годиле, у одрсдби чла- 
ла 17. лрокламује: „Свако и.ма право 
да поседује и.мовилу, сам и у зајед- 
ници с другима. Пико ле с.ме би ти  
са.мовол>ло лиш сн својс имовиле.”

С тог аспекта, интерссаитле су  iie- 
ке одлуке уставиих судова које уп- 
раво третирају л о јед и л аод ов и хул и -  
верзалних љ удских лрава: испити- 
Baibe лорекла имовиле, забраиа лро- 
металелокрстлости између лицараз- 
личитих лациоиалиости, продуже- 
jbe пасоша и других путних ислрава, 
обештећеи>е колониста са Косова, на- 
ционализација.

1. Испитнвање порекла лмовнне

Заједиичким ставови.ма свих 9 ус- 
тавиих судова, на осиову Инфор.ма- 
ције коју је слремио Уставии суд  Ју- 
гославије, оценлло је да су  закони о 
ислитива|ву лорекла имовиле и еус- 
тавии и да трсба радити на ibhxobom  
престаику важе1ва.

Ila  тај начии су  уставли судови  
реаговали са задршком од 15 — 17 го- 
дила примеле неуставних закона, ре- 
вотирајући своје ралије ставове да су  
закоии у складу са уставима.

Заколи СР и  СЛП предвиђају две 
м огућ н ости  ислитива>ва лор ек л а  
и.мовиие: опорезиваЈве прихода ко- 
јима је стечена спориа и.мовииа или  
одузи.мањ е лротивправмо стеч еи е  
и.мовиие и н>ен лрснос у  друш твепу  
својилу без права иа накладу.

Акција уставиих судова јс лреду- 
зета лротив закона који.ма се лред- 
виђа одузим а1ве имовиле грађаиима 
који не докажу да су  је легално стек- 
ли: СР Србије, СР Хрватске и CATI 
Косова, као и СР Македоније.

Ретка је лојава да се за неки закон  
усгавни судови определе да је он  у  
цслиии неуставан, одлосло да није  
уопш те било уставног основа да се 
такав закон донесе.

Зна се да су дон ети  у ралим седам- 
десетим  годииама под политичким  
лритиском испол>еиих соцнјаллих
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разлика и поЈачаиог приврелиог кри- 
минала, који је омогућио iipe.iHBaibe 
друш твеиог капитала у приватие ру- 
ке.

Као основии разлози неуставиос- 
ти могу се иавссти; осиови против- 
правног cTHuaiba имовиие таксатив- 
110 иавсдеии у законима садржс ел(. 
менте Beh лрописаиих кривичних д - 
ла или прскршаја, али сс имовииа iie 
одузима у кривичиом поступку или  
прекршајиом поступку, већ актом — 
pcuieibCM управиог оргаиа односно 
опш тииске комисије; терет докази- 
Baiba је на грађамииу, и то докази- 
Baibe иачииа стица1ва имовине уна- 
зад за 5 — 10 годииа или за неогра- 
иичени псриод времена, што је суп- 
ротно уставној забраии повратног 
делован>а закона.

Прелазие одредбе закоиа о прес- 
танку важсн>а ових закоиа нису до- 
BOJbiie за иеобавеш теиог грађаника 
који није правиик; оне предвиђају 
обуставу поступка, a не решавају пи- 
Taibe правосиажио одузетих иепок- 
ретиости, јер  је без обзира на укупио 
мали ефекат одузетих иепокретнос- 
ти iia нивоу земље, она звима одузета  
без правиог осиова одиосио осиова за 
који је иакиадио устаиовл>с110 да ни- 
је nocTojao. Једиио применом члама 
267. Закоиа о општем управном пос- 
тупку („Сл. лист СФРЈ”, бр.47/86), у 
свако доба се може огласити ниш- 
тавим peiueibe доието о ствари о којој 
се може водити са.мо кривични пос- 
тупак, одпосно о ствари која не пред- 
ставља управиу ствар.

2. Нац|10нал11зација

Уставии суд  Југославије је донео  
и више peiueiba у  којима је изразио, 
истииа, неформалан став да се после 
1974. године нису .могли при.чењи- 
вати закоии којима је предвиђен ин- 
сти тут  нациоиализације непокрет- 
ности без накиаде. Пошто се радило 
о процесним решењима, a не о обаве- 
зу ју ћ и м  и и зв р ш н и м  одлукам а,

умравии оргаии су  поступали иа два 
начииа: у СР БиХ су обустављ али  
поступак јср се ие ради о уиравној 
ствари, a у  СР Хрватској се и даиас 
иациоиализује, и поред Л.маид.мама 
иа Устав СФРЈ од 25. XI 1988. годиие  
у  који.ча је зајсмчси плуралкзам сво- 
јииских облика и о.чогућси продор  
страног капитала у СФРЈ.

(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 57/86 и 59/86)

3. Обештећење колониста са 
Косова

Једиа од иеправди државе прсма 
сопствеиим држављаии.ма ианета је 
још давис 1945. годиие члаиом 4. За- 
коиа 0 ревизији додел>иваи>а земљс 
колонистима и агрармим иитсрессн- 
тима у  IIP Македоиији и у АКМО  
(„Сл. лист ДФЈ”, бр. 56/45 и „Сл.лист  
ФПРЈ”, бр. 89/46 и4/51), којом су  пред- 
внђсиа 4 случаја губљси>а права сво- 
јиие иа непокретности у АКМО, с 
правом иа иакиаду или без iiaKiiaiie.

Уставии суд је коистатовао да је 
Одлуком о привремеиој забраии вра- 
haii>a колоииста у  н>ихова ранија мес- 
та живљсн>а у М акедонију, Косово, 
М етохију, Срем и Војводииу („Сл. 
лист ДФЈ”, бр. 13/45) која јс важ илаод  
6. марта 1945. до 21. октобра 1953. 
године, забран>сио колонистима вра- 
haibe на своја и.маи>а. Трећим про- 
писом — Закоио.м о поступаљ у са 
иапуш теном  земљ ом колоииста у 
АКМО („Сл. гласник СР Србије”, бр. 
9/47) колоиисти који мису и згуби л и  
земл>у у  овој области a иасел>еии су  
д о б . rv  1941. годиие, губили  су  право 
својиие на додсл>еиу земл.у ако се до  
30. септембра 1947. године не вратс 
иа своја и.ма1ва и отпочну са обрадом  
зе.мл>е.

На тај начии, по оцени Уставиог  
суда, важила су  истоврем еио три  
прописа са различитом садржином: 
док је  један пропис уређивао забраиу  
повратка, други  је  уређивао губл>еи>е 
права својиие ако се у кратко.м року  
не врати, a трећи је одузим ао оио што 
др уги  није одузео.
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Савезно извршио веће је  коиста- 
товало и погреш иу примену Закоиа 
из 1946. годиие и иа лица која су  
сопственим радом стекли непокрет- 
иост или их изградили, a и и су  били  
колонисти, па им је одузимаиа. Ус- 
тавии суд је  констатовао да је  одузета  
и добровољцима из првог светског 
рата којима је дата у зиак друш твеиог 
признања на поклон, a не по основу  
аграрне реформе и колонизације. Из 
свих тих бројних разлога, Уставии 
суд  је оцеиио да друш твена неправда 
и е може да застари, na је предложио  
С купш тини СФРЈ донош ењ е одгова- 
рајућих прописа за отклања1ве штет- 
иих последица закоиа или предузи- 
Maibe др уги х одговарајућих мера, јср 
се примеиом ових прописа иеповољ- 
н о утицало и на националну струк- 
туру становништва.

(У. бр. 262/87 од 27. IV 1988)

4. Забрана промета непокретности

Одредбом чл.1. Закоиа о измеиама 
и  допуиама Закоиа о промету непок- 
ретности („Сл. гласиик СР Србије”, 
бр. 28/87) овлашћсна је скупш тииа 
опш тине да  може привремеио забра- 
нити промет }|епокретиости између 
грађана, кад се врши у  цил>у исе- 
љавања припадника одређеног иаро- 
да  и народности у  условима посто- 
jajba притиска и иеравноправности.

У члану 83. Устава СФРЈ утврђеио 
је  да грађани остварују право својиие 
у  складу са природом и намеиом не- 
покретности и друштвени.ч иитере- 
сом, као и  да се услови промета зем- 
љишта и других непокрстности на 
које постоји право својине уређују  
законом.

Полазећи од одредби чл. 83, 117. и  
203. Устава СФРЈ, Уставни суд је пок- 
р ен уо постулак ради испитиваи>а да  
ли се могла овластити опш тииа да 
уређује друш твене односе који се 
урсђују само закоиом, одиосио да ли  
се под уређиваи>ем услова про.мета 
можс уредити забраиа промета.

(Уставни суд  Југославије ИУ. бр. 
12/88 од 22. XII 88. и ИУ. бр. 284/86 и  
73/87 од 4. III 1987)

5. Продужење пасоша

Оспорен је чл. 43. став 5. Закоиа о 
путним  исправама државл>аиа СФРЈ 
(„Сл. лист СФРЈ”, бр. 30/79, 36/79 и  
53/85), јер је по миш љ е1Бу адвоката у  
супротности с међуиародиим Пак- 
то.м о грађаиским и политичким пра- 
вима, a иеуставаи са аспекта слободе  
Kpexaiba, права иа ж албу, права iia 
судску заш титу и права на одбраиу.

Према оспореиој закоиској одред- 
би, у решењу о одбија)Бу захтева за 
издава1Бе путие исправе, продужс1Бу 
рока њене важности, издавању визе 
или о одузимаљу путне исправе, ако 
то захтева заштита јавиог поретка 
или интерсси одбране земље, над- 
лежни орган не мора иавести разлоге 
којима се руководио при доиошењу 
реше1Ба.

У  р€ше1Бу о  покретању поступка, 
Уставни суд  се определио да се са 
основом поставља сухпБа у  уставност  
позиво.м на одрсдбе чл.180. и 183. Ус- 
тава СФРЈ, које се односе на заш титу  
слобода и права — остварива1Бе пра- 
ва на жалбу против одлука државних  
органа и с л о ^ д а  кретања и наста- 
№ива1Ба.

(РешсЈБе Уставиог суда Југосла- 
вије ИУ. бр. 5 5 /1 -8 8  од 12. УП 89)

Мр Радмила Петаковић, 
Уставии суд Југославије
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П Р И К А З И

Др Карло Ковач: НЕВИНО ОСУЂЕНИ 
Нови Сад, 1989, ЈХневник” (стр. 226)

Рецензенти: Др Никола Воргић, др М омчило Грубач, др Јожеф Салма

KtbHra врсдиог и плодиог лравмог 
писца проф. др Карла Ковача, И свиио  
осуђеии, добро је дошла iiauioj оскуд- 
ној правиој публнцистици. Садржаји 
интересаитии не само за правиике 
него и за социологе, политикологе, 
политичаре, журиалисте na и за нај- 
шири читалачки аудиториј. Сам ау- 
тор iianoMiiibe да је иајвсћи број слу- 
чајева изиетих у књизи преиет из 
обнмие литературе претежно исмач- 
ких и фраидуских аутора, a само ма- 
ib n  број резултат iberOBHX истражи- 
Baiba иаше домаћс судске праксе или  
објављ си у  диевиој и ревијалмој 
штампи и сасвим фрагментариој до- 
Mahoj правиој публицистици. Мсђу- 
тим, таква каква је KibHra попу>вава 
једиу осетиу празиииу, a и подстиче 
истражива1ва ове материје.

V земл>ама развијсиије правие 
културе, почев од XVUI века истра- 
ж ују се и публикују судски случа- 
јеви иевино осуђеиих, a иајвише у 
Фраицуској и Немачкој као судске 
заблуде (у  Фраицуској; erreur judi- 
caire, у Немачкој: Juslitsmord). Раз- 
вила се обимиа литература о суд- 
ским заблудама, код иас само дели- 
мичио позпата. У новије вре.че о суд- 
ским заблудама брил>аитно је лисао 
чувеии лариски адвокат Рене Фло- 
рио (R en e Floriot), који је и међу 
нашим лравиицима, a ларочито ад- 
вокатима, позлат као лротагонист

iiOBor стила одбраис. Њ егову Kibnry 
A n  banc d e  la defense  (Paris, 1959), 
лревеоје на српски Добривој Д. Браи- 
ковић — За столом олбрапе, Бгд, 1973. 
Д руго зиачајио дело адвоката Фло- 
риоа је L es erreiirs judiciaires (Paris, 
1968). Др Ковач се обилато сл уж и о  
овим радови.ма.

У лашој лравиој публицистици  
јсдва да и.ча почсиа о судскич за- 
блудача, одиосло случајсвича иеви- 
но осуђсиих. У залиси.ча судија и 
адвоката о суђењ ича, одпспо одбра- 
иа.ма из љихове каријсрс, ича при- 
.чсра и невило осуђсиих, iio  систе- 
чатског истражива1ва у ово.м лравцу 
ис.ча, лити је о овоч фспо.чеиу посеб- 
иосзручиораслрављ аио. Стога је  рад 
др Ковача тич  зиачајмији.

Л утор је у поговору своје књиге 
иавсо радове аутора пз којих је ирлсо  
своје случајеве, чиче иач даје драго- 
цеие лодатке о овој литератури. Ис- 
тичс аутор и дочаће радове, чијич се 
случајевичаслуж ио. Мсђу овича ио- 
восадског судије Ивама Иваиића {Ila  
оатужеиичкој клупи, II. Сад, 1959, Зло- 
чиии, записи је д н о г  судије, II. Саа, 
1976) и бсш радског адвоката Фила 
Ф илоте {Браиио сам иа смрт осуђеие, 
Бгд, 1970).

А утор је зиалачки систечатизовао  
обрафени чатеријал. По разлозича  
због којих је долазило до осуде иеви-
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иих. Како се у поједииим случаје- 
вима сти ч у и више разлога то је раз- 
врстао случајеве по разлозима који 
с у  му се чииили претежнијим. Тако 
је  материја распоређеиа у 10 поглав- 
ља. Овима је аутор додао још  пог- 
лавље о судским одлукама донетим  
у  иекривичиим предметима (11) и 
поглавље о накнади ш тете (12).

1. К ри ви ч и о  д ел о  и и је  учињ еио, a 
ипак ј е  иеко осум њ ичеи па и  осуђен.

Случајеви доста чести у  судској 
пракси ранијих времсиа, док нијс оја- 
чала научна дисциплина кримина- 
листика. Најчешћи су  и превиди и 
грешке начи1Беие у истражиом пос- 
тупку, лаж ие изјаве сведока и иеса- 
весни налази веи1така, површно про- 
Bepasaibe доказа од страие суда, a 
понекад има и самооптуживаи>а да 
б и  се прикрило теже дело или  пак из 
патолош ких разлога. А утор је изло- 
ж ио иеколико случајева од адвоката 
Флориоа, као и два случаја иепос- 
Tojeher силовањ а малолетиице из 
праксе Новосадског окруж ног суда.

2. Жртве п огрсш и и х судски х  пре- 
суда з б о г  истачие идеитификације.

Пајчешће се ради о лажиом iipe- 
познавањ у као и пропуштаЈву или  
одбија1ву да се утврди алиби окрив- 
љ еиог. А утор приказује више слу- 
чајева погреш ие идснтификације из 
радова немачких и француских ау- 
тора и >1еколико случајева из иаше 
судске праксе о добровољ пој замеии  
личиости окривл.еиог и о изнајм- 
љ еиој замени, о којима је наша днев- 
иа штампа писала

3. Самооптуживање као р а зл о г  по- 
гр еш и и х  пресуда.

С ам ооптуж ивањ е без директне  
принуде бива у  случајевима да кри- 
вично дел о није ни почии>ено или  
пак да је дел о учинило неко друго  
лице. О бичио је мотивисаио прик- 
pHBatbCM неоткривеиог теж ег дела  
или  правог починиоца (рођак, при- 
јатељ, припадиик групе и сл.), ређе 
због публицитета, или га чиие неу- 
рачунл.иве особе. А утор приказује 
неколико случајева из изванредио

интересаитне К1виге др Ериха С ело  
(dr Erich Sel\o: D ie  IrrtiimerderStaJJus- 
titz und Hire Ursachen, Berlin 1911), 
једн ог ОД иајуспелијих обрађивача 
ове материје. О писује аутор и два  
случаја из наше судске праксе само- 
оптуж ива1ва ради прикрива}{>а дру- 
ror члана породице који је дело почи- 
нио, што код нас није редак случај.

4. Пеистииита и  изиуђсиа приз-  
иања.

Данас npH3iiaibe окривљ епог мора 
би ти  поткрепљепо другим доказима, 
док је раиије било довољ ио за пре- 
суду . У САД и даиас, у  случају да  
окривљ еии призна дело за које се 
терети не иде пред поротни суд  iicro  
судија сам доноси  пресуду. Ова је 
увек блажа него што би била у  сл у- 
чају порицан>а. У пракси су  пајчешћа 
изиуђеиа призиаЈва, a потом оиа iie- 
истинита. Некад су  међусобио прож- 
маиа, условљавају једподр угог. Врло 
су  честа изнуђепа призиа1ва наро- 
чито у земљама са полицијским по- 
ретком. Др Ковач даје неколико слу- 
чајева изнуђеиог призиаЈва из по- 
м енуте књиге Ериха Селоа, a ипте- 
ресаитан је случај из наше судске  
праксе који је својевремено ш ироко  
заиитересовао иашу јавност. Случај 
убиства студенткинл Вере Новако- 
вић из Срем. Митровице. Три пута је 
ствар претресао О кружни суд  у  С. 
М и трови ц и  и три  п ута  р еш авао  
Врховпи суд Војводипе. Окривљ еии  
је у  истрази призпао дело, a после iia  
суђељ у порекао. О длежао је неш то  
више од три годипе, да  би  ra iia крају 
суд  ослободио усл ед  педостатка до- 
каза.

5 —6. И скази сведока дати свеси о  
и л и  и есвесн о  иеистииито на штету 
окри вљ ен ог.

Сведоци су  колико драгоцени то- 
лико и непоуздани за утврђива11>е 
истине. Свесно иеистинити  искази  
сведока лакше се откривају од ои и х  
несвесних. Моћ човековог запажан>а 
сасвим је варл>ива, те се дешава да  
сведок очевидац приказује догађај у
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сасвим искривл>еиом свстлу. Лутор 
иаводи примсре испитиваи>а проф. 
Хаиса Гроса (Лустрија) врсдиости  
моћи запажа11>а код својих студсната  
пресумтивних сведока, која дају iio- 
ражавајуће рсзултате. Л узор изио^ • 
и два случаја домаће судске праксе 
Једаи у коме јс браиилац био бсо 
градски адвокат Всл>ко Губерии  
(случај у возу бр. 116). Оптужиица је 
теретила путиика воза Мирковића за 
дела тсшке крађе, иружаи>е отпора 
милициоиару iia служ беиој дужио- 
сти и због проузрокова1ва смрти ош- 
jehenor. П ет годииа трајало је су- 
ђен>е да би  првобитно осуђеи iia 15 
година оптуж еии на чствртом суђе- 
њу био ослобођем. Н елогичии и про- 
турсчни искази сведока (милицио- 
иара и жељезиичара) иајзал су обез- 
врсђеии.

7 —8 —9. И еправедие прссуде као 
последица предубсђењ а и  пристрас- 
ности.

Лутор се задовољава и задржава 
само иа случајеви.ма иеправсдис npe- 
суде изазваис предубеђавем и при- 
страсиошћу судова. И стииа поми1ве 
да је и раиије a и у иедавиој прош- 
лости, било исвино осуђепих „због 
екстремиих схвата1ва”, али оставлл  
.доциији.м истраживачима” да о так- 
вим суђе1Би.ма говоре систе.матичии- 
је и темељ иије. Ciio.Mciiyo јс и cyl)cibe 
иевииих љ уди  због всрских, идео- 
лошких, иаииоиалиих, политичких 
прсдрасуда и  страсти, ал и без задржа- 
Baiba iia случајевима. Ипак излаже 
случај Драјфус и иаше Дахауске iipo- 
цесе. Ако се још  и .може случај Драј- 
ф ус подврћи под пристрасиост, слу- 
чај Дахауских процеса ова.мо ие спа- 
да. Ради се о  моитираиом лроцесу, 
п оп ут  он и х  С таљ инових судских  
зл оч и иа. М оитирани  лроцсси  из 
идеолош ких и политичких разлога 
свакако спадају у посебио поглавлл  
осуде невииих људи од страие суда  
допетих злоупотребом  суда. To су  
случајеви суд ск о г злочииа. He ради 
се ни о предубеђењ у нити о при- 
страсности иего о иечем далско те-

жем. Злоупотрсби власти тирапијс. 
Даиас Bch постоји огромма литера- 
тура о таквим суђењ има и ирссула.ма 
иад исвииим Јвудима, који мису iio- 
чинили дело за које су  оп туж си и  a 
д аи хјесудосуди о(и ајч еш ћ с насмрт) 
утврђујући непостојсће чии>сиицс, 
за које је и сам бно свсстап да су  
лажие. Овде се дакле iie радн о  суд- 
ској заблуди Bch о судско.м злочииу. 
Како је аутор иасловио kibhi у са iie- 
виио осуђени.м a не о судски.м за- 
блуда.ма, то се основано очскује од  
страие читаоца да се више пажЈвс 
посвсти и овим суђсљ има a ис само 
случајевима судских заблуда које 
иису планираис и моитираис иего  
случајне. А утор се ограиичио иа iie- 
вино осуђсне услед судске заблуде, a 
иевиио осуђених је далеко вишс ус- 
лед свесиог утврђиваи>а неистиис за 
истииу иего оних из судске заблуде.

10. Жртве судски х  заблуда з б о г  
иетачиих иалаза вештака.

Иетачни, иеирсцизии, нејасии, по- 
ipcuiiiH и иристрасни налази всш- 
така често су даиас разлого.м ислра- 
всдие осуде. Саврс.чеии судови — 
лрема модериим постулцима — има- 
ју  .MoryhiiocT да лровсравају све иала- 
зе веш гака a уосталом иису im  всза- 
ии за њихове налазе, слободко их  
лроце1вују. Аутор нам јс лриказао из 
иаше судске лраксе иеколико слу- 
чајсва са вел1тачеи>ем у лриврсдиом  
кримииалу и саобраћајии.м деликти- 
ма.

11. Жртве судских одлука доиете у  
и скривичиим  стварима.

Случајеви из стамбене области и 
радних одиоса код иас.

На крају аутор разматра и и аки аду  
штете од страие државе за иевиио  
осуђ ен е, којом д р у л и в о  к ори гује  
грешке судова.

Све у свему, књига др Карла Ко- 
вача заслуж ује вредну лажњу иаш их  
читалаца, посебио лравиика и адво- 
ката.

Милорал Ботић
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Амила Етеровић: СМЕТАЊЕ ПОСЈЕДА КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУ 
Издавач: „Службени лист СР БиХ”, Сарајево, 1989, стр. 166

Пред иама је још  једиа корисна 
збиркасудске праксе, која је, посвојој 
структури, садржини, дометима и 
интенцијама аутора, приручник за 
судије, адвокате, правобраииоце и 
друга лица која се професиоиалио  
баве заш титом посједа. Овај прируч- 
иик добро ће доћи и потенцијалним  
страикама у  посједовиим париицама, 
посебно предузећима, али и другим  
друш твено-правним  и приватиим  
лицима.

П риручник је подијељ еи у три ди- 
јела. Први дио обрађује заш титу пос- 
једа путем самопомоћи и су д а  -  туж- 
бама због см етанл посједа. Дат је по- 
себан осврт на стварну и мјесну иад- 
леж ност, сам ток поступка, рокове за 
подизан>е туж бе, преиначеи.е тужбе, 
м огућиост улагања приговора туже- 
ног у  поступку сметан>а посједа, из- 
дава1!>е привремеиих мјера и готово 
све процесие ситуације иа које се 
може наићи приликом суђе>ћа ових 
спорова. Очита је намјера аутора да 
се, кроз примјере из судске лраксе, 
покуш ају наћи одговори иа миого-

бројиаслож сиа пита1ва која н и су  из- 
дис^ренцирана у пракси судова. У 
посебиим одјељцима обрађеие с у  врс- 
те посједа и дати примјери из судске  
праксе који се односе па ту област.

Д руги дио и уди  иам извориу суд- 
ску праксу југославспскихсудова ко- 
ја  се одиоси иа различите објекте и  
сам чии CMCTaiba посједа, док трећи  
дио сачшвавају обрасци најкаракте- 
ристичпијих туж би  због смстан>а по- 
сједа. Па крају рада дат је  и регистар  
појмова и  попис литературе кориш- 
тене при израли рала.

Треба напом енути и то да при- 
ручиик садржи предговор проф. др 
Петра Симонетија, прсдсједника rpa- 
ђаиско-привредиог одјел>е]ва Врхов- 
ног суда Босне и Херцеговиие и  про- 
фесора Правног факултета у  М ос- 
тару, што је веома добро, јер  је  у  
предговору изврш еиа темељ на тсо- 
ретска обрада ипститута посједа, са 
посебним освртом иа питаЈве Јвегове 
заш тите. Тиме је  овај приручиик до- 
био на цјеловитости, a и  на зиачају.

Здравко М. Петровић

34



С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗАБРАН НОВИ ИЗДАВАЧКИ САВЕТ „ГЛАСНИКА” 
-  МИЛОРАД БОТИЋ -  ПРЕДСЕДНИК

У складу са одлуком Управног одбора АКВ од 11. 05. 1989. о иотрсби  
реорганизоваи>а и именоваи>а нових члапова Издавачког савета „Гласиика” 
АКВ, те иа осиову доставл>ених предлога Савеза удружеи>а правиика Вој- 
водине, С С РШ  Комисије за кадровску политику и изборе, Правиог факул- 
тета у  Новом Саду и одлуке Конфереидије адвоката АКВ имсиоваи је иови  
Издавачки савет „Гласника”, у  саставу:

М и лорал Ботић, алвокат у пеизији, Пови Сад (председиик), проф. д р  
Тибор Варади, редовии професор Правиог факултета у  Иовом Саду, проф. д р  
Славко Царић, декан Правиог факултета у  Иовом Саду, лр Светисдав Радова- 
иовић, судија Уставиог суда Војводиие, мр Томислав Ђурђевић, прсдседник  
Врховиог суда Војводиие, Слободаи Шовић, судија Виш сг суда у Сремској 
М итровици, Ж и воји и  Гајић, судија Вишег суда у  Сомбору, Томислав Лаиио- 
вић, РО „Ииекс Хемофар.м” Вршац, Ђуро Шкрбић, судија Врховиог суда  
Војводине, Зораи Вучевић, адвокат у Повом Саду, д р  Сава Грујић, адвокат у  
Иовом Саду, Стеван Роичевић, прсдседиик Управног одбора АКВ, М и рослав  
Здјелар, адвокат у Иовом Саду, проф. д р  Иикола Воргић, адвокат у иензији, 
Нови Сад, д р  А урел Л ош ои д  адвокат у С уботици и Сава Савић, адвокат у 
Новом Саду.

Редакција часописа користи и ову прилику да се захвали члаиовима 
Савета у раиије.м маидату на досадашн>ој сарад1ви.
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ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Ila  седницу Управиог одбора ЛКВ, одржаиој у  Новом Саду 24.11.1989. 
године, донете су следеће одлуке:

1. Записиици са претходне две седнице УО једиогласно су  усвојеии.
2. Марић Јованка, благајник УО, овлашћена је за потписиваИ)С финаи- 

сијске документације АКВ.
3. Д онета је одлука да се подрж и предлог за додел у Одликова1ва 

Правиом факултету у  Новом Саду.
4. Комисија за прописе и правиу праксу задуж еиа је  за израду предлога  

за изм еие Закоиа о опорезивањ у у  погледу увођења пауш алиог опорезиванл  
адвоката.

5. Д онета је одлука о  сазивању ХХХШ  коифереиције адвоката АКВ за 
дан 15. 12. 1989. годиие, на којој he бити  утврђен иови састав Издавачког 
савета „Гласника” АКВ.

6. У зет је на зиан>е извештај о стањ у ф ииансијских средстава АКВ.
7. Сви новчаии изи оси  иаграда Тарифе о  наградама и  накиади трош- 

кова за рад адвоката повећаии су  за четири пута. Ова одлука ступила је  iia  
снагу даном доношеЈва, 24. 11. 1989. године.

8. О бзиром на одлуку Скупштине ЛКВ од 16.09.1989. годиие којом је 
месечиа чланарииа адвоката утврђена у  висиии петоструке сатнине без  
паушала по важећој Тарифи, УО је утврдио да почев од 01. 12. 1989. годиие  
месеч)1а чланарина адвоката износи  1.000.000 дииара.

9. Д онета је одлука о  повећању посмртног улога за Фонд посмртниие 
иа 200.000 динара по случају, почев од 01. 12.1989. године.

10. Донета је одлука о  повећању цене примерка „Гласника” АКВ iia  
200.000 дш ш ра почев од01 . 12. 1989. године.

11. Доиета је одлука о повећању ауторских хоиорара за текстове  
објављ ене у „Гласнику” АКВ на 100.000 дииара по штампаној страни, те о 
повећању хоиорара за техиичког уредника часописа на 4.000.000 динара по 
броју, све почев од 01. 1 2 .1989.године.

IZ  Донета је одлука о повећању вред>{Ости бода за запослене у  
администрацији ЛКВ за 50%.

13. PeuietbCM број 408/89 условио је уписана у И меиик адвоката АКВ у  
Новом С аду Татомиров Клара, диил.правник из Сомбора, са седиш тем ад- 
вокатске кашделарије у Сомбору, Косовска 36, a са даном даваи>а свечаие 
изјаве.
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14. PemeibCM број 400/89 условио jc уписан y  Имсиик адвокага ЛКВ у 
IIOBOM Саду Стаиојсвић Милеико, диил.правиик из Трбушаиа, са седиш тем  
адвокатске каицсларије у Црвсики, Ж арка 3pcii>aimiia 153, a са даиом даваи>а 
свечаие изјаве.

15. Решси>ем број 418/89 брисаи је из Имсиика адвоката ЛКВ у Повом  
Саду Вукотић Ђорђе, адвокат у Повом Саду, због прссел>си>а седиш та ад- 
вокатске каицеларијс иа териториЈу ОЛК Бсоград, a са даиом 16. 11. 1989. 
годиие.

16. Решен>е.м број 428/89 брис ш је из Имсиика адвоката ЛКВ у Повом  
Саду Баћаиовић Здравко, адвокат у Шиду, због пресел>еи>а ссдиш та ад- 
вокатске каицеларије иа тсриторију ОК Хрватске, a са даиом 31. 12. 1989. 
године.

17. PemeibeM број 426/89 брисаиа је из Имсиика адвокатских приправ- 
ника АКВ у IIoBOM Саду Зиројсвић Биљаиа, адвокатски приправник у Бачкој 
Палаици, са адвокатско—лриправиичко.м вежбо.ч код Грујић Влади.мира, 
адвоката у  Бачкој Палаици, због истека адвокатско—лриправиичкс всж бе, a 
садано.ч 17. 10. 1989.године.

18. PeuieiLCM број 414/89 свидентиран је уговор о заступањ у закљ учеп  
између Лончар Будимира, адвоката у  Степаиовићеву, и ЗСП „Елан” из Бруса, 
од 11. 05. 1989. године.

19. PcmeibeM број 415/89 евидеитираи је уговор о застулаљ у закљ учеи  
између Лопчар Будимира, адвоката у  Степановићеву, и 0 3 3  „Војводипа— 
лроизвод” из Батајнице, од  01. 11.1988. године.

20. Peuieibe.M број 431/89 евидентиран је уговор о заступа1ву закљ учси  
између Стефаиов Зорала, адвоката у  Панчеву, и „Војводинапут”-П а и ч е в о  
РО за изградњ у и одржава1ве саобраћајиих објеката из Паичева, од 17. 11. 
1989. године.

21. PeuieibCM број 411/89 узето је на знаи>е да је Бојков Алсксаидар, 
адвокатски прилравиик у Иовом Саду, лрскииуо адвокатско -  лрилравиичку  
веж бу у адвокатској ка1шеларији Обш устПавел Jana, адвокатау Н овомСаду, 
дала 31. 10. 1989. године, и да је исту иаставио код адвоката М умии Алек- 
салдра у  Иовом Саду, са даиом 01.11. 1989.године.

22. Донета је одлука о уплати изиоса од  5.000.000 динара иа име 
бесповратпог заЈма за приврсдии лрепород Србије, као и изиоса од 5.000.000 
динара као помоћи породицама иастрадалих рудара у  Ллексинцу.

У п р а в н и  о д б о р
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УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР „Г Л А аШ К А ” ОБАВЕШТАВА СВОЈЕ ПРЕТ- 

ПЛАТНИКЕ ДА Ћ Е АКОНТАЦИЈА ПРЕТПЛАТЕ ЗА „ГЛАСНИК” У 1990. 

ГОДИНИ БИТИ ПОВИШЕНА ЗБОГ ПОВЕ-ЈхАИИХ ШТАМПАРСКИХ И ДРУ- 

ГИХ УСЛУГА И ДА Ћ Е  ЗА ПЕРИОД ДО 30. 06. 1990. ГОДИНЕ ИЗНОСИТИ

1.000. 000.- ДИН., ДОК Ћ Е  ПОЈЕДИИИ БРОЈ ВАН ПРЕТПЛАТЕ СТАЈАТИ

200.000. -  ДИНАРА ПРЕТПЛАТА ЗА ИПОСГРА11СТВО ИЗНОСИЋЕ 40 U S  

ДОЛАРА.

МОЛИМО ПРЕТПЛАТ11ИКЕ ДА ПРЕТПЛАТУ ДОСГАВЕ У ТОКУ  

ЈАНУАРА 1990. ГОДИНЕ IIA. Ж ИРО РАЧУН АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈ- 

ВОДИНЕ БРОЈ 65700-678-2047, КАКО БИ ИМ СЕ „ГЛАСНИК” И НАДАЉЕ  

УРЕДНО ДОСТАВЉАО.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
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Читаоцима
„Гласника”,
сарадницима
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КОМОРА
ВОЈВОДИНЕ
жели
срећну
Нову
1990.
годину



И з д а в а ч к и  с а в е т

М илорад Ботић, адвокат у пензији, Иови Сад (председник), проф. д р  Тибор Варадц  
редовни професор Правног факултета у Иовом Саду, проф. д р  Славко Царић, декан 
Правиог факултета у Новом Саду, д р  Светислав Радовановић, судија Уставног суда 
Војводине, мр Томислав Ђурђевић, председник Врховног суда Војводине, Слободан  
Шовић, судија Вишег суда у Сремској Митровици, Ж иво јин  Гајић, судија Вишег суда у 
Сомбору, Томислав Лаиновић, РО „Инекс Хемофарм” Вршац, Ђ уро Шкрбић, судија 
Врховног суда Војводине, Зоран Вучевић, адвокат у I (овом Саду, д р  Сава Грујић, адвокат 
у Иовом Саду, Стеваи Рончевић, прсдседник Управног одбора АКВ, М ирослав Здјелар, 
адвокат у Новом Саду, проф. д р  Иикола Воргић, адвокат у пензији, Иови Сад, д р  А у р е л  

Л ош онц  адвокат у Суботици и Сава Савић, адвокат у Новом Саду.

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р

Главни и одговорни уредник 
М ирослав Здјелар  

адвокат у Новом Саду

Д р Алексаидар Маркићевић, адвокат у Новом Саду, Слободан Бел>аиски, адвокат у Новом 
Саду, Александар Boprnh, адвокат у Иовом Саду, М и ливо је  М илић, адвокат у Срсм. Ми- 

тровици, Алексаидар Грчки, адвокат у Молу, И мре Варади, адвокат у 3peibaiiHiiy

Технички уредник 
М ирјана Јоваиовић

Гласиик  издаје и власник је  Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови Сад, Змај-Јовина 
20Л. Телефон; 29-459. Годиш 1ва прегплата 396.000. — дин. Претплата за инсх:транство 40 

U SA  долара. Цена једног броја је  200.000. — д и а

Тек. рачуи 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.

У издавању часописа учествује и Самоулравна интересна заједница за научни рад
Војводине

На основу мишл.ен>а Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ 
бр. 418—18 од 23. маја 1973. године, Гласиик  је  стручна публикација ослобођена основног

и пореза на промет.

Штампа Л ун ав”, Салаксије бб, Раковац
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