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А Д В О К А Т У Р А  И Д Р У Ш Т В О

ЗА ПРАВНУ ДРЖАВУ — ВЛАДАВИНУ ПРАВА

Синтагма „правна држава" означава цивилизацијско дости- 
гнуће парода и држава. Правна држава je полазна премиса ор- 
ганизованог друштва, његов темељ, услов напретка, прва сте- 
пеница за надоградњу друштвених вредности.

времену чији смо сведоци ti учесници било је периода 
када се досттнуће које називсшо правном државом п правном 
сигурпошћу подразумевало, када се сматрало да је врх правне 
пиралшде освојен (што је идеал многих прогресивних стремље- 
ња), да је једна од тековина за коју смо платили цену и која св 
више не може изгубити.

Промен.гивост времена и схватања донела је испрва стид- 
љива и пригушена упозорења да се крше jiopjue правног систе- 
ма, да се изигравају прописи које смо сами донели, дп се нс 
примењује оно што је у закону записано.

Био је то апсурд са којим се нисмо суочили само на те- 
рену правне теорије и праксе: били смо уверени да смо прокла- 
мовали најбоље и најдемократскије законе, законс „по мери чо- 
века", ća би их онда кршили, ломили им кичму, мењали бессу 
мучном брзшшм, при којој се губила равнотежа и свака си- 
гурност, и све то — у име правне државе!

АОвокатура, стално на балансу измећу својих професионал- 
них обавеза и no много чему оспораване позиције (иако се њен 
статус, улога и значај у  највишим законским актима и Уставу 
СФРЈ ничим не доводе у  питање!) била је без довољно ангажо- 
вања и аугоритета. Резултат су недовољни ефекти њених насто- 
јања да делује у  складу са својом уставном позицијом и буде 
један од незаобплазних чинилаца изградње правног система, 
пстински гарант поштовања уставности и законитости.
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Повод овим редовима јесте пример који упућује на веро- 
вање да се нешто мења и „ипак се креће”. Комисија за прописс 
и правну праксу Адвокатске коморе Војводине на седници ид
S. X II 1988. године усвојила је закључке којим се правосудним 
органима указује на карактеристичне примере незаконите и не- 
правилне примене одредаба Закона о кривичном поступку, који 
се тичу права окривљених и бранилаца у  претходном поступку 
(закључке смо објавили у  „Гласнику” бр. 1 из 1989. године, у  
рубрици „Кригика правне праксе”).

Укратко, ради се о кршењу права као што су неповреди- 
вост и гајност преписке и разговора браниоца и окривљеног, 
њихов непосредни контакт и комуницирање, врећање личносги 
и достојанства окривљеног, дакле, оних права која чине азбу- 
ку уџбшика којим се ypehyjy односи у  троуглу окривљени— 
суд—бранилац, права без којих се не могу остваривати ни оста- 
ла права, којих на папиру има доста, и која су истицана као 
пример демократичности и хуманости нашег ЗКП.

Примери су драстични, иако нису нови.
Врховни суд Војводине, на седници Кривичног одељења 

одржаној 30. I  1989. године, разматрао је закључке којим се 
указујв на неправилности у  раду неких судова, органа унутраш- 
њих послова ti управа затвора, на подручју САП Војводине, и 
одлучио да са својгш ставовима (које објављује.ио у  це.аосги) 
упозна Адвокатску комору Војводине, Покрајински секретаријат 
за правосуће и управу, Покрајински секретаријат за унут:раш1не 
послове, јавног тужиоца Војводине и све председнике виишх су- 
дова у  Војводини „ради знања и предузимања потребних мера 
да се ове неправилности отклоне, уколико их још увек пма".

У клими данашњих промена, цео случај може изгледати 
врло једноставно, са нормалном процедуром и очекивангш ис- 
ходом. A да, ипак, није тако, доказ је вишегодшиња нелегална 
пракса и узалудна (истини за вољу, и ретка) упозорења да се 
закон крши у  самгш својим поставкама.

Општинска организација адвоката у  Новом Caby пре ви- 
ше од четири године апеловала је за доследну примену Закона 
о кривичном поступку, флагрантна кршења права окривљених 
и бранилаца у  претходном поступку била су тема реферата 
Слободапа Бел>анског, адвоката у Новом Саду, на X X V  редовном 
годишп>ем саветовању Савеза удружења за кривично право и 
кри.чино.аогију Југославије у  Новом Саду 1987. године.

Упозорења су остал.а без одјека, прошла су непргшетно, 
као Hohnu возови.

Зато овај пример носи поруку за сутра, да не би упали у  
замкг које нуди ћутање. Да би се чуо глас против самовоље и 
узурпацнје мора се говорити увек и сваком приликом, истиниго, 
аргументовано и — правовремено. To није само професионалпа 
обавеза адвоката и других учесника у  поступку, то је пре света, 
.иорална дужност.

Мирослав Здјелар



ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ 
Посл. бр. II. Су. 21/88—77. 
Дана 1. II 1989. године 
НОВИ САД

/ОВ

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ '
НОВИ САД

Комисија за прописе и правну праксу Адвокатске коморе 
Војводине, обратила се овом суду дописо.м број 4/88 од 28. де- 
цембра 1988. године у ко.ме је указала на извесне неправилности 
неких судова, органа унутрашњих послова и управа затвора, на 
подручју САП Војводине, a које и.мају за последицу повреду 
права окривл>еног у претходно.м поступку.

Предложено је да се од стране овог суда та запажања раз- 
мотре и у оквиру својих законских овлашћења предузму одгова- 
рајуће мере да се одредбе Закона о кривично-м поступку пошту- 
ју и правилно при.мењују.

V најкраће.м указано је на следеће неправилности:
1. Разговор браниоца са окривл>еним који је у притвору 

не .може се водити без присуства овлашћених радника Секрета- 
ријата унутрашњих послова.

2. Овлашћени радници органа унутрашњих послова често 
присуствују и прво.м испитивању окривл>еног код истражног 
судије.

3. И после завршене истраге цензурише се преписка изме- 
ђу окривљеног који је у притвору и његовог браниоца.

4. Разговор из.међу окрив.-Беног и н>еговог браниоца у за- 
твори.ма у Ново.м Саду и Сре.мској Митровици води се кроз 
преграду од дебелог стакла или кроз густу челичну жнцу и

5. Прекорачењу овлашћења која радници органа унутраш- 
НјИх послова и.мају по члану 151 ст. 5 Закона о кривичиом по- 
ступку.

Садржина овог дописа разматрана је на седници Кривич- 
Hor оде.гења овог суда одржаној 30. I 1989. године, iia је то.м 
приликом, полазећи од претпоставке да су наводн по.менутих 
дописа тачни, констатовано следеће:

1. Присуство истражног судије или одрсђеног службеног 
лица разговору из.међу окривлЈСног који се налази у притвору 
и његовог браниоца није неопходио. Разговор се .може обавллти 
н без њиховог присуства.

Но, ако истражни судија, обзиро.м на стање истраге и у ин- 
тсресу успешног вођења истраге оцени да је у конкретном слу- 
чају присусгво службеног лица корисно оида се под службеним 
лице.м у с.мислу чл. 74 ст. 2 Закона о кривичном поступку не м о  
же сматрати радник органа унутрашњих послова.



2. Y смислу чл. 168 ст. 1 Закона о кривичном поступку испи- 
тивању окривљеног у истрази могу присуствовати само тужи- 
лац н бранилац. Супротна је овој одредби и недопустива пракса 
да том испитивању присуствују и овлашћени органи унутрашњих 
послова.

3. Пнсма која окривљени за време нстраге упућује из притво- 
ра свом браниоцу или овај окривљепом, не морају се увек и 
обавезно претходно прегледати. Тако ће се поступити само ако 
истражни судија оцени да за то има разлога и када он то нареди.

Међутим, када се истрага заврши или када се оптужннца, 
односно оптужни предлог подигне без спровођења истраге, пре- 
глед тих писама није дозвољен (чл. 74 ст. 2 и 3 Закона о кри- 
вичиом поступку).

Повреда тајности и ових писама представл>а кривично дело 
из чл. 72 Кривичног закона СР Србије, па је таква пракса, ако 
је занста присутна, недопустива.

4. Разговор између окривљеног док се он налази у притвору 
и његовог браниоца мора се обавити на начин да се тиме не вређа 
људско достојанство учесника у разговору, a исто тако и на начин 
којн омогућује такву комуникацију између окривл>еног п бра- 
ниоца (заједничка и несметана контрола налаза вештака, прс- 
глед скица и друге документације) да тиме не буде доведено у 
питање право на одбрану окривљеног.

Да ли је таква могућност ускраћена у просторијама Затвора 
у Новом Саду и Сремској Митровици, то је фактичко питан>е 
о чему овај суд и нема непосредног знања. Оцењујемо да те окол- 
ностн треба да имају у виду пре свега Покрајински секретаријат 
за правосуђе и управу и надлежни председници судова.

5. Ако се окривљени на основу решења истражног судије на- 
лазн у притвору, a истрагу води истражни судија, органи уну- 
трашњих послова од таквог лица могу прикупљати одређеиа 
обавештења али искључиво ако је прикупљање таквих обавеш- 
тења потребно ради откривања других кривичних дела истога 
лица, његових саучесника или кривичних дела других учинила- 
ца (чл. 151 ст. 5 Закона о кривичном поступку).

Није дозвољено да радници органа унутрашњих послова на 
овај начин прикупљају обавештења о кривичном делу притворе- 
ног лица у вези кога истрагу води истражни судија. Органи уну- 
трашњих послова на овај начнн не могу преузимати улогу суда, 
нити паралелно могу тећи две истраге (легална истрага коју во- 
ди истражни судија и нелегална коју води орган унутратињих 
послова).

Обавештења која органи унутрашњих послова могу при- 
куплЈати у смислу чл. 151 ст. 5 ЗКП, могу се прикупљаги само у 
време које одреди истражни судија. При томе се .морају пошто- 
вати правила кућног реда затвора, a обавештења која се на овај 
начин прикупљају не могу се прикупл>ати на начин који је прк)- 
тиваи одредбама Закона о кривичном поступку.



Ако окривљени оцењује да се према њему ова одредба не- 
правилио примењује, или пак да има и других неправилности у 
току истраге, може се увек притужбом обратити председнику 
суда пред којим се води поступак (чл. 181 ст. 1 Закона о кри- 
вичном поступку).

На истој седници Кривичног одел>ења овог суда закључено 
је да се са овим ставовима упознају: Адвокатска комора Војводи- 
не, Покрајински секретаријат за правосуђе и управу, Покрајин- 
ски секретаријат за унутрашње послове, Јавни тужилац Војводи- 
не и сви председници виших судова у Војводини ради знања и 
предузимања потребних мера да се ове неправилности отклоне, 
уколико нх још увек има.

Прсдседник Кривичног одељ. 
Мр Томислав Вурћевић с. р.
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Проф. др Р у д о л ф  Т у  р ч и н  
Психнјатријска болиица Врапче — Загреб

Проф. др Б о р и с л а в  К а п а м а џ и ј  a 
Медицински факултет Нови Сад

Проф. др Б о ж и д а р  К р с т и ћ  
Медицински факултет Ниш

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ Y САВРЕМЕНОЈ ФОРЕНЗИЧКОЈ 
ПСИХИЈАТРИЈИ*

Форензичка психијатрија представља психијатријско под- 
ручје које последњих деценија све више шири и научно продуб- 
љује своје садржаје. Док се раније она, углавном или скоро 
искључиво, бавила гштањем психијатријских вештачења, данас 
она у свом деловању, и теоријском и практичном, обухвата сва 
она питања у којима се „испреплећу” психијатрија и право, од- 
носно обухвата питања у којима се психички поремећена особа 
сусреће са неком правном нормом (третман психички абнорм- 
них деликвената, проблеми грађанско-правног статуса психијат- 
ријских болесника, питање права али и одговорности болесника, 
проблеми здравствене и социјалне заштите болесника, принудна 
хоспитализација ментално поремећених особа итд.).

Савремена општа форензичка психијатрија, следећи токо- 
ве данашње психијатрије с једне и правних наука с друге стра- 
не, последњих деценија рг1звија нека своја засебна подручја. 
Такав развој условљавају специфичности неких форензичко- 
-психијатријских подручја као и већ постојеће тешкоће па и 
немогућност да се форензичка психијатрија успешно прати у 
својој целини. Код тога треба, пре свега, истаћи форензичку 
психијатрију дечијег и адолесцентног доба. Наиме, форензичка 
психијатрија дечијег и адолесцентног доба изискује посебно 
значење односно специјалност из дечије и адолесцентне психи-

* Овај рад је изнесен на пленарној седници VIII конгреса психија- 
тара Југсславије, одржаног септембра месеца 1988. у Новом Саду.



јатриЈе с Једне и законодавства које се односи на то доба с дру- 
ге стране. С обзнром на све већу присутност и значење стари- 
јег животног доба, са појавом геронтопсихијатрије, и у форен- 
зичко психијатријској литератури се све чешће истиче термии 
и појам геријатријске форензичке психијатрије. Познато је, да 
.be, подручје такозване пеналне психијатрије која посебно изу- 
чава и која се посебно бави проблемима психичких поремећаја 
који се јављају код особа у затвору, било истражном или иа 
нздржавању казне. Све је више истраживања и публикација 
која се односе на разноврсна питања из социјалног права од- 
носно здравственог и социјалног законодавства, што опет ства- 
ра засебно форензнчко психијатријско подручје.

Y форензичкој психијатрији психопатологија је била и ос- 
тала све до данас основа у психијатријском вештачком раду. 
Психопаголошки поремећај је оно примарно и битно што за- 
нима правника, судију, тужиоца и адвоката у психијатријском 
вештачењу. Познато је да само оно што је психопатолошки мо- 
тивисано има утицаја и од значаја је за психијатријско вештач- 
ко просуђивање било које врсте у судском поступку. Међутим, 
последњих деценија психопатологија пролази, иаводи се у струч- 
ној и научној литератури европског немачког подручја, кроз 
једну „кризу”. У испитивању психопатолошких поремећаја ја- 
вио се плурализам метода — од клнничко дескриптивннх, псп- 
ходинамских, неурофизиолошких, експериментално-психолош- 
ких све до социолошких. И од тог плурализма метода очекиваЈШ 
се да he се постићи резултати значајни за праксу и теорију. 
Међутим, до тога није дошло јер уместо релатнвизације поје- 
диних метода, јавио се догматски захтев поједшгих npircryna уз 
искључење других. Уз неоспорне доприносе који долазе од плу 
рализма метода мора се рећи: психопатологија се не гложе ис- 
питивати изван неких реалитета, већ једино и само у чврстом 
р>еалитету, било да се ради о психијатријском болеснику или 
још више о форензичко-психијатријском случају.

Уз ранији, феноменолошки приступ, у савременој психи- 
јатрији па следствено томе и у форензичкој психијатрији, дола- 
зи све више до изражаја психодинамски приступ. Погрешно је 
мишл>ење да је дескриптивна психопатологија у некој супрот- 
ности са психодннамиком. Добра феноменоловЈка психопатоло- 
гија даје основе психодинамској експлорацији. Код тога, међу- 
ти.м, треба истаћи проблем који се истиче у стручној литерату- 
ри да млађе генерације психијатара посвећују сувише мало 
пажње учењу и из^гчавању психопатологије a посебно управо 
форензичке психопатологије. И још дал>е; у cnpoBobeiby пси- 
хијатријских вештачења симптоматолошка психопатологија је 
током времена развила одређена мишл>ења и критерију,ме. По- 
јавом психодинамике код нас потр>ебно је уз феноменолошку 
психопатологију студиозно развијати и адекватну форензичку 
примену психодинамског приступа следивши циљ појединих за- 
кона односно законских прописа у вези којих се веиггачење 
тражи и спроводи.



Ако је овај кратки увод у виду општег дела овог излагања 
иоле успео у томе да прикаже сву сложеност материје и акту- 
елност проблема који се постављају, онда је лакше разумети 
мучан посао аутора да одаберу ипак неке „ударне” теме и акту- 
елностп о којима мислимо да један Конгрес треба да расправља 
и да покуша да их расправи. Да ли смо баш направили најбољи 
избор — остаје учесницима да прк>цене но у сваком случају, мо- 
гућности допуна и корекција остају отворене.

Y специјалном делу који смо поделили на организациоиа 
питања и на стручна питања изнели бисмо следеће:

Организациона питања

1) О кадровском проблему. — Пре свега, и без колебања, 
сматрамо да је укидање субспецијализације из судске психијат- 
рије нанело тежак ударац развоју наше судске психијатрије. 
Но интересантно је да наше правосуђе не само што у^своје 
време није ни приметило постојање ове институције док је она 
још како тако постојала, већ да оно никада није правило разли- 
ку гомеђу вештака и вештака. Ко има положен специјалистич- 
ки ИС1ШТ — може бити судски вештак. И не само то, него смо 
сведоци појаве (не ретке) да се после конфронтације двојице 
вештака искуснијих на подручју судске психијатрије, предмет 
повери на „супервештачење” психијатру који се никада није 
бавио судском психијатријом. Затим, судови се не ретко не 
осврћу на то да се, рецимо, ради о деликатном проблему нар- 
комана или алкохоличара и њихових деликата па предмет по- 
веравају вештаку који са том патологијом једва да има нешто 
периферне везе a нема никаквог личног професионалног иску- 
ства. Његово мишл>ење је исто толико „тешко на ваги” као и 
мишљење вештака који је цео свој радни век провео са нарко- 
манима и алкохоличарима.

Осиивање судскопсихијатријских секција при лекарским 
друштвима није адекватно решење јер чланство у тим секција- 
ма не даје никакву посебну и потребну едукацију њеним чла- 
новима. Штавише, могући су и негативни ефехти јер је евен- 
туална селекција при пријему у чланство врло деликатна, осет- 
ЈБИва ствар a припадност чланству може евентуално да створи 
неке прнвилегије које нису ничим оправдане.

Едукација медицинских односно психијатријских стручња- 
ка из форензичке психијатрије, уапште узевши је, може се 
рећи, недовољна. Већ у додипломској настави студената медицине 
требало би посебно и више упознати студенте са, на пример, 
постојећом легислацијом и праксом принудне хоспитализације, 
са лечењем психијатријских болесника на слободи, оних који 
су починили неки деликт, затим са обавезним лечењем алко- 
холичара и друтих зависника уз условну казну, са питањима 
прекида радног односа болесника из психопатолошких мотива 
или због болести уогаите итд. Едукација лекара на специјализа-



цији из психијатрије може се такође сматрати, више или маи>е, 
незадовољавајућом, зависно од прилика и установа које орга- 
низују н спроводе ову специјализацију. Као и у додипломској 
настави, требало би и за лекаре на специјализацији израдити 
минималне програме едукације из форензичке психијатрије. По- 
знато је и већ је речено да суд може именовати за вештака 
сваког психијатра па је онда сувишно истицати зиачење стручне 
компетентности вештака јер њихове евентуалие погрешке по 
правилу доносе много теже последице него што се то цешава 
код, исто тако непожељних, погрешака у свакодневном клкнич- 
ком раду. Досадашња искуства су показала велику корист од 
организовања течајева одн. семинара за пснхијатре на којима се 
обраћују најактуелније теме и приказују савремена достигиу- 
ha, како у до.маћој, тако и у светској форензичкој психијатри- 
ји. Овај облик едукације је од највећег значаја за психијатре 
којима бавл>ење форензичком психијатријом не представља 
главну активност већ оно више произлази из потребе и ситуа- 
ције места у којем су запослени.

На Загребачком медицинском факултету делује постдип- 
ломски студиј из форензичке психијатрије a како смо обавеште- 
ни исто или слично је у плану или је већ спроведено и у Бео- 
граду. Основна сврха тог сгудија је оспособљавање психијатара 
за научноистраживачки рад на подручју судске психијатрије.

2) О такозваним судскомедицинскглм одборима. — Према 
информацијама којима располажемо, организација овнх врло 
деликатних органа није уједначено решена у нашој земљн. Her- 
де постоје посебни судскопсихијатријски одбори, негде не по- 
стоје, већ при медицинским факултетима постоје судсхсомедн- 
цински одбори, који некада дају предмет ad hoc формираним 
комисијама од два или три психијатра a не ретко то ради само 
један психијатар или чак и неурнЈлог који онда арбитрира дво- 
јици илн тројици у форензици искусних психнјатара који су 
се у том пЈзедмету сукобили у михшБењима. Мада је на једном 
стручном састанку у Врапчу ттре вишс година у дискусији кон- 
статовано да су ово већ понешто анахроне устаиове, ипак оне 
живе и даље, a морамо водити рачуиа о томе да правосуђе 
у судскомедицинским одбори.ма гледа врхунска стручна тела 
чија би реч морала бити последња. Гледано кроз ту призму мо- 
рамо се одлучити или да предложимо потпуно укидање ове 
институције и предложимо неко друго решење или да предло- 
жимо потпуну унификацију за целу земљу и то како у погледу 
састава тако и у погледу методике рада. Y сваком сл\^ају, не- 
допустиво је да један психијатар обради предмет и д& мишл.е- 
н>е, a иза њега се испотписује читава серија професора, рецимо, 
хирургије, интерне медицине и, да не кажемо у иронији, мож- 
да и паразитологије. Мора се инсистирати на томе да на сва- 
ком таквом .мишљењу буду потписана бар два психијатра који 
би морално и стручно одговарали за такво мишљење Могла би



ce размотрити и сугестија да се формира један Савезни судско- 
медицински одн. судскопсихијатријски одбор који би био за- 
иста врхунска и последња инстанца у вештачењу.

3) О такозваним „приватним вештачењима”. — Пракса да 
странка мимо наредбе или решења суда ангажује свог вештака 
психијагра било у кривичним било у грађанским предметима, 
није код нас још ухватила дубље корене. Оваква вештачења се, 
за сада, изгледа, појављују само спорадично. Уз претходну на- 
помену да ова пракса није ничим и нигде забрањена, a има 
изгледа да је у ужој Србији и озакоњена (о чему немамо још 
јасних информација), треба рећи да су мишљења о томе и ме- 
ђу правницима и међу психијатрима подел>ена у смислу pro и 
contra, a аргумената за и против има на претек.

Референти по овом питању не заузимају никакав одређе- 
ни сгав, али сматрају да овај Конгрес треба и то питање да 
продискутује и да заузме некакав став.

Нека стручна питања и проблеми

1) О појму и квалификацији „опасан no околину". — Ако 
се пажјБИво проучи слово закона о мерама безбедности видп 
се јасно из формулације да је с у д тај који одређује да ли је 
неко опасан по околину a да то не припада као дужност вешта- 
ку. Ако смо допустили да будемо увучени у тај круг — паша је 
психијатријска грешка јер смо тиме допустили да станемо, 
уствари, у службу вулгарних и за нашу струку, за нас и за 
наше пацијенте понижавајућих предрасуда да су „лудаци” опа- 
сни и да „лудаке тЈзеба стрпати у луднице”. Савремена судско- 
психијатријска литература је врло јасна и одређена у том по- 
гледу: душевни болесници као популација нису статистички 
нимало агресивнији од такозваних „нормалних”. Треба да бу- 
де јасно да чак и параноици, који би требало да буду некакав 
,,модел” агресивности релативно ретко улазе у деликте против 
живота и тела a што се тиче епилептичара ту су се ставови да- 
нашње судске психијатрије у односу на класичну сасвим изме- 
нили. Према томе, да ли је неко опасан по околину или није 
може се боље закључити из његове биографије него из психо- 
патологије и клинике. Изузеци би били случајеви где антисо- 
цијална делатност очигледно произлази из патолошког дожив- 
љавања као што су на пр. параноидна, халуцинаторна итд. и 
где постоји јасна опасност да би такво делање могао наставити 
уколико се не предузму мере лечења и чувања. Према томе у 
већини случајева вештак психијатар не би смео такву квали- 
фикацију да даје сам, подгревајући тиме заблуду како је то тобо- 
же некаква искључиво медицинска квалификација.
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2) O питању алкохолемије. — Пракса нам показује да се 
вредност и значај алкохолемије на суду при покушају рекои- 
струкције клиничке слике испнтиванога у вре.ме учнњења кри- 
вичног дела не само од стране правника него и од crpaue ве- 
штака медицииске струке увелико прецењује н то до те мере 
да јој се, не ретко, придаје скоро апсолутна вредност. Међутим, 
већ је давно, и експериментално на људима a н на основу ем- 
пнрије н то ие само стручне већ и лаичке, уочено да то не 
одговара стварности. Вештачење клиничке слике и craiba алко- 
холисаног човека само на основу алкохолемије требало би већ 
данас сматрати за професионалну грешку (vitium artis). Ипак, 
неке предлоге можемо дати: прво, што је виши ниво алкохола 
— то су клиничке слике сличније. Па ипак, у једном иедавно 
вештаченом случају убиства где је ниво алкохола (сигурно про- 
верено) у мо.менту убиства био 5,45 грам промила, убнца је, 
на основу ауто и хетероанамнезе био далеко од тога да буде 
у клиинчки тешком степену алкохолисаности. Друго, можемо 
се сложити са тнм да алкохолемија иема исто значењеу саобра- 
ћајним деликтима где је патофизиолошко дејство алкохола ипак 
значајније од психопатолошког па је алкохолемија значајнији еле- 
менат у вештачењу док с друге страие стоје деликзи против 
жнвота и тела где има далеко мањи значај, поред осгалог и 
због коикурентног дејства ефеката.

Алкохолемију ценимо, пре свега, као материјалии доказ 
да је неко пио, затим као индикатор (приближни) о томе да 
ли је мало или много пио, најзад, уз остале хемијске анализе 
и зато да се види да ли је у моменту учин.ења дела био у 
фази ресорпције или елиминације, што је клинички ол значаја. 
Према томе, коначни предлог би био: на првом месту треба 
ценити клинику одн. психопатологију али узимати у обзир и 
алкохолемију с тим што она не би смела сама по себи бити пре- 
судна.

3) О извлачењу судскопсихијатријских закључака само на 
основу соматске u,ati само психијатријске дијагнозе. — Слично 
ономе што је речено о алкохолемији, сматрамо да се ни из 
других соматских или лабораторијских налаза па чак ни из 
написане психијатрнјске дијагнозе не смеју аугоматски извла- 
читн судскопсихијатријски закључци и стварати мши.вења. Ту 
се слажемо са W itterom (Витер) да ниједна констатована те- 
лесна болест или оштећење, почев од трауме главе па ло дија- 
бетеса, не може да „пресуђује” веВ то може само психопатолош- 
ка анализа датог случаја у датом тренутку.

Насупрот томе, на суду се не ретко догађа следећи начии 
закључивања: покојни тестатор је имао рак плућа, према томе 
постојала је аиоксија мозга (недовољан проток крви), према 
томе био је тестаторски неспособан! Да и не говоримо о при- 
мени јаких аиалгетика са омамљујућим дејством где се такође, 
не ретко. сувише олако узима да су, рецимо, две три дозе Va
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larona довољне да се неко аутоматски прогласи пословно не- 
способним.

Ни психијатријска дијагноза сама по себи не може бити 
пресудна. Ако је неко на отпусној листи добио дијагнозу „схи- 
зофренија” онда то не може значити да је он аутоматски не- 
урачунљив или пословно неспособан јер је хштање каква је 
његова клиничка психопатолошка слика била у датом тренутку 
a нарочито каква је била мотивација за кривично дело или 
грађанскоправну радњу.

Према томе, све соматске дијагнозе, лабораторијски нала- 
зи или психијатријске дијагнозе које евентуално налазимо у 
медицинској документацији, могу и треба да нам буду помоћно 
средство у стварању судскопсихијатријских закључака али ни- 
како главно или пресудно.

Закључци

Ово што смо изнели је  само један кратак и врло оскудан 
„КЈХЖн" пркзблема у савременој и нашој судској психијатрији. 
Јасно је да су бројна питања и проблеми остали неспоменути. 
He треба се заваравати да ће то у дискусији бити учињено јер 
за то нема довољно времена. Зато аутори као крајњи затсључак 
предлажу да се у блиској будућности иде на организовање по- 
себних судскопсихијатријских састанака и то на оиштејугосло- 
венском нивоу. Да ли ће се то звати конгреси нли симпозиуми 
или саветовања, да ли ће бити монотематски или ће бити тре- 
тирано вшие питања и тема, мгш>е је важно али је важно да 
се почне — или боље речено, да се настави започето. Сем тога, 
препорука овог Конгреса Удружењу психијатара Југославије би 
требало да буде да се учине максимални напори за обнављање 
субспешчализације из форензичке психијатрије.
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С л о б о д а н  l U o e u h
суди.ја Вишег суда у Ср>емској Митровици

ДЕЈСТВА ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Y НАШЕМ ПРАВУ (I)

Настала из разноврсних мотива и побуда, у коју су угра- 
ђени различити интереси њених актера, ванбрачна заједница, 
као појава, која иначе датира од најстаријих времена у људ- 
ском друштву, је током свог дугог паралелног постојања уз брач- 
ну заједницу, показала континуирану виталност, па чак и онда 
када се на њу гледало као на изразиту штетну појаву, до мере 
која се граничила са јересом. Y класним друштвима с изразито 
патријархалним назорима и у складу са тадашњим друштвеним 
схватагБима, стањем свести и етике, на сексуални однос се 
иначе гледало скептично уз отпте прихваћени став да је он 
био дозвољен, бар за жене, само у оквиру брака. Ван тог ок- 
вира тај однос је био друштвено недозвољен, a н>егови партнери 
у складу са таквим гледањем и моралом и то опет у првом 
реду жена, били су морално дискриминисани, през1фани ii 
жигосани. Ипак, ни морална, ни друштвена, па касније ни за- 
конска дискриминација није довела до нестанка ванбрачних 
заједннца, оне су у мањем или већем обиму, опстајале и егзи 
стирале, задржавнш се као неформалне заједнице живота и 
рада двоје лица различитих полова и до данас.

Шта је то што и поред бројних предности брака и сада у 
социјалистичком друштву погодује настанку ванбрачних зајед- 
ница? Који су то конкретни интереси, поводи и разлози који 
доводе до њене појаве и који условллвају њено nocTojaibC?

Y набрајању могућих разлога треба поћи и од оних објек- 
тивних, односно оних који представл>ају брачну сметњу за за- 
кључење брака. Ту би долазили пре свега већ постојећи брачни 
статус једног или оба ванбрачна друга, њихово крвно сродство, 
душевна болест, неспособност за расуђивање и сродство засно- 
вано потпуним усвојењем. Некада се ради и о чисто техничким 
сметњама. Примера ради то би била ситуација кад један од 
потенцијалних брачних другова није у могућности да прибави 
потребна документа за венчање. Ту дал>е долазе чисто субјективни
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разлози као што су раалози личног опредељења a у смислу нега 
тнвног става ванбрачних другова према установи брака, нетоле- 
рантног става према свечаној церемонији легалног брака, помгга, 
свадбарским обичајима и свим оним осталнм што пратн један та- 
кав обред. Има особа које не желе такву животну заједшшу која 
нма ди.чензију времена. Желе заједнички живот само до тренутка 
до Kojer они сматрају да има сврхе да постоји и траје. Неки имају 
страх и резерву према обавезама које намеће званични, формал- 
ни брак као нпр. према обавези нздржавања и свакој другој 
обавези, личноимовинске и имовинске природе. Некоме смета 
публицигет, a неко нема склоност ни трајнијег, a камоли трај- 
ног везивања са неком особом супротног пола. Разлози су не- 
када и у традицији. Тако у неким крајевима на селу постоји 
обичај да закључењу брака претходи обавезно известан период 
времена у коме будући супружници живе у ванбрачкој зајед- 
ници. Некад су у питању и чисто економски поводи. Прнмера 
ради недостатак радне снаге у неким сеоским срединама по- 
годује закључењу ванбрачних заједница, јер се на тај начин 
обезбеђује недостајућа радна снага. Понекад оне су диктат и 
неравноправних односа у којима економски самосталнијп и ма- 
теријално сртериорнији ванбрачни друг једноставно намеће дру- 
гом ванбрачном другу такву форму и начин жизота.

Наше социјалистичко друштво, без обзира што х^орално 
другачије третира ванбрачни однос и што о сексуалним односп- 
ма ван брака има друга схватања, савременија и напреднија, при 
чему је акценат на равноправности полова, улаже напоре за 
јачање брака и преко овога за јачање породице, као темељног 
основа друштвеног жнвота, стимулишући rpabane да ступају 
у брак као заједницу живота коју је закон уредио. Y том ци- 
љу оно претпоставља брак ванбрачној заједници.

Шта је то што сваког савременог законодавца па и нашег 
опредељује за углавном негативан став према ванбрачној за- 
једници?

Пре свега у народу је још увек присутно схватање да су 
ванбрачпе заједнице неморалне. Свакако да друштво може у 
већој Д1ери да утиче на морал у браку, него у ванбрачној за- 
једници. To се иа одређен начин постиже и кроз испуњење ус- 
лова за закључење брака a и кроз контролу, проверу, оцену 
и услове за престанак брака разводом. Такав утицај није могућ 
код ванбрачних заједница. Због недзстатка јавности тешко је 
спречити настанак ванбрачних заједница које су иежељене и 
штетне и које су некада последица н недовољно одговорног 
и озбиљиог односа и пр>ема будућим обавезама и пре.ма будућем 
потомству. И са чисто практичне стране брак је у предности над 
ванбрачном заједницом. Y споровима који настају поводом ван- 
брачних заједница понекад је нпр. веома тешко доказатн и утврди- 
ти постојање ванбрачне заједнице, што директно угрожава зашти- 
ту интереса деце и жена везаних за права из такве заједнице. 
Ванбрачна заједнпца не може да обезбеди до краја сигурност
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жене, a посебно оне која је економски инфериорна и материјал- 
но необезбеђена. Само потпуно еманципована н економски са- 
мостална и независна жена може да буде изнад проблема и не- 
ПОВОЛЛ10СГИ које садржи ванбрачиа заједница.

Поред свега изнетог, те поред околиости, да уз сав пози- 
тиван помак на плану правне и друштвеие зашгите ванбрачиих 
заједница код нас, ванбрачна заједница, чак и онда кад има 
такав садржај да у свему консумира природну, моралну и био- 
лошку сврху брака, не ужива заштиту као брачна заједиица, 
о чему ће бити више речи у каснијем излагању, она је ипак 
наша социолошка стварност и збиља.

Кад је већ то тако онда треба у овом уводном делу иешто 
рећи и о односу који је постојао и који постоји према њој. 
Y том смислу и правцу може се констатовати ла је после осло- 
бођења већ првим по реду донетим Уставом (оним из 1946) 
заузет негативан став према ванбрачној заједници, пошто је 
тај Устав одлучно устао у заштиту брака, признајући само брач- 
ној заједници правна дејства. Слично је било н са Уставом из 
1963. r., a истоветан однос и став задржан је и поновјбсн и у 
Уставу из 1974. године.

Тек рефор.мом брачног и породичног законодавства која 
је услелн.ла после Устава из 1974. г., када је регулисан.е про- 
бле.матике из области брака и породице пренето у законодавну 
иадлежност република и покрајина, дошло је до правчс зашти- 
те ванбрачне заједнице.

Какав је правни положај ванбрачне заједннце iipc.via ре- 
публичком и покрајинско.м законодавству?

Као прво и као претходно треба рећи да зретман ванбрач- 
не заједнице на југословенско.м простору није јединствен. У 
вези с тим позитивно републичко и покрајинско породично 
право може се поделити у три групе.

Прву групу сачињавају оне републике и покрајине које 
својим породичним закони.ма уопште не признају породично- 
-правна дејства ванбрачним заједница.ма. Ради се о САП Војво- 
дини, СР Македонији и СР Црној Гори. Истина, у законодавству 
тих федсралних јединица ванбрачиа деца су потпуно изједна- 
чена са децом рођено.м у браку, али са.ма ванбрачна заједница 
није уопште законо.м уређена, тако да су односи из.међу ван- 
брачних другова правно несанкциоиисани.

У другу групу долазе републике и покрајине које су сво- 
јим породичним закони.ма признале нека породичиоправпа (и.мо- 
винска) дејства ванбрачни.м заједницама. У ту групу долазе 
СР Србија, СР Хрватска, СР Босна и Херцеговина и СШ  Ко- 
сово.

У трећу групу долази са.мо СР Словенија, која је својим 
р>епублички.м законо.м уредила ванбрачну заједннцу на такав 
начин да ју је у све.му у погледу њених дејстава изједначила 
са брачиом. Истина, ради се само о породичноправни.« дејстви-
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ма, a не и дејству у другим правним областима, као у области 
наследног права, стамбеног права и пензијско-инвалидског оси- 
гурања.

Шта је ванбрачна заједница

Дефиницију ванбрачне заједнице не садрже сви закони 
реггублика и покрајина који је уређују својим породичним за- 
конодавством. Само ЗБПО СР Србије и ПЗ СР БиХ садрже де- 
финицију ванбрачне заједнице. По првом то је заједница живо- 
та мушкарца и жене, која није заснована на начин утврђен 
законом, a no другом то је заједница живота мушкарца и жене, 
која није уређена на начин који је прописан законом.

Међутим, једна свеобухватнија дефиниција могла би да 
гласи — да је то слободна или неслободна заједница живота 
мушкарца и жене, дужег или трајног, краћег или привременог 
трајања, која настаје било њиховом сагласношћу воља било 
ЈБиховим пркЈстим саживл>авањем, a престаје смрћу једног од 
њих, склапањем брака, споразумним или једностраним раски- 
дом и која не ствара за њих права и дужности предвиђене брач- 
ним правом и другим гранама права, осим када јој закон при- 
знаје сва или одређена правна дејства, као и браку.

Која је разлика између ванбрачне и брачне зајед!шце?
Основна разлика је у томе што се брак закључује v зако- 

ном прописаној форми уз ограничења која намећу брачне смет- 
ње и што престаје под условима и на начин прописан зако- 
ном, док ванбрачна заједница настаје неформално, слободном 
вољом, фактичким саживљавањем мушкарца и жене и што на 
исти начин и престаје, такође неформално, споразумним раски- 
дом заједнице живота или пак једностраним напуштањем зајед- 
нице независно од жел>е и сагласности другог партнера.

Иначе и брачна и ванбрачна заједница су заједнице живо- 
та и рада. По своМе циљу, времену трајања и фактичком садр- 
жају ванбрачна заједница се битно не разликује од брачне.

Y животу не представл>а малу потешкоћу раздвојити ван- 
брачну заједницу од њезине варијанте слободне љубави, од од- 
носа између мушкарца и жене који представља љубавни однос 
који се прикрива од друштва.

Да ли постоји ванбрачна заједница кад се она састоји из 
Јшти.мнпх полних односа, заједничких излазака, a не постоји све 
друго? Или обрнуто, да ли такође постоји ванбрачна заједница, 
ако постоји све друго a не постоје интимни полни односи? Шта 
је то уопште што треба да постоји па да би се извео закључак 
да је у питању ванбрачна заједница?

Свакако да ванбрачни сексуални односи, па и они који за 
последицу имају рађање деце, сами по себи нису довољни за 
закључак да већ основом тога између тих двоје лица постоји 
ванбрачна заједница. Неки показатељи говоре да већи број ван-
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брачне леце представља потомство лица која нису заснивала 
ванбрачну заједницу, него лица која живе у ванбрачној зајед- 
ници. Ради тога број ванбрачне деце не може бити поуздан по- 
казатељ за број ванбрачних заједница.

Неформалних животних заједница има разиих. Неке од њих 
представљају спорадичну, повремену, несигурну, нестабилну или 
једнострану везу између лица која имају интамне односе, друге 
се испољавају као трајније, чвршће и тешње заједнице живота 
и рада лица у таквом односу, као једно домаћинство и економ- 
ска заједница у којој се лични доходак оба лица слива у један и 
троши на њихове заједничке потребе, односно у којој учесници 
не одвајају свој доходак за одвојено задовољавање искључиво 
својих личних потреба.

Да би једна животна заједница мушкарца и жене могла да 
се сматра ванбрачном заједницом, она не може бити кратко- 
трајна н без садржаја елемената које има и заједница жнвота у 
браку. To истовремено мор>а бити заједница живота и рада са 
димензијом времена, дубине и емотивности, али и са димензијом 
економске повезаности и условљености, испомагања и подршке, 
сарадње у вођењу заједничког домаћинства, располагању и уп- 
рављању са постојећим и створеним добрима.

Да ли постоји или не постоји ванбрачна заједница, је увек 
фактпчко питање. Закључак о томе изводи се према целокупном 
односу ванбрачних партнера, из квалитета тог односа, фактичке 
могућности заједничког становања и разлога за заснивање ван- 
брачне заједнице. Y зависности од околности сваког конкретног 
случаја и од околности у којима мушкарац и жена живе прк)су- 
ђује се да ли се тај однос може подвести под иојам ванбрачне 
заједннце или не. Некада за тај закључак није неопходно да ван- 
брачни другови стално заједно станују у истом месту, a некад 
пак само заједничко храњење уз одређени допринос, па чак и за- 
једничко становање не значи постојање ванбрачне заједнице, по- 
што ова поред осећајне повезаности и узајамне блискости треба 
да представља и економску заједницу чији су чланови спремни 
на узајамно помагање и солидарност.

Иначе, као што је већ речено, ванбрачних заједница има 
разних и у зависности од критеријума, који служе за њихово 
разграничење и поделу оне се могу сврстати: на трајне или при- 
времене, код које поделе је критеријум разграничења време тра- 
јања, на јавне и анонимне, код којих је критеријум разграниче- 
ња публицитет, на слободне и неслободне, код којих је  критери- 
јум разграничеиЈа постојање или непостојање неке брачне смет- 
ње за закључење брака, односно још конкретније да ли се који 
од партнера налази или не налази у браку и на ванбрачне зајед- 
иице малолетних и ванбрачне заједнице пунолетних лица.

За потребе праксе свакако да је од највећег значаја подела 
на трајне и привремене ваибрачне заједнице и на слободпе и не- 
слободне. Разлози за то уочиће се у каснијем излагању.
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ДЕЈСТБА ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ИМОВИНСКЕ ОДНОСЕ 
ВАНБРАЧНИХ ДРУГОВА

To што Основни закон о браку није уредио ванбрачну за- 
једницу и што јој није, самим тим, дао посебна дејства, није зиа- 
чило да поводом ванбрачне заједнице, њеног трајања и престан- 
ка није било прмзблема и спорова. Ти спорови су, што је н нор- 
мално, настајали у највећем броју случајева по прекиду зајед- 
ничког ванбрачног живота. Y току трајања ванбрачие заједнице 
обично ни једно од ванбрачних другова не поставља пигање и не 
потеже проблем власништва на стеченим стварима. Обоје сма- 
трају да су оне заједничке и са њима они располажу заједнички 
и споразумно. Тек кад заједница престане, питање признања пра- 
ва власништва на стварима које су стечене заједничким радом у 
току трајања заједнице постаје једно од спорних питања и то пи- 
тање по правилу се разрешава на суду.

С друге стране има ситуација, ндентичних као и у браку, 
да и поред уложеног рада ванбрачних другова током трајања 
њихове ванбрачне заједнице, не дође до резултата и плодова 
тога рада. Једноставно изостане било какав принов, имовина ос- 
тане иста, као на почетку заједнице или се чак умањи.

Како се поставити у односу на спорк)ве до којих доће пред 
судови.ма, a поводом изнетих ситуација? Да ли ванбрачном одно- 
су и ванбрачној заједници признати или не признати дејство?

Проблем ни најмање није био једноставан јер су се кроз 
њега ломили и сукобљавали опречни интереси и приштипи. Тре- 
бало је кроз судске одлуке, a поводом насталих спорова, ускла- 
дити и разлоге морала и етике, афирмисати законитости и дати 
подршку легалном браку, a истовремено не повредити једно од 
основних начела нашег социјалистичког друштва — да свако 
нма право на прнсвајање плодова свога рада и да нико не може 
бити у ситуацији да буде експлоатисан од стране друтога.

Y првим годинама после ослобођења земље, ваљда и због 
тога што је целокупан друштвени жнвот био прожет и надахну'т 
идејама о беспрекорно моралној чистоти и осуди свега онога 
што је неморално и у раскораку са важећим схватањима у том 
времену, пракса судова, на којој је код изнетог законског реше- 
ња — да је ванбрачна заједница правно непризната заједница, 
је била та која је регулисала и каналисала токове и исходе по- 
стојећих спорова. Ипак преовлађивао је изразито негативан став 
према ванбрачној заједници и то толико да се кроз судске одлу- 
ке негирало практнчно начело социјалистичког права да се рс- 
зултати туђег рада не смеју присвајати и уставно определење да 
само рад и његови резултати опредељују друштвени и материјал- 
ни положај сваког човека.

Као илустрацију тадашње судске праксе, која је  потпуно 
негарала дејства ванбрачне заједнице на имовинске односе ван- 
брачних другова наводим и цитирам поједине сентенце судских 
одлука; уз напомену да ће се уз поједине сентенце дати и део
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разлога, како би се што боље уочили и сагледали резони за так- 
во схвагање и преко тога разумела каснија еволуција таквих 
схватања све до признавања права ванбрачних другова на стииа- 
ње заједничке имовине у ванбрачној заједници.

„Ванбрачни однос као противан праву не може пружити 
основ за стицање права за лица која у том односу \^ествују. 
Ванбрачна жена не може имати више права него обична (брач- 
иа) a no позитивним законским прописима брачна жена нема 
права на накнаду за свој уложен рад, па према томе то право 
не.ма ни ванбрачна жена.” — (ВСС Гзз. 451/49)

,,Не могу се судским путем остваривати поклони међусобно 
учињеки за време трајања ванбрачних односа, јер ти поклони 
потнчу из неморалних и недозвол>ених ванбрачних односа стра- 
нака.” — (ВСС Гзз. 447/50)

„Ванбрачни однос није основ за стицање имовинског права.” 
Из образложења:
„Из утврђеног чињеничног стања види се, да је између пар- 

ничара постојала заједница живота — ванбрачни однос, који је 
трајао дуги низ година. Међутим, оваква заједница не заснива 
право својине једног ванбрачног друга на имовину другога, која 
је купљена за време док је трајао тај ванбрачни однос, те тужи- 
Лза само по том основу не би имала право да тражи издвајање 
дела из имовине туженог. Само онда, кад би се утврдило да се 
једна страна на рачун друге стране неправедно обогатила и да 
је имоБина једног брачног друга стварно увећана радом другога, 
могла би она страна, на чији се рачун друта страна обогатила, 
да истакне захтев пре.ма тој другој страни по основу пеправич- 
ног обогаћења, a то у овом случају суд није утврдио. Ово утоли- 
ко пре што ванбрачни однос сам по себи није правна чин>еница 
која ствара и обавезе и што ванбрачни однос нема такав карак- 
тер да се због ванбрачног стања стварају права и обавезе." — 
(ВСС П. 568/47)

„Ванбрачна жена нема права на награду за рад у заједници 
јер на то нема права ни брачни друг. Ванбрачни однос не даје 
претпосдавку да се рад ванбрачних другова у ванбрачној зајед- 
ници има сматрати радним односом, да би се по том оскову мог- 
ла тражити накнада за рад као награда." — (ВСС Гзз. 144/50) 

Ипак и у тим годинама било је одступања од изнетнх тврд- 
њи, бескомпромисних ставова. Макар кроз разлоге, као нпр. у 
иитираној одлуци ВСС бр. П. 568/47, пробијало се и другачије 
схватање, a у правцу и смислу вредновања и признатва рада и 
другог ванбрачног друга. Истина не кризз право на стварноправ- 
ни захтев, већ кроз право на облитационо правни захтев.

Интересантни су и разлози такође цитиране одлуке ВСС бр. 
Гзз. 144/50, у којима се између осталог наводи:

„Једино ако би било приновка и утврдило се да су обе 
странке допринеле стицању, могла би свака страча да тражи део 
приновка према свом доприносу."

19



Свакако да је то наговештај и другачијег схватања, правич- 
нијег и правно логичнијег, јер изнете судске одлуке заиста је 
тешко бранити правном аргументацијом. Као да је страх од тога 
да се не изједначи положај ванбрачне са брачном женом или 
мужем, надвладао и надјачао све друге разлоге.

Како је судска пракса показивала колебања и како је било 
лутања поготово у односу на прк>блем да ли ванбрачном другу 
припада право на новчани износ, као награда за рад улаган то- 
ком TpajaiBa ванбрачне заједнице, то је Савезни врховни суд на 
својој Општој седници дана 4. III 1954. г. донео Упутство о на- 
чину решавања спорова који настају у вези са ванбрачним за- 
једницама, све у циљу уједначавања судске праксе и правца да- 
љег поступања, према којем је према ванбрачној заједшош опет 
заузет иегативан став, уз непризнавање дејства које производи 
брачна заједница. Y Упутству је наведено да одлуке судова мо- 
рају бити у складу са принципом заштите законитог брака и да 
склапање и одржавање ванбрачне заједнице није у складу са 
начелима и прк)писима ОЗБ, те да се има узети да је пр>отиван за- 
кону и добрим обичајима сваки уговор закључен у сврху обра- 
зовања н одржавања ванбрачне заједнице. Противно гледиште 
погодовало би у пракси појави ванбрачних заједница, те би прк)- 
тивуречило принципу заштите брака. Ванбрачним друговима не 
могу се признати узајамна права и дужности која по прописима 
О З^а настају у браку и која припадају брачним друговима. He 
постоји могућност за издржаван>е ванбрачног друга, мада оно 
што је дато по том основу не може да се тражи натраг. He до- 
лазе у обзир ни било какве наследно правне прегензије било ко- 
јег од ванбрачних другова, пошто би супротно гледиште значило 
битно изједначавање ванбрачне заједнице са брачном. He при- 
знаје се постојање заједничке имовине и прокламује потпуна 
имовинска самосталност ванбрачних другова и одвојеност њи- 
хових имовина. Сваки од њих има право заштите својих својин- 
ских и других стварних права и то како према трећим лицима, 
тако и према ванбрачном другу. На имовину која се радом ван- 
брачних другова стекне у ванбрачној заједншџЈ не могу да се 
примене правила ОЗБ за заједничку имовину супруга и с тим у 
вези дословце се каже: „Сувласништво брачних другова на имо- 
вину стечену њиховим радом у току брака нужно је као услов 
равноправности супруга, учвршћења и одржавања брака. Су- 
власништво које би се оснивало на заједничком раду ванбрач- 
них другова у току њихове заједнице изједначавало би такву за- 
једницу са браком. Који ванбрачни друг је власник стзари, о 
томе се суди по правним правилима о стицању својине. Друтом 
ванбрачном другу може се у одговарајућој мери признати само 
тражбено право за његов удео у стицању имовине”. За случај да 
се ствари једног ванбрачног друга угроше у ванбрачној заједни- 
ци за потребе другог ванбрачног друга, чланова његове иородице 
или за потребе његовог домаћинства и привредног газдинства, 
Упутство предвиђа могућност да власник тако утрошених ства-

20



ри може тражити накнаду њихове вредности, по одбитку онога 
што је утрошено за издржавање власника и за подмирење ње- 
гових обавеза. Међутим, не би се могла тражити накнада вред- 
ности намирница и других потрк)шних ствари, које су утро- 
шене за свакодневне потребе домаћинства. Додуше, ако је 
при томе потрошена знатна количина тих ствари на пре- 
гежну корист другог ванбр>ачног друга или члаиова његове по- 
родице, узимајући у обзир услове под којима је настала ван- 
брачна заједница, време трајања исте, врсту и количину намир- 
ница и имовно стање ванбрачних другова, може се досудити при- 
мерена накнада. Што се тиче накнаде за рад, који је уложен од 
стране ванбрачног друга у послове домаћинства и привредног 
газдинства другог речено је да није правилна пракса да такве 
захтеве треба одбијати само због тога што је рад извршен у току 
ванбрачне заједнице живота и у вези са њом. Накнада вр>едно- 
сти рада не значи остваривање користи од самог постојања ван- 
брачне заједнице. Одрицање сваке правне заштите погодовало би 
појаву, да се под видом ванбрачне заједнице бесплатно искориш- 
ћује радна снага ванбрачног друга и постиже неосновано обога- 
ћење на његову штету. Речено је да је неправилна и пракса која 
је те захтеве одбијала због тога што се друга страна није обаве- 
зала на плаћање рада. Међутим, истовремено је речено да је не- 
правилна и пракса и схватање да ванбрачном другу припада пра- 
во на вредност уложеног рада, као да је између ванбрачних дру- 
гова закључен уговор о раду. С тим у вези је дословце речено; 
„Овакво гледиште не одговара ни вољи странака, које ступају 
у ванбрачну заједницу и које тиме не закључују уговор о раду. 
Споразум ванбрачних другова да образују заједницу живота и 
рада сличну браку и постојање овакве заједнице живота и рада 
може се узети само као израз вол>е ванбрачних другова да у за- 
једници раде на заједничку корист. Доследно томе један ван- 
брачни друг може тражити вредност свога рада уложеног у по- 
словима домаћинства и привредног газдинства другог, ако је тим 
радом приновл>ено и унапређено имање другог ванбрачног друга 
и у сразмери у којој је својим радом допринео да настане ова 
корист”. На крају Упутством је пр>епоручено да се удовољава и 
захтевима такве вр>сте, чак и онда кад радом ванбрачног друга 
у корист другог није ни увећана ни унагфеђена имовина тог 
другог, с тим да накнада треба да буде примерена околностима 
пожртвованог залагања ванбрачног друга на подизању, неговању 
и чувању деце, неговању у болести другог ванбрачног друха и чла- 
нова његовог домаћинства, трајању ванбрачне заједнице, врсти, 
количини и значају уложеног рада и сл. Захтевима у том правцу 
може бити обухваћен и старешина домаћинства, a при свему то- 
ме није од значаја кривица за прекид ванбрачне заједнице.

Сагласно Упутству у годинама које су уследиле усталила 
се пракса према којој се ванбрачној жени (она је наиме скоро 
увек блла у тој позицији) није признавао удео у стеченој имо- 
вини, већ само новчана накнада као тражбено право за њен до- 
принос у стицању имовине. Који је ванбрачни друг власник ства-
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ри које су стечене у ванбрачној заједници, одлучивало се по 
општим правилима имовинског права о стицању својине. Нису 
се прњмењивала правила предвиђена ОЗБ за стицање заједничке 
имовипе у браку. Рад у ванбрачној заједници није се вредновао 
као допринос у стицању заједничке имовине, већ се цеиио као 
чињеница, која доводи до обогаћења без основа. Чин.еница за- 
једничког рада у ванбрачној заједници није се уопште узимала 
у обзир при стицању имовинскнх права.

Као сведочанство тога времена наводим сентенце внше суд- 
ских одлука:

„Влнбрачној жени може се у одговарајућој мери призна- 
ти само накнада као тражбено право за њен удео у стицању имо- 
вине, али не и удео у стеченој имовини”. — (ВСС Гж. 608/58, 
776/52 и 2734/55)

„Који је ванбрачни друг власник ствари која је стечена у 
ванбрачној заједници, има се одлучити по општим имовинским 
правијшма о стицању својине, a не по прк)писима који важе за 
стицање имовине у брачној заједници”. — (ВСС Гж. 3452/58)

,,Y погледу користи коју један ванбрачнн друг стекне ра- 
дом другог ванбрачнаг друга (у повећању његове имовине, у 
уштедама или одржавању постојеће имовине), примењују се 
правна правила о неоснованом обогаћењу”. — (ВС БиХ Гзз. 
15/71)

„Ванбрачна жена нема право на накнаду за рад у ванбрач- 
ној заједници, већ може имати право само на накнаду оног из- 
носа, који представља неоправдано обогаћење противне стра- 
не”. — (СВС Рев. 1349/62)

„Одредба чл. 10. ОЗБ, која се односи на заједничку жмови- 
ну коју су брачни другови стекли радом у току законитог брака, 
не може се применити и у случају када се радн о имовини која 
је стечена за време трајања ванбрачне заједнице, јер би се тиме 
ванбрачни однос изједначио са законитим браком. О својини 
ствари стечених -за време трајања ванбрачног односа пресуђује 
се по правним правилима о стицању својине, a другом ванбрач- 
ном другу може се признати само тражбено право за одговара- 
јући удео у стицању имовине.” — (ВСС, Одељење у Новом Саду 
Гж. 524/57)

„Ванбрачни друг има право на накнаду вредности свог 
рада уложеног у послове домаћинства у привредном газдинству 
другог ванбрачног друга, не само кад је тим радом прнновљено 
и унапреБено имање другог ванбрачног друга, већ и када се тај 
ванбрачни друг залаже и ради личних потреба чланства тог до- 
маћинства и привредног газдинства.” — (ВСС Гж. 3597/54)

Када се радило о ситуацији стицања путем прираштаја као 
што је грађење где је долг13ило до улагања рада и материјала, 
онда су се примењивала правна правила грађанског права о сти- 
иању путем прираштаја и на тако стеченим стварима ванбрач- 
ним друговима је признавано право сувласништва на одговара- 
јућим сувласничким уделима према доприносу у стицању.
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Y TOM смислу као карактеристична наводн се сентенца из 
већ помињане одлуке ВСС, ОделЈење у Новом Саду бр. Гж. 524/57, 
која се допуњује:

,,Y случају зидања или дограђивања у посебну имовину 
другог брачног друга, његовом брачном другу може припадати 
новац односно противвредност његовог дела доградње, a може 
му се признати и право својине на некретнинама зависно од 
обима односно значаја вредности његовог удела у доградњи, од- 
носно вредности тог удела с обзиром на вредност целе заједнич- 
ке имовине. Y случају доградње брачног друга у имовину дру- 
гог брачног друга питање облика удела доградитеља не решава 
се увек, искључиво и једино по облигационом основу, већ може 
доћи у обзир и утврђење сусвојине односно стварног права за- 
висно од обима или значаја вредности удела дограђивањем у до- 
градњи односно вредности тог удела с обзиром на вредност целе 
заједпичке имовине.”

1'реба рећи да се већ тада у том времену пробијало схвата- 
ње да се начела ОЗБ о заједничком стицању могу, у одређеним 
случајевима, примењивати и на имовину у ванбрачној заједници. 
To су случајеви у којима је долазило до стицања ствари радом 
ванбрачних другова у ванбрачној заједници, која је непосредно 
претходила брачној или пак у заједници која је иепосредно усле- 
дила после развода брака.

Наводим примере из судске праксе;
„Ако два лица различитог пола живе дуже времена у ван- 

брачној заједници, па после склопе брак и у браку проведу још 
низ година, онда је правилно и оправдано да се целој заједнички 
стеченој имовини призна карактер и правни значај заједничке 
имовине у смислу Закона о имовинским односима брачних дру- 
гова.” — (ВСВ Гж. 664/61)

„Све што је стицано за време ванбрачне заједнице, ако доц- 
није ванбрачни другови закључе брак, сматра се да је стицано 
за брачну заједницу”. — (ВСС Гж. 2415/64)

„Има се сматрати као брачна тековина и имовииа која је 
стечена за време трајања ванбрачне заједнице живота и рада 
ако је за време трајања те ванбрачне заједнице или непосредно 
иза ње закључен брак међу тим особама”. — (ВСС Гж. 4363/65)

Цптирани ставови судова били су претеча судске праксе 
која је иза тога уследила.

Већ одмах непосредно иза објаве Упутства СВС од 4. III 
1954. r. јавиле су се критике на заузети став и то у прво.м реду 
поводом искључења могућности да ванбрачни другови стичу 
својим радо.м токо.м заједничког живота заједничку имовину. И 
заиста било је тешко бранити тај став у присуству истовремене 
могућности да је то доступно друти.м лицима која жизе и раде 
заједно или само раде заједно, независно од тога да лп су истог 
или различитог пола, a ванбрачии.м друговима то није било до.з- 
вољено само због тога што живе у ванбрачној заједници. Значи 
то је било могуће ортацима, члановима шире породичне зајед-
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нице, брачним друговима, a само ванбрачним друговима то није 
било могуће.

С друге стране колико год је институт неоснованог обо 
гаћења прихватљиво и погодно правно средство да се спречи 
присвајање плодова туђег рада, што је иначе неспојиво са наче- 
лима пашег друштва, ипак се у оквиру тог правног института 
не молсе решити проблем права ванбрачног друга по основу 
рада, будући да се његово основно право што га стиче радом 
у тој заједници не може исцрпсти у одређеном износу накнаде 
коју може, али и не мора, добити.

(Наставиће се.)
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К Р И Т И К А  П Р Л В Н Е  П Р А К С Е

Д р а г а н  Y. К а л а б а  
судија Општинског суда у Гучи

УГОВОР ПРОТИВАН МОРАЛУ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ 
САМОУПРАВНОГ ДРУШТВА

Предмет овог рада јесте анализа карактеристичне судске 
одлуке из области ништавих уговора — чл. 103. Закона о обли- 
гационим односима, конкретно уговора који је закључен против- 
но .моралу социјалистичког самоуправног друштва. О овом слу- 
чају одлучивано је у првостепеном, другостепеиом поступку и 
по ревизији код Врховног суда СР Србије.

Лично сматра.м као судија у грађанској материји Огаитин- 
ског суда да је недовољно што се у већини наших пранних ча- 
сописа објавл>ују само сентенце карактеристичне судске одлуке 
са кратким изводом из образложења. Управо рубрика „Правна 
пракса” часописа Гласника Адвокатске коморе Војводине пока- 
зује добру страну приказивања карактеристичног правног слу- 
чаја у потпуном светлу поступка по р>едовним и ваиредним прав- 
ни.м лековима уз шири ко.ментар.

С обзирнзм да и.мам личног увида неколико година уназад у 
неке наше часописе (Правни живот, Билтен судске праксе, Збор- 
ник судске праксе, Наша законитост, Адвокатура, Одвјетник, 
Гласник Адвокатске коморе Војводине) запазио сам мало објав- 
.1 >ених о.длука из области тзв. неморалиих правних послова. Ми- 
слим да ће конкретан пример обогатити сазнање из те области. 
И овде, као и у ранијим случајевима, не.мам намеру да зађем у 
некакве теоријске расправе. Она је нужна само у делу бол>ег 
разумевања конкретног случаја.

Одредбе о ништавости уговора се налазе у чл. 103. до чл. 
110. Закона о облигациони.м односима. Ништав је уговор закљу- 
чен противно моралу социјалистичког самоуправног друштва и 
у случају ништавости свака уговорна страна дужна је да врати 
другој све оно iirro је примила по основу таквог уговора. Суд 
може у том случају одбити у целини или делимично захтев не-
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савесне стране за враћање онога што је другој страни дала. На 
ништавост суд пази по службеној дужности.

Конкретно Закон о облигационим односима, нитн други 
иаши позитивни призписи не дефинишу морал који би одговарао 
нашем социјалистичком самоуправном друштву. Морал соција- 
листичког самоуправног друштва подразумева општу свест од- 
ређене друштвене средине. Y нашим условима она мора полази- 
ти од основа нашег социјалистичког уређења, утемељених у 
Уставу СФРЈ, уставима република и покрајина, која искључује 
сваки вид експлоатације. To доводи до закључка да је појам 
неморалног уговора обележен већим степеном релативности и 
управо у томе се огледа стваралачка улога суда. Шта је конкрет- 
но морално, a шта неморално, фактичко је питање, a полазећи 
од основних претпоставки које су претходно наведене.

V конкретном случају ради се о пресуди Општинског сула 
Гуча II. 392/84 од 26. 6. 1985. године, пресуди Окружног суда Ча- 
чак Гж. 1179/85. од 17. 10. 1985. године и пресудп Врховног суда 
Србије Рев. 442/86 од 31. 3. 1986. године.

Тужилац Ц. С. из села Г. је поднео тужбу против тужене 
J. С. из села Г. ради дуга у висини од 120.900 динара и тражпо 
је да тужена њему врати поменути износ са законском камато.м.

Тужилац је у тужби и на расправа.ма навео да у селу живи 
као са.мац, неожењен, да је тужена њему непосредни сусед која 
живи у заједници са брачним другом и децом. Y току 1980. г. је 
постигнуг договор између њега и тужене да се она уда за њега 
и пређе у његову кућу, тако да напусти своју породицу, a за 
узврат да тужилац њој купује ствари и даје новац, па ако се не 
уда за њега да му све ствари врати. Лично је водио евлденцију 
шта је све н>ој дао. Протеком вре.мена тужена, да би избегла 
обавезу коју је дала тужиоцу, пријавила је СУП-у тужиоца да 
ју  је силовао, па је та.мо тужилац, дајући своју изјаву о свему 
томе, дао и списак ствари и новца као и њена писма која су 
ње.му упућена. Y хоку 1984. године тужена је ње.му рекла да неће 
да се уда за њега, a ствари и новац ће вратити. Тако је време 
пркзлазило, тужена обећане ствари и новац није вратила, па је 
тужилац поставио тужбени захтев како је гфстходно наведено.

Тужена је у одговору на тужбу и на расправама тужбени 
захтев оспорила, наводећи да је нетачан податак да је закључила 
усмени уговор са тужиоцем око њене удаје за 1вега, није одржа- 
вала никакву везу са тужиоцем и он њој ништа није куповао 
нити новац давао. Признала је да живи са супруто.м и децом, 
да је тужиоцу непосредни сусед у селу, да је занста нсколико 
пута напуштала своју кућну заједницу, али тада није о.длазила 
код тужиоца. Коначно је предложила да се тужбени захтев од- 
бије.

Суд је оценом изведених доказа (саслушан>е сведока, стра- 
нака, увнд у писма која је тужена слала тужиоцу) појединачно 
и скупа заједно, утврдио да је из.међу странака у периоду од 
1979. до 1984. г. трајала недозвољена веза, да се ro у селу знало.
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да су се тајно састајали, она му je писала писма, за која je при- 
знала да су њена након предочавања од стране суда, поручивала 
у писму и усмено преко сведока шта треба да јој купи, a за уз- 
врат она he се њему одужити како то њему буде одговарало, да 
је заиста напуштала кућну заједницу своју неколико пута одла- 
зећи од свога супруга. Суд је из извештаја и документације од 
СУП-а утврдио да је заиста постојала поменута недозвољена ве- 
за, да је тражила од тужиоца да јој купује шта јој треба и да 
даје новац, a она ће за узврат доћи код н>ега у кућу. Коначно 
суд је нашао да, у ситуацији што је тужилац самац, тужена уда- 
та и са формираном породицом, да се ради о сеоској средини, 
да су суседи, да је стварно тужена обећавала да ће се удати за 
тужиоца, да је њој заузврат куповао ствари за које је водио 
евиденцију, те су на тај начин странке одржавале недозволЈену 
везу. Према одредби чл. 51. и 52. 3 0 0  свака уговорна обавеза 
мора имати допуштен основ, a конкретно основ радњи странака 
је противан моралу социјалистичке самоуправне заједнице и као 
такав уговор исти је ништав.

С обзиром да је утврђено да је тужилац давао туженој 
ствари (храна, гардероба и новац) ради одржавања недозпољене 
везе, да го што је давао израчунао је да новчано вреди 120.900 
динара, да је конкретно тужилац несавесна странка имајући у 
виду основ давања, то је суд одбио тражење тужиоца за повра- 
haj онога што је дао туженој, позивајући се на одредбу чл. 104. 
ст. 2. 300 . Суд налази да нико пред судо.м не .може заснивати 
свој захтев на недопуштеном — неморалном основу и конкретно, 
тужиочево давање ради одржавања ванбрачне везе и поступак 
тужене у циљу одржавања те везе чини, по оцени суда, битан 
еле.менат неморалног правног посла и да није битно да ли је 
конкретан циљ (склапање брака између странака) остварен или 
не. Усвајање тужбеног захтева за повраћај новчане врсдности 
поклоњених ствари, било би друштвено штетно, јер би то пого- 
довало појави недопуштених цил>ева, с обзиром да је постојање 
такве везе између странака неморално, имајући у виду схвата- 
ње средине у којој се догађај дешавао.

Против првостепене пресуде П. 392/84 од 26. 6. 1985. ro- 
дине којом је тужбени захтев тужиоца одбијен као неосноваи, 
тужилац је изјавио жалбу понављајући наводе које је изнео у 
току поступка.

Окружни суд у Чачку својо.м пресудом ГЖ. 1179/85 од 17. 
10. 1985. године одбио је жалбу тужиоца и потврдио је прво- 
степену пресуду. У поменутој одлуци је изражен став да је прво- 
степени суд правилно применио одредбе чл. 51, 52, 103, 104. 3 0 0  
и нашао да се ради о не.моралном правно.м послу који не може 
уживати судску заштиту.

Против правоснажне одлуке донете у другом степену тужи- 
лац је изјавио ревизију.
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Врховни суд СР Србије својом пресудом Рев. 442/86 од 31. 
3. 1986. године одбио је као неосновано ревизију тужиоца. Y тој 
пресуди је такође констатовано да су нижестепени судови пра- 
вилно применили материјално право налазећи да се ради о не- 
моралном правном послу који не може уживати судску заштиту 
и да је због тога тужбени захтев неоснован.

28



П Р И  К А З И

Јожеф Салма: „ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО”

Крајем 1988. године, у издању 
„Научие књиге” из Београда изашао 
је  из штампе (објављен је ) обимаи 
(553 странице релативно већегфор- 
мата) уџбеник пркзф. др Јожефа Сал- 
ме Облигационо право, као обавезна 
литература из предмета Облигацио- 
но право за студенте Правмог фа- 
култета у Новом Саду.

Y првом, уводном делу ове књиге 
су дати појам, појјскло, развој и 
друштвена детерминисаност облига- 
ционог права, уз образложење праз- 
но-техничке структур>е и особености 
облигациоиоправних односа и изла- 
гања о формалш1м и материјалним 
извори.ма облигација.

Y другом делу књиге су oGpabe- 
на основна начела облигационог ира- 
ва, с тим да је пр>етходно изложена 
функција социјализације облигација 
(корекција тржишне закоиитости), 
те тфавнотехничка и општа обележја 
основних начела и њихова подсла.

Као начела карактеристичиа за 
облигационе односе самоуправиог 
социјалистичког друштва аутор је 
1Шнасх:о6 размотрио: право распола- 
гања ср>едствима у друштвеној св!> 
јини, начело еквивалентности, наче- 
ло јединственог уређивања Јолига- 
ционих односа. Поред тога, у овом 
оквиру, изложена су и начела iio  
нашања на тржишту: слобода уре- 
ђивања облигација и слооода уго  
варања, начело поштовања плана и 
општих самоуправних аката, као и 
начело савесности и пошгсња. Y ок- 
виру начела ,д1онашан>а на гржи-

шту" обрађена су и питања дужио- 
сти сарадње, испуњења обапсза, за- 
браиа заобилажсња (изиграваља) 
права, као и забрана искоришћавања 
монополског положаја. Изложено је 
и начело забране проузрокова1ва 
штете.

Y оквиру начела која опрсдел>ују 
метод регулисања облигацииног од- 
носа, аутор је посебну пажњу по- 
светио начелу диспозитивности, иа- 
челу поретка (принудне правио нор- 
ме), те дуализам аутономних и др- 
жавних иорми.

Посебан део књиге nocuehen је 
подели облигација.

Y оквнру овог дела, аутор је из- 
ложио поделу облигација према саи- 
кцији, те према предмету хфестација, 
надаље према броју и роду прсста- 
ција, затим према резултату обавезе 
и најзад, пре.ма начину н |рајању 
испу^вења.

Четврти део књиге иосвећен јс 
уговору.

ПоЈЈед пој.ма и развоја уговора, 
као и значаја уговора за облигацио- 
ио право и право уопште, аутор је 
опширно обрадио поједине аспекте 
и пЈхзблеме у вези насганка уговора; 
сагласност вол>а, пословна способ- 
ност, претиоставке (услови) пр»едме- 
та, кауза, као и питаи.е форл»е \то- 
вора.

Y оквиру излагања садржаја и 
дејства уговора, аутор је дао поделу 
уговора према законској одрсђено- 
сги, према потребној форми, прс.ма 
распореду права и обавсза, ирема 
извесности престације, према траја- 
њу уговорних престација, према при- 
роди престација, према садржају и 
начину закључења уговора, према
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лицима (с обзиром на трајност оба- 
везе страиака из њега), прсма Јсаузн.

V  оквиру дејства уговора аутор 
је, поред тога, изложио и матг.-рију 
тумачења уговора, те инс гру.ментс 
заштите еквивалентности (прекомер- 
но оштећење, зеленашки уговор). 
На овом месту, изложене су и iipH> 
мењене околности (klausula rebus 
sic stantibus), као одговорност пре- 
носиоца за евикцију и физи-Јке не- 
достатке.

Престанак уговора је материја 
следеће главе, у којој се поред раз- 
матрања н анализе појма престанка 
уговора, даје једна систематска по- 
дела престанка уговора. Посебно cv 
обрађени поједини случајеви пре- 
сталка уговора: испуњење, неваж- 
ност (ништавост и рушљивост), рас- 
кид уговора, уступап>е уговора, про- 
паст индивидуално одређеие ствари.

Y оквиру' ове главе расправл>е1ш 
су и питања престанка уговора за- 
кљученог с обзиром на личпосг дуж- 
ника, као и престанак уговора на 
основу закона (уговор са роком и 
фиксни уговор).

Посебну пажњу, аутор је посве- 
тио инструментима спречавања npe- 
стапка уговора. Реч је о конвалн- 
дацији, конверзији, усклабпвашу и 
алтериативним овлашћиви.ма. Y ок- 
внру овнх излагања дата су u сред- 
ства обезбзђења изврше1ва уговора 
(јемство, капара, кауција, уговориа 
казиа н одустаница).

Део пети уџбеника посвећеп је 
проузркжовању и накнади штете.

Ситуирано у овом делу, аутор је 
порсд основиих појмова и увода у 
деликтно право, посебно обратио 
пажњу пптању уговора ii проузро  
козања штете (као компаративиог 
извора облигација), у којим оквн- 
рпма су изложепа и заједиичк-а обс- 
лежја уговорног и деликтпог права.

Посебан одел>ак писац је посве 
тио елементима rpabaHCKO-np>aBHe 
одговорности и учинио напор пре- 
цизног разграшмења грађанско 
-правне одговорности и других ос- 
нова и облика одговорностп, уз оп- 
ширна излагања основних начела 
одштетног права.

Под насловом „Ycjiobh модифи- 
кације rpabancKonpaBne одговорпо 
сти” аутор је изложио појам п вр- 
сту штета, обрадио засебно имовин- 
ску штету, као и неимовинску ште- 
ту, уз посебан осврт на проблеме 
узрочне везе.

Y оквнру посебних услова одго  
ворности за штету, аутор he иајлре 
изложити противправност. ;»атпм 
кривицу и субјективну одговорност, 
те појам и врсте кривице. Са тнм 
повезано бпће изложена н гштања 
одговориости за своје и xybe радн>е, 
као и nojaiM и проблеми објекгнвне 
одговорпости, чему је дато одгова- 
pajyhe место и обим.

Најзад се обрађују rairaiba нак- 
иаде штете. Посебно, накнада мате- 
ријалне (имовинске) штете, a посе- 
бно пакнада неимовинске штете са 
сви.м питањнма и проблемп.ма одно  
сно, поднасловима ове материје од- 
штетног права. Нису нзостали пи 
разлози искључења одговорностн за 
иакнаду штете.

II

Како се види „Облигац»шно пра- 
во” (општи део) проф. др Јожефа 
Салме садржн сх:новна начела обли- 
гационог права, излагање о угово 
рима и обраду материје проузроко- 
вања штете.

Већ и овај сасвим сумаран при- 
каз садржаја дела „Облигационо 
право" (општи део) проф. др Јоже- 
фа Салме је довол>ан за општу оце- 
ну да је овај уџбеник значајан до- 
npimoc југословенској нау^чној и 
уџбеничкој литератури из ове обла- 
сти југословенског права.

Y подрнзбнијој анализи, која naj- 
мање претендује на потпуност, м о  
же одмах да се каже да се књига 
проф. др Јожефа Салме „Облигацно- 
ио право” одликује савремепнм иау- 
чним и педагошкнм приступом.

Grosso modo, материја облигацио- 
Hor права је у овом уџбенпку обу- 
хваћена не само са становишта ibe- 
Hor позитивноправног или ннтерпре- 
тативног значења, већ и са гледншта 
анализе '̂HyrpatuHie структуре и за- 
копитости ових правних односа. 
Xohe да се каже, да приступ није 
позптивистпчки већ теоријскп (ег- 
зактан). Све то, међутим, уз потре- 
бна уочавања закопских пор.ми, њи- 
хових дејстава, институцпоналних и 
функциопалннх веза, али увек пр>е- 
ламано кркзз смисао и суштину ос- 
новних пачела облигацноног права.

To је оно што је релаишпо ново 
и унеколико различито од стандард- 
Hor и уобичајеног излагања општег 
дела облигацноног права, више-марве 
ограниченог на општу теорпју уго-
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ворних односа или на теориЈама чо- 
једииих извора облигација, што је 
добрим делом V раскораку са једин- 
ством облигација, које захтсиа уп- 
раво овакав сиптетички лриступ.

Проф. др Јожеф Салма је у овом 
уџоеннку дао један систсм облига- 
ционог права према његовим основ- 
иим начелн.ма.

Аутор при то.м утврђује унпвер- 
залне (егзактне) димензије облига- 
ционог права као „надградн.е” прав- 
ног промета, водећи рачуна о свим 
посебиостнма и одредницама нашег 
правног система.

Вероватио се нигде толико ие д о  
дирују економија и право колико 
у областн облигацнја. Следствеио 
томе и аутор, иако пише дело о пра- 
ву, ие испушта из вида фуикционал- 
ну везу облигационог прапа са сво- 
јом ocuoBOM. Инсистнра мек>^гнм, на 
аутономности правних функција, 
које се — по аутору — исиававају 
у корективној улози права н оОезбе- 
ђењу правичнскти за сигуације ле- 
гативних сфеката економскн.ч зако- 
нитости.

Поред општег учења о облигаци- 
jeiMa и основним начелима (система 
оолигационих односа), далл излага- 
ња аутора су псх;већена осиоаним 
шворима облигација: уговорима н 
проузркжовању штете, с тим да су 
и други извори облнгација назначе- 
ш£ шш потирани кроз основиа иа- 
чела облигациоиог права.

Y цеитар својих излагања, аутор 
ставл>а одвијање правног нромета. 
Основни инструмеит тога је, ло ay- 
ropy, уговор, да би као ословла 
санкција за ibcroBo ометањо била 
лакнада штете (како уговорна, тако 
и деликтна), у једноЈ образложело 
осмншл.елој и концептуалној цели- 
ни. Прл томе је више места дато 
контрактуалној одговорности, што је 
прилично залемарено у литератури 
и доктрини облигационог ирава.

Иако су правила облигациолог 
права у принципу диспозитиБна, ола 
се не мшу' посматрати само лз угла 
и са позшдија странака, учеслика 
промета. Аутор је доста ланлБс по- 
светио, у складу са тим, њиховом 
утврђлвању и илтерпреталлјл са 
гледишта правног поретка, посебло 
сигуфности правлог саобраћаја. Тр>с- 
ба посебло нагласити да ова ј, суп- 
тилли одлос диспозитивлости и кол- 
гентности је овде најмање ичтсрлре- 
тиран са гледишта дескрипције, већ 
је дат у научном уочавању закони-

тости правлог ПЈЈОмета и л>сговлх 
инструмелата.

Аутор, треба рсћи, уоплпе лије из- 
лагао закол, већ н>егове uncroTvuH je.

Иако ллје заобилазио закол, ау- 
тор је услсо да избегме дескриллију 
и буквалну интерпретацнју ( л као 
лрлстул и као резултат), uito је ле 
ретко крајњи домет олих публлка- 
ција (па н уџбеника) које свако.м 
измелом закола остају и постају 
обичла макулатура.

Проф. др Јожеф Салма је у овом 
раду савесно и коректно изложио 
основле правце и схвата1{>а теорије 
обллгациолог права, као л судске 
лраксе, не заобилазсћи отворсла л 
слирла nuTaiba. Изложио је лрл том 
сзоја cxBaraiba али и туое ставове 
са пули.м образложс1вем разлога за 
и протнв. IfeeroB рад лије писал је- 
зиком аподиктичких судова. Ол је 
свуда училло лапор да укаже ла 
сушгнлу поједнлих института обли- 
гационог права, као и ла отворела 
nmaiba и дилемс, уз макслмалло iio- 
штоваЈве лравне логике. Иије ари 
To.vi испуштао из вида ли ynopc;mo 
тслдеицнје обллгациолог iipaBa да- 
лас у свету, yjcby4HB и теорнјске 
домете критичке мисли о савр>еме- 
лом лраву. Судска пракса при том 
лије дата само илустрапдЈло, neh 
функционално у светлу датс илсти- 
туцлје и лачелних опредеЈвења. Али, 
са друге страле, ни теорлја лије из- 
лагана без практичлих лмшликацлја.

Илституције облигациолог права 
су у овом раду излагале у свом раз- 
воју, али без лелотркЈбног истори- 
цизма, који често колтрапродуктив- 
lio оптерећује лшоге уибешже. По- 
ред лаучних вредности, у овој вал. 
да најапстрактлијој ооластл права, 
са великом традицијом, овај уцбе- 
лик има изразито позитивне леда- 
гошке квалитете. Он се одчикује са- 
Бр>е.мелим лаучним и псдагошкихЈ 
приступом који студелтидг. (којима 
је првенствено ламењел) пружа не 
само општу слику, Bcii им даје тео- 
ријске и практичне днмслзије ове 
материје, подобно за улажон>е у прл- 
л1ену права (закона) гши п за npa- 
ћење живота закона и лерманелт- 
иост иловација.

Но, овај уџбеник има л златних 
практичних вредности и блћо од ле- 
сумњиве користи праалиш!.ма лз 
праксе, пошто се у њем\' могу лаћи 
идеје и илднкације у решаеан^у мло- 
глх актуелних и спориих пллања 
лримене закола.
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Наравно, да и овај рад има и 
својих мана и слабих места. Међу- 
тим, и кад се не отажемо са ауто- 
ром, не можемо ciiopirra методолош- 
ку заснованосг iTOjia'jHHx премиса, 
обавештеност и ниао аргументације.

Обимна библиографија, домаћа и 
страна (на готово свич свстским је- 
зицима), најбол.е по/сазује обавеште- 
ност аутора и ситуираност овог рада 
у савр>емене токове н домеге обли- 
гаипоног права.

Проф. др Никола Воргић
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Анте Ромац: Улпијан — КЊИГА РЕГУЛА, изд. „Latina et 
Graeca”, Загреб 1987, стр. 116

Анте Ромац: МИНЕРВА — florilegium sententiarum latina- 
гшп, изд. „Latjma et Graeca”, Загреб 1988, стр. 832

Y загребачкој библиотеци „Lati
na et Graeca" објављене су две књи- 
ге нашег познатог романисте прнзф. 
Анте Ромца, УлпиЈанове регуле и 
Минерва — збирка латинских из- 
река.

I. Регуле. Домиције Улпијан (ро- 
ђен између 161. и 180, умро 233. 
год. н. е.) један је од великих кла- 
сичних римских правника. Иако 
није највећи, он је без сумње нај- 
плоднији. Написао је око 250 књи- 
га, што би по да.:ашњим мерилима 
износило око 850 W/торских табака 
текста. Захваљују^л стручном угле- 
ду, али исто тако и околности да 
је био изузетно утицајан за вла- 
давине императора Александра Се- 
вера (222—235. год.), његова дела су 
била распрострањена и широко к о  
ршићена. Тиме се може и објасни- 
ти околност да је у X веку у Га- 
лији откривен један манускрипт, с 
насловом TituU ex corpore Ulpiani, 
који ce данас чува у Ватикану. Ру- 
копис је дат као наставак текста 
I^x Romana Wisigothorum  и садр- 
ж и 29, не у  целости сачуваних п о  
главл>а. Овај рукопис проф. Ромац 
је превео на српскохрватски језик 
и објавио под називом Књига ре- 
гула.

Како о  самој Улпијановој лич- 
ности и овом манускрипту у исто  
ријској науци нису расправл>епа 
сва питања, проф. Ромац у првом 
делу књиге опширно говори о ау- 
T o p v  и делу. Описујући Улпијаново 
школовање, каријеру и опус, он на 
сликовит начин приказује друштвс-

ни мил>е позног царства у коме је 
живео и стварао овај велики прав 
ник. Оцењујући његово укупно де- 
ло, закључује да Улпијан улази у 
ред римских систематичара и ко- 
ментатора, али не и оригиналних 
стваралаца. Његова систе.матичност 
н изванредпо јасан стил били су 
ипак довољни да га уврсте међу 
великане римске правне науке и 
прибаве му поштовање каснијих 
генерација. Колико је оно било iio- 
казује не само епитет, vir dissertis- 
simus, који му даје Јустинијан, већ 
и више од 6.000 његових фрагмената 
уврштених у Digesta.

Што се тиче ауторства и време- 
на настанка овог дела, Улпијаново 
али касније прерађивапо дело, или 
посткласично дело непознатог ком- 
пилатора настало на бази класич- 
них текстова, пркзф. Ромац се опре- 
дељује за прво p>em eibe. Аргумента- 
пију за то налази у  основној струк- 
тури текста, која показује да је 
он настао пре Каракалипе консти- 
туције из 212. године. Овако дати- 
рајући настанак Регула он ипак не 
сматра да је Улпијап њихов непо- 
ср>едни аутор. Дело је по iberoBOM 
ми1пл>ењу настало на основама не- 
ког сличног Улпијаиовог рукописа, 
a да је Улпијан писао и елементар>- 
на дела доказују Digesta  у која су 
уврштени фрагменти из Улпијано- 
вих Regularum libri septem  (19 фра- 
г.мената) и Liber singularis regula
rum  (2 фрагмента). Дакле, ако Ул- 
пијан није био непоср>едни, био је 
свакако посредни аутор нама данас
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познатог текста, к о ји  je касније v 
посткласичном периоду трпео дора- 
де. С оваквим закључком се у пот- 
пуности слажемо.

Пр>еглед Регула показуЈе да се у 
њима најпре укратко говори о из- 
ворима права, потом о статуси.ма 
људи (по угледу на Гајеву систо- 
матаку), неким питањима породич- 
ног и брачног права, стицању св о  
јине, тестаменту, легатима, фидеи- 
комисима, интестатском наслеђива- 
њу и инјуријама. Регуле имају ка- 
рактер елементарног дела. Много 
су ближе приручнику него збнрци 
правних правила. Код класичара, 
наиме, реч регула нема оно значе- 
ње Koje ми данас прихватамо. Због 
извршеног упрошћавања н скраћи- 
вања оне су типична епитома. Иако 
се по свом опсегу и садржају (не 
обрађују облигације и судскн пос- 
тупак) не могу поредити са најзна- 
чајнијим сачуваним класичннм де- 
лом Гајевим Институцијама, овај ма- 
нускрипт је значајан извор за изу- 
чавање римског друштва класичног 
периода и посткласичног развоја 
права. Регуле у целини гледано 
имају све одлике римског правнич- 
ког стила изражавања, прецизност 
и краткоћу. Нека ових неколико 
примера то илуструје: VI, 1. Мираз 
се или даје илн одређује или обе- 
ћаје. /  Dos aiit datur, aut đicitur, 
aut prom ittitur; Све су страри или 
res mancipt или res nec mancipi /
/  Oinnes res aut mancipi stm t aut 
nec mancipi. Нема никакве сумње 
да су ове одлике римског стила 
дошле до изражаја и на нашем је- 
зику захваљујући изванредном пре- 
воду текста.

Сасвим разумљиво, превод Ре- 
гула поздравиће пре свега истори- 
чари права. Коришћење овог изво  
ра олакшаће регистар имена и пој- 
мова који је сачинио проф. Ромац. 
Захваљујући бројним напомеиама 
које прате превод, ово вредно дело 
римске правне заоставштине моћи 
ће с лакоћом читати и они правни- 
ци који се римског права сећају 
само са студија, па је и то једна 
одлика због које треба поздравитн 
појаву ове књнге.

II. Минерва. Када је 1982. годи- 
не објавио Латинске правне изреке. 
.збирку која је садржавала више 
од 14.000 изрека, од којих две тре- 
ћине из области права, проф. Анте 
Ромац је обогатио нашу правну ли- 
тературу делом коме у свету није

било равног. Y том моменту било 
је незамисливо да се та, рекли би- 
смо, енциклопедија латинских и.з- 
река може битније обогатити. Ипак, 
ових дана аутор нас је изненадио 
новом књигом која садржи скоркз 
17.000 изрека. Појавило се једно 
ново, суштински допуњено издањс. 
To је уосталом и сам аутор наз- 
начио измено.м наслова. У.место Ла- 
тинских правних изрека сада је 
пред читаоцем књига са си.мболич- 
ним наслово.м Минерва. Заиста има 
много разлога да се ова збирка на- 
зове имено.м римске богиње мудро- 
сти и знања. Y кратко формулиса- 
нн.\1 сентенц11.јама које она садржн 
преточено је .много зиања римских 
правника и њихових каснијих ко- 
лега, те пуно животне мудрости ко- 
ју су исказали не само правници 
већ и велнки књижевници и фило- 
зофн.

Изреке су сложене по латин- 
СКИ.М појмовима, али се збирка ла- 
ко користи јер је сачињен и реги- 
стар појмова на српскохрватском 
језику. Обрађено је 777 појмова, 
унутар којих су сентенције поре- 
ђане абецеднн.м редом, по почетној 
речи. Велико повећаи>е броја изрк:- 
ка Y односу на раније издање по- 
следица је како убацивања 46 но- 
ВИ.Х појмова, тако и обраде нове 
rpabe. Оно што заслужује посебну 
похвалу је чињеница да су сада 
обухваћене и нзреке које су у свом 
латинско.м облику настале тек у 
новнје време. Тако се, на пример, 
сада ту налазе и сентенције о уп- 
равно.м акту' (Actus adm inistrativus 
non debet ad alios casus praeter es
pressos extendi. /  Управни акт ce 
не c.vHije (аналогијо.м) пркзширива- 
ти на друге случајеве, оси.м оних 
на које се изричито односи) и прав- 
ном послу (Actus iuridicus quoad 
sua elementa externa rite  positus. 
praesumitur validus. /  3a правнк 
nocao (акт) који је no својим вањ- 
ским особинама (својству) ваљапо 
сачињен. претпоставл>а се да је пра- 
воваљан). Грађу за латпнске изре- 
ке које је формулисала .модерна 
правна наука аутор је нашао у 
Codex itiris canonici, изд. из 1933. 
године.

Због великог богатства прикуп- 
Лзених нзрека ова књига представља 
интересантно штиво како за прав- 
нпке. тако и за неправнике. Чинп 
нам се да је посебно интересантна 
за адвокате који традиционално ко-
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рнсте латинске изЈзеке на рочишти- 
ма, V тужбама и жалбама, да би 
јасније исказгши неку своју мисао. 
Нека ових неколико примера пот- 
врде употребну вредност ове збир- 
ке: Absens reus causas absentiae per 
procuratoren redere potest. / Одсут- 
НИ туженик може и пр»еко заступ- 
ника изнијети разлоге (своје) од- 
сутности; Abusus non est usus, seđ 
corruptela. /  Злоупотреба није yiio- 
ТЈзеба, него поквар>еност; Actori in
cubit onus probandi. /  Терет дока- 
зивања пада на тужителл; Affirma- 
tis est probare. /  Тко тврди, тр>еба 
да докаже; Fraus enim legis fit, ubi, 
quod fieri noluit, fieri autem non 
vetuit, id fit. / Изиграваи>е, наиме, 
закона постоји када се \’чини нг- 
што што закон није хтио да се учи- 
ни али није (изричито) ни забранио 
(да се учини).

Уз изр)€ке које се односе на пра- 
во, богатство књиге је и у сентен- 
цијама које садрже искуствене ис- 
тине и морална начела. Упор>еђен>ем 
изр>ека може се јасно видети ко  
лико је кроз историју реални жи- 
вот био далеко од узвшлених мо- 
ралних правила. Тако се уз ссн- 
тенцију да се истине треба држаги 
и онда када она погађа прпЈатеља 
(Amicus Plato, sed magis amtca ve- 
ritas.) може наћи и ова Цицероно 
ва: „Пажња ствара пријателл, a 
истина мржњу.” /  Obsequium ami- 
cos, veritas odium parit. Интер>есап-

тне cy. a поиекад и актуелне, и.> 
реке које се односе на власт, из- 
грађивање односа у друштву и сл. 
Тако Тацит каже: „Тсшко је на 
нстом месгу наћн власт и слогу.” 
/  Arduum est eodem loci potentiam  
et concordiam invenire, a Салустри- 
je закључује да „Слогом расту ма- 
ле ствари, a неслогом пропадају и 
највеће.” /  Concordia parvae res 
crescunt, discordia maxime dilabun- 
tur. Због оваквих изрека ова књига 
има карактер штива које се чита и у 
часовима одмора. Над неким изре- 
кама чнталац ће се сигурно зами- 
слити, a V сваком случају ће про  
ширити своју културу. Томе ће до- 
принети и казало имена у коме сс 
могу наћи најважиији подаци о 
личпостима чије се изреке налазе 
у збирци.

Да закључимо. Приређујући Ул- 
пијанову Књигу регула и збирку ла- 
тинских изрека проф. Анте Ромаи 
је обогатио нашу правну литерату- 
ру с две књиге које су урађене 
на највишем стручпом иивоу, из 
којих зрачн широка општа и прав- 
на култура аутора. Због тога оне 
треба да се нађу у личној библио- 
тсци. Улпијанове Регуле у библио- 
теии оних људи ко]и се баве пра- 
вом, a Минерва у библиотеци сва- 
ког човека којем је стало до тога 
да своје знање обогати бисерима 
Ђудског духа, оног који се разви- 
јао Y европско.м културном кругу.

Д р Антун Маленица 
ванр>едни професор Правног факул-

тета у Новом Саду
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П Р А В Н A П Р А К С A

КРИВИЧНО ПРАВО

СТИЦАЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 
(Чл. 242. и 248. КЗС)

Кривично дело фалсификовања 
службене исправе из чл. 248. КЗС не 
може бити у идеалном стицању са 
кривичним делом злоупотребе служ- 
беног положаја из чл. 242. КЗС

Првостепеном пресудом оптужен 
је оглашен кривим због извршења 
кривичног дела злоупотребе службе- 
ног положаја из чл. 242. став 5. у 
вези са ст. 3. и 1. КЗС и фалсифи- 
ковања службене исправе из чл. 248. 
ст. 3. у вези са ставом 1. КЗС.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Првостепени суд је на штету oii- 
туженог повредио кривичнп закон, 
jep из чињеничног описа дела про- 
истиче да сачињавање рачуна ra i:e- 
истинитом садржином хгрздставЈБа 
јсдну од радњи извршсња крпвич- 
iiiir дела злоупотребе службеног по- 
ложаја, тако да би у сл\чају прав- 
не оцене првостепеног суда посго  
јао идеални стицај нзмеђу овог и 
кривичног дела фалсификовања слу- 
жбене исправе.

TeiKBa правна оцена је у основи 
погрешна, јер кривично дело фал- 
сификовања службепе нсправе, као 
посебан облик злоупогрсбе службе- 
ног овлашћења, не можо бити у 
идеиЈШОм стицају са крии11чни.м де- 
лом злоупотребе службспог по тожа- 
ја. Стога је другостепеии суд прен- 
?:ачио првостепену пресуду у овом 
погледу и делатност оптуженог кча- 
лификовао као једно кривично ,дсло 
злоушлребе службеиог положаја из 
чл. 242. став 5. у  вези са ст. 1. и 3. КЗС.

(Пресуда Врховног суда Србије бр. 
Кж. 390/87 од 22. 09. 1987. и О.чруж- 
ног суда у Београду бр. К. 353i/86 
од 18. 12. 1986)

ИЗДАВАЊЕ ЧЕКА БЕЗ ПОКРИБА 
(Чл. 172. ст. 1. КЗЈ)

Када учинилац преда продавцу 
чекове без уписаног датума издава- 
ња при куповини робе, с ти.м да 
продавац пусти чскове у  две рате 
наредних иесеци. a продавац те чс- 
кове одмах реализује код банке, 
ова чињеница нема значаја за iio- 
стојање кривнчног дела издавањд 
чека без покрића.

И з  о б р а з л о ж е њ а ;

Није спорно да је окривллни из- 
дао 10 чекова и да за исте није 
било покрића на његовом текућем 
рачуну у време издавања.

Суд је при.хватио одбрану окрив- 
љеног да се са пркздавце.ч ко.ме ie 
прсдао све ове чекове дшоворио да 
их ou iiyciH у две рате наредлн;: ме- 
сецк и да због тога није утшсао да- 
тум ibcroB or издавања, јер је то и 
продавац саслушан као свгдок ио- 
зврдио, наводећи да је грешком до- 
ставио на наплату све озе чекове 
оанци.

Суд је нашао да су исказ овог 
свсдока и одбрана окривл>еног iipie- 
леванши са становишта утвр1лшања 
кривичне одговорностп окривл>еног 
за издате чекове без покри1ш. Ово 
из разлога што је окривљени знао 
да у време када је предао чекове 
вродавцу и од њега узео робу пе.ма 
нокриће ни за један од иредагих 
чсЈсова. Окривљено.м је био познат 
начин издавања и реализације чеко
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Da. Предајући чекове без уписаиог 
датума издавања дакле свесно зл о  
\т1огребљавајући функцију чска ок- 
puBJLeHH је самим тим прихватио 
обавезу да у свако време од .чомен- 
та предаје тих чекова продавцу, има 
на свом текућем рачуну покриће за 
све овако издате чекове.

Са тих разлога одбрана о:сривл>е- 
пог иије ирихваћена и он је огла- 
шеи кривим за кривичио дело и.?- 
давахћа чека без покрића из Ч 1. 172 
ст. 1 КЗЈ.

(Пресуда Другог општинско! >_уда v 
Београду К. 1746/87. од 16. 11. 1987. 
и Окружног суда у Београду бр. Кж. 
734/88 од 28. 03. 1988)

ПРЕВАРА 

(Чл. 171. КЗС)

Када продавац пропусти да од 
оптуженог који му плаћа услугу 
чеком затражи чековну картицу и 
личну карту и упореди их са че- 
ком то не може доводнти у пита- 
ње постојање преварне намере код 
оптуженог као учиниоца кривич- 
ног дела преваре.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

Становиште изнето у жа-зби бра- 
ниоца оптуженог да куповина бен- 
зина и друге робе уз кориш1лен>е 
зуђих чекова, зато што је била о.мо- 
гућена незаконити.ч понашаљс.м про- 
даваца који од оптуженог иису тра- 
жили на увид чековну картицу, да 
може представл>ати кривично дело, 
потоуно је неприхватљива.

Пропуштање продаваиа да од оп- 
туженог затраже на увнд чековну 
картицу и личну карту и уиоредс их 
са чековима којима је он вртио  
плаћање, показује само да су зии 
веровали да су чекови стварио нс- 
правии и да је увид у чековну кар- 
тицу и личну карту непотребаи, л.а- 
кле, да их је оптужени самнм пре- 
зентирањем чекова довео у заблуду 
у овом погледу, и истоврс.чеко, ис- 
користио њихову неопрезност даста- 
ви у  про.мет ове чекове са неис- 
тииитом садржином.

Како је оптужени био свсстаи 
ових околности које је искористио 
за остварење своје наЈдере да себи 
прибави противправну имовинску ко-

рист, пронуст продаваца иа Koje се  
V жалби указује ие м ож е довести у 
iniTaibe постојање кривичног дела 
преваре, ии искЈвучитн, па чак ии 
умањити његову кривичиу одговор- 
ност.

vllpecyfla Врховног суда Србије Кж. 
1179/87 од 29. 12. 1987. и Окружног 
суда у Београду бр. К. 294/85 од
03. 06. 1987)

ПОСЛЕДИЦЕ НИШТАВОСТИ 
YEOBOPA

Ако су обје странке биле неса- 
вјесне Y моменту испуњсња ни- 
штавог посла, у правилу је допу- 
штена реституција. Када је у 
испуњењу ннштавог посла дата 
страна валута, страна која ју јс 
примила враћа у прил1 .1>еноч износу 
увећано.м за камате обрачуиате то- 
ко.м девизне штелње ових средстава.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

„Неосновани су приговори туже- 
не да неча услова за реституцију. 
Поравнање је ништаво стога што 
сс тужилац обавезао на ruahatbe из- 
носа од 500.000.— динара, да би 
тужена пристгша iia иаставак бра- 
чне заједнице, па су oGje стране 
билс несавјссне, тако да нсма ус- 
лова да се одбије захтјев за рссти- 
туцију с позиво.м на чл 104. ст. 2. 
Закопа о облигациоии.м одиоснхш.

Нижестепени судови су, аиализо.м 
исправа и других доказа, утврди.1и 
да је тужилац исплатио иаведеии 
изчос страие валуте радп иаи'на:и.а 
обавезе из поравнанл које је ниш- 
гапо, a не у неком другом цнљу.

Кад се ради о реституци јн — 
враћању датог без основа, могла се 
обавезати тужена на BpahaiBC изно- 
са 11ри.мл>еног у страиој вазутн, са 
плодови.ма — камата.ма за које јс у 
меРувре.мепу тај износ noBchaii.”

(OjJiVKa Врховног суда ЕчХ Рев. 
664/86. од 20. XI 1987)

ЗАШТИТА ПОСРЕДНОГ ПОСЈЕДА

Посредни посјсдниЈци, и кад оц- 
јењују да се непосредни посјед1шк 
понаша противно правном односу
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на којем се заснива посрсдни по- 
сјед, нису овлаштени, противно uo- 
љи непосредног посједника, по вла- 
ститом нахођењу, ступити у непо- 
средни посјед.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

„Утврђено је да је тужитеЈв био 
у посједу дијела оранице Врденица, 
те Да су туженици починили сме- 
Taibe посједа тако што су преорали 
дјетелину”.

Туженици не долазе у повол>нији 
правни положај чак ни под претпо- 
ставком да је точна њихова тврдња 
да су они поср)едни, a тужитељ не- 
псхредни посједник оранице Врдени- 
ца. Уколико се непосредни посједник 
(тукитељ) понаша прошвно прав- 
ном односу на којем се засиива пс>- 
средни посјед, тада су лосредни по- 
сједпици овлаштени остнариваги 
своје право (укључиво пступање у 
непосредни посјед) гужбок!. Посред- 
ни посједници (туженици) нису, ме- 
byiiiM, овлаштеии пркЈтивно вољи 
непосредног посједника, по власти- 
то.м нахођењу, ступити у нешкредни 
посјед. Улазећи у непос1х;ц1ш посјед 
без сагласности непосредиог посјед- 
HifKa, посредни посједници чике 
сл4етаи>е посједа и не iMory се с ус- 
njexov. позивати на примјену чл. 70. 
ст. 2. Закона о основни.м власничко- 
прашшм односима („Службеми лист 
СФРЈ", бр, 6/80).

Туженици сада M O iy своје право 
на 1 .0 СЈСД (о чему се и нс расправгва 
у парници због сметаља поседа) ос- 
тдарити тужбом, јер су пропусзили 
рок за подношење тужбе у посје- 
довној парници".

(Ријешење Окружног суда у ЗагЈзебу 
Гж 3576/87.-2 од 25. VJII 1987)

ГРАБЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Ранији власник има првенствено 
право коришћења земљишта за из- 
градњу индивидуалне стамбене згра- 
де и онда када је у  новоформираиу 
граВевинску парцелу порзд његовог 
земљишта ушао и део земљишта су- 
седног изграђеног грађевгшског зем- 
•л>ишта.

„Околност што Y фор.мирању но- 
вопредвиђене грађевинске парцеле, 
поред ipabeBHHCKor зсмљишга чији 
је корисник ранији власник, улази н 
део земљишта чији је корисник дру- 
го лиле a које представља ичгра1>сно 
грађсвинско земљиште, iie може би- 
тп смегња за остваривгње првен- 
ствеиог права коришћења на том 
з-.м.-вншту за изградњу индивидуал- 
не стамбене зграде ако грађевинско 
зем-виште ранијег власнп.ча Koje л/ла- 
зи у j рађевинску парцелу је довољ- 
;ч) за изградњу и за нормално к о  
ришћење такве зграде.”

(Пресуда Врховног суда Македопије 
У. 1985/87. од 10. VIH 1987)

И з  о б р а з л о ж е њ а :

НАЦИОН.\ЛИЗ.Л1ииЛ

Уколико закинским одредба.ма 
није прописано супротно, околност 
да је грађевинско земљиште касии- 

је подруштвл>ено не чини невал>а- 
ним про.мет зе.мљишта на којем јс 
постојало право власништва (сти- 
цање власништва темел>ем правног 
посла) извршено прије његовог по- 
друштвл>авања, па стјецаоца трсба 
сматрати бивши.м власш1ком одно- 
сно, носиоце.м права коришћења.

И з  о б р а з л о ж е њ а :

,,Y конкретном је случају утврђе- 
но да је тужитељ прије подрушт- 
в.ваван>а (национализације) предмет- 
них некретнина (1968. године) с пред- 
ииком пЈЈОту првотужеиика у 1964 
гоцини закључио усмеии купопродај- 
ни уговор и исплагио уговорену ку- 
полродајну цену те ушао у иосјед 
сиорни.х честица и на истн.\:а поди- 
rao иородичну стамбеиу зграду.

Полазећи од тако vi'Bpi.eKcr чи- 
н.емичног стања првостепени је суд 
за);.вучио да је туж(гге в темсљеА! 
тог купопродајног уговура h i  1964. 
године стекао право власииритва 
иредмстних некрстнина, те да му 
стога припада и право корншћења 
дих некЈдетнина које су подрушт 
вл-ене пакон закључења и исп\д!^ења 
навсденог купопродајног уговора.

Супротно томе, другостепени суд 
с.\:атра да у конкретном сдучају, a 
у складу са аиалогном применод* од 
редбе чл. 70. Закона о национализа-
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цијп најамних зграда и граћсвинског 
зем;Бишта („Сл. лист ФИРЈ’’, бр. 
52, 58), такав уговор иије могао пред- 
ставллти ваЈвани прави« nf)cao за 
гфИЈенос права власниипва олносмо 
сада права коришћења на спорним 
иекретнинама.

С гфавом се у захгЈову за заш- 
тнту законитости тврди да је пс1фа- 
ваи став првостепеиог суда.

Донста, када је у 1964. год. т\ 
жите-1., као купац, па мзкар н ус- 
меним купопркЈдајним yionupcM, i;\'- 
nno и ступио у посјед кушвснс не- 
кретчине (изградивши н стамбсгш 
&Сј?к 1' на њој), чи!веница да је 1968. 
то земљиште подруштвЈде110. има у 
односу на тужител>а тај значај да 
се Н.СТД има с.матратл инвдшм вла- 
снико.м односно, исх;и(Л1ем права к о  
рншћења предметне ие1ср>стиине.

Погрешно је no.i,4F.aH)e другосте- 
nenor суда на одредбе Закона о на- 
ционализацији најам.шч зграда и 
rpabeiiH H C K or зе.мљишга, јер су се 
прела-зне односно зазрипи; од]телбе 
тог Закона (чл. 70, 72) оджк:кле на 
upoMei национализираног зсмл.иила 
п.звршеног до 25. Л1 1958. i-o iiiho. 
одл'кно до ступања мз снаг\ тога 
Здкопа.

Неосновано је и позивање дру- 
гсстелсног суда на одродбу чл. 31. 
ст. 3. Закона о rpabcumicKO.M зс.м 
:внд1гу, јер се та одрЈдСг (као п чл 
29, 30, 31. и сл.) односп на пријеисх: 
драва коришћења грађевш1ског iie 
изграђеног земл.ишта. дакло, зсл4.би- 
шта .voje је већ псдруипвл>еио a 
предметни спор се однбси на утвр- 
ђење да је друга особа, a не она 
која је у земљишним књига.ма озна- 
чена као власник била (пријашњи) 
власник тог зе.мљишта у часу по- 
друштвл>ења и да је та друга о с о  
ба, a не она уписана у зе.мљишним 
књигама постала носилац права ко- 
ришћења".I
ГОдлука Врховног суда Хрватске 
Гзз. "̂ 3/86. од 25. II 1987. и рсв. 
1273/1986. од 6. XI 1986)

брака или по истеку 300 дана од 
престанка брака, ако је дете за- 
чето вештачком оплод|1>ом мајке 
односно ћелијама другог мушкар- 
ца без његове сагласности.

И 3 о б р a 3 л о ж е њ а:

„На основу изведених доказа a 
псх:ебно исказа тужене, суд је утвр- 
дио да је малолетни тужсии, без 
сагласности тужиоца, к о ји  је у вре- 
ме критичног зачећа малолетног ту- 
женог, као и у време ка^говог р>о- 
1зења, био муж тужене, мајке ,мало- 
летног туженог, јер је јвихов брак 
разведеи током 1987. годиие, зачет 
вештачком оплодавом мајке малолет- 
iroi туженог, оплодиим ћелнја.ма 
другог мушкарца”.

(Прссуда Врховног суда Србије Гж. 
624/88. од 3. VI 1988)

НАСЛЕДНО ПРАВО

ПРЕДМЕТ ЗАОСТАВШТИНЕ
(Чл. 118. ст. 3. Закона о наслеђива- 
H>Y, „Службени лист САПВ” бр.

8/75)

Неисплаћени износ пснзиЈе ii 
штедни улог у моменту смрти оста- 
виоца, не улазе у заоставитш у  
ако Je у уговору о доживотном 
издржавању који је оставилац скло- 
пио, новац обухваћен и наведенкао 
предмет уговора.

Првостепени суд је побијаии.ч 
решење.м заоставштину сх:тавител>а 
иредао у наслеђе по члаиу 14. За- 
кона о наслеђивању сину и кћсрки 
покојне сестре остгшител»а. Другосте- 
пени суд је уложену жалбу против 
OBor p>eiueiba уважио и побијамо ре- 
шење укинуо.

И з  о б р а з л о ж е њ а ;

ВЕШТАЧКО ОПЛОБИВАЊЕ И 
ОСПОРАВАЊЕ ОЧИНСГВА

Муж може у  року од 6 месеци 
од дана сазнања a најкасниЈе v  
року од десет година од рођења де- 
тета оспорити очинство детета ко- 
је је ]>одила његова жена у току

Првостепени суд је, из.чсђу оста- 
лог, као предмет заоставштине ут- 
вр;шо и штедии улог оставител>а 
код банке, као и HeHcnjialieiiH  износ 
пснзије оставитглл. Y уговору о д о  
животном издржавању који је ос- 
тавнлац склопио као прп.чалац из- 
државања обухваћси је п новац 
пр!шаоца издржава1ва као прсдчет 
угоБора.
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Према оцени другосгепеног суда 
неисплаћена пензиЈа и ипедни улог 
код банке јесте новац ко|и је на- 
Есден у уговору о дожквотном in- 
државању и нези, којп сходно чла- 
ну 118. став. 3. Законз о наслеђииа- 
н.у („Службени лист САПБ ’ бр. 8/75) 
јс покретна ствар, која је обухва- 
IjCHa уговором и нс улази у заостав- 
Ш1ину.

(Решење Вишсг суда у Суботики бр. 
Гж. 891/87 од 31. 08. 19б7)

УГОВОР о  д о ж и во гн о м  
ИЗДРЖАВАЊУ

(Чл. 118. ст. 3. Закона о наслеђи- 
вању „Сл. лист САПВ” бр. 8/75)

Уговорна одредба да даваоцима 
издржаван>а припадају све покрет- 
не ствари при.иаоца издржава1ва 
које се буду затекле у моменту 
његове смрти је без правног деј- 
ства.

Према одрсдбама чл. IIS. сгат. 3. 
Закона о наслеђивању („Службени 
ЛМС1' САПВ” бр. 8/75), као накнада 
за уговорено издржавање код уго 
вора о доживотном издржавању, у го  
вором могу бити обухваћене идру- 
ге покретне ствари примаоца издр- 
жавања, али је зато погребно да v 
yioBopY буду наведено. To у спор>- 
ном уговору о Д0ЖИВО1 ИОЛ1 издржа- 
Baiby није учињено, па је  напре.а lia- 
Есдсна уговорна одредба да туженн- 
А;а припадају све по1фстпе ствари 
ПЈчхмаоца издржаван.а које се буду 
затекле на дан његовс с.мрти (без 
појединачног навођехва сваке иок- 
регне ствари) без дравиог деЈстиа.

Следом тога, тужен.ч нису иа ос- 
нову спорног угоБора у  тренугку 
смрти примаоца издржааахва поста- 
ли власници спорнах иокретних 
С1 вари, па оне као заоставштииа 
иримаоца издржаваи,а на основу 
одредби чл. 131. Закона о нас.чећи- 
вању припадају тужнљи као једи- 
HO.v; законском наследмнку примао- 
ца издржавања.

(Пресуда Врховног cy^ia ВоЈРодине 
V liuBOM  Саду бр. Рзв. 589,88 од 
Od. 07. 1988)

Приредио 
Александар Воргић 
адвокат у Н. Саду

И з  о б р а з л о ж е њ а :
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С А О П Ш Т Е Њ А

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

На седници Управног одбора, одржаној у Новом Саду 30. 01. 1989. 
године, донете су следеће одлуке:

1. Записник са претходне седнице YO једногласно се усваја.
2. Узет је на SHaibe извештај пр>едседника УО о одржавању седии- 

це Председништва Савеза р>епубличких и покрајинских адвокатских ко- 
мора Југославије у Сарајеву 20. 01. 1989. године, на којој је за новог 
председника Председништва Савеза изабран Жарко Булић, адвокат у 
Сарајеву, a за потпр>едседника Стеван Рончевић, адвокат из Новог Сад11.

3. За делегате за Изборну скупштину Савеза удружења правника 
Војводине именовани су: Вучевић Зоран, Варади Имре, Вебер Bopbe, 
.\ћимовић Слободан и Рончевић Стеван.

4. Узета је на зиање информација о предузетим радњама у вези 
закупа подрумских просторија АКВ.

5. Узет је на знање извештај благајника УО о стању финансијских 
средстава планираних .за редовно пословање.

6. У Комнсију за примену Тарифе и.меноваии су два нова члана’ 
Парлаћ Миодраг и БелЈански Слободан.

7. Донета је одлука о изменама и допунама Тарифе о наградама 
и накнади тркиикова за рад адвоката, које ће се проследити Извршно.м 
већу Скупштине САП Војводине на даваЈве сагласности.

8. Наложено је Ко.мисији за примену Тарифе да приступи изради 
целокупно новог текста Тарифе.

9. Решењем број 46/89 уписан је у И.меник адвоката АКВ у Ново.м 
Саду Вук Алексић, дипл. правник из Београда, са седиштем адвокатскс 
канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 24. a са даном 30. 01. 1989. 
године.

10. Решењем број 22/89 угшсан је у И.меник адвоката АКВ у Ново.м 
Саду Сијерчић Сенад, дипл. правник из Новог Београда, са седиште.м 
адвокатске канцеларије у Панчеву, Цара Душана 92, a са даном 30. 01. 
1989. године.

11. Решењем б{Х)ј 13/89 условно је  уписан у Именик адвоката АКВ 
у Новом Саду Миковић Миодраг, дипл. правник из Новог Сада, са сеци-
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штем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Републике 18, a са да- 
ном давања свечане изјаве.

12. Решењем број 499/88 условно је уписан у Именик адвоката АКВ 
у Новом Саду Панић Добривој, дипл. правник из Новог Сада, са седи- 
штем адвокатске канцеларнје у Новом Саду, Бориса Кидрича 5 a са да- 
ном давања свечане изјаве.

13. Решењел! број 30/89 условно је уписан у Именик адвоката АКВ 
у Ново.м Саду Човић Гавра, дипл. правник из Суботице, са седнштем 
адвокатске канцеларије у Суботици, Браће Радића 44, a са даном давања 
свечане изјаве.

14. Решење.м број 19/89 уписана је у И.меник адвокатски.х приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Десннца Биљана, дипл. правник из Новог Сада, 
са адвокатско-приправничком вежбом код Алексаидре Вавић-Хоровац и 
Владимира Хоровнца, адвоката у Новом Саду, a са дано.м 30. 01. 1989. 
године.

15. Решењем број 40/89 уписана је у Именик адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Зечевић Драгана, дипл. правник из Новог Сада, 
са адвокатско-приправничком вежбом код Рудић Дарка, адвоката у Но- 
вом Саду, a са даном 30. 01. 1989. године.

16. Решсњем број 45/89 уписана је у Именик адвокатских приправ- 
ника АКВ у Новом Саду Игњатовић Јасмина, дипл. правник из Новог 
Сада, са адвокатско-приправничком вежбом код Бркић Ивана, адвоказа 
у Новом Саду, a са даном 30. 01. 1989. године.

17. Решењем број 27/89 уписан је у Именик адвокатских приправии- 
ка АКВ у Новом Саду Милорад Милићевић, дипл. правник из Панчева, 
са адвокатско-приправничком вежбом код мр Владимира Тамннџића, 
адвоката у Панчеву, a са даном давања свечане изјаве.

18. Решење.м број 50/S9 условно је уписан у Именик адвокатских 
приправника АКВ у Новом Саду Гргаћ Предраг, дипл. правник из Зрг- 
њанина, са адвокатскоприправничком вежбом код Мићовић Милорада, 
адвоката у Зреи»анину, a са даном давања свечане изјаве.

19. Решење.м број 51/89 евидентиран је уговор о пружању правие 
помоћи и заступању закључен између Продановић Драгана, адвоката у 
Новом Саду, и РО „Ваша кућа" из Петроварадина, од 23. 01. 1989. годинс.

20. Решењем брбј 47/89 евидентиран је уговор о пружању правне 
помоћи и заступању закључен из.међу Несторов Мирка, адвоката у Зрс- 
њанпиу, и ЖТО Нови Сад OOYP за одржавање вучних и вучених возила 
„Банат" из Зрењанина, од 29. 04. 1988. године.

21. Узета је на знање информација да је Врховни суд Војводинс 
својом пресудом од 28. 12. 1988. године поништио решење о брисању нз 
Именика адвоката Мирковић Душана, адвоката у Титовом Врбасу.

22. Донета је одлука да се породицама пок. Шиплика Јаниша, адво  
ката у пензији, пок. Дамјан БорБа, адвоката у Зрењанину, пок. Грујић 
Саве, адвоката у пензији, и пок. Клинко Сгевана, адвоката у пеизији, 
исплати припадајућа посмртнина.

Управни одбор
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КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТА Y
ВОЈВОДИНИ

Примењујући принципе самоуправљања, a на осаову дого- 
вора чланова Адвокатске коморе у АПВ, на годишн>ој Скугаити- 
ни Коморе, одржаној у Суботици 1. јуна 1968. године, донет је

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТЛ 
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ Y АП ВОЈВОДИНИ

Кодекс професионалне етике адвоката је скуп усвојених 
начела и правила по којима треба адвокати да се управл>ају у 
своме раду, a сагласно општим начелима етике социјалистичког 
друштва или већ раније прихваћеним и развијеним начелима 
професиналне етике у адвокатури.

Непридржавање правила и начела Кодекса професионалне 
етике адвоката представл>а повреду дисциплине (чл. 104. Закона 
о адвокатури — 1957).

Дужност је свих адвокатских организација, као и свих ад- 
воката, да се брину о правилној при.мени овог Кодекса, те да 
на сваку повреду прсх|>есионалне етике адвоката укг1зују коле- 
га.ма преко радних о д ^ р а  и надлежних органа Ко.море.

Y случају да адвокат поступа у иностранству или заступа 
странку из иностранства, поред придржаван.а озог Кодекса тре- 
ба да поштује и опште прихваћена начела професионалне етике 
у адвокатури од стране Међународне уније адвоката.

ОДНОС ПРЕМА СТРАНЦИ И ПPEДMETY

i. Адвокат као вршилац друштвене службе треба, по пра- 
вилу, да пружа правну по.моћ и заступа странке када се ове у 
ту сврху њему обраћају.
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Пружање правне помоћи може адвокат одбити само из 
оправданих разлога, као што су на пример: преоптерећеност, не- 
знатни изгледи за успех, помањкање специјалног знања у дотич- 
ној грани права, неспособност странке да плати готове издатке, 
када је у питању обесни парничар и сл.

Одбијање пружања правне помоћи у кривичним предмети- 
ма (одбрана) треба ценити по строжијим критеријима, тј. дозво- 
љено је само у наркЈчито изузетним случајевима објективне или 
субјективне природе: болест, помањкање искуства у кривичним 
предметима и сл., a при том треба водити рачуна да окривљени 
ne остану без одбране.

Околност што сиромашна странка није у cxaity да плати 
адвокату у пуном износу не сме да игра улогу приликом ускра- 
]1ивања пружања правне полмоћи, сходно традиционалном н час- 
ном задатку адвокатске професије.

2. Ако се адвокат прихватио пружања правне помоћи или 
заступања (одбране) дужан је својој странци остати веран и на- 
стојати да стекне њено поверење. Он може отказати заступање 
само из оних истих разлога (тач. 1) због којих је могао одбити 
пружање правне помоћи, ако је за те разлоге дознао после пре- 
узимања предмета ради заст^шања, a и у свим случајевима ду- 
жан је своју странку и дал>е заступати све док јој није обезбе- 
ђен други правни заступник, a најмање 30 дана.

Y кривичним предметима адвокат не сме да откаже пуно- 
моћ својој странци ако би се услед тога положај странке, као 
оптужеиика, погоршао, или ако странци не би било омогућено 
да нађе себн другог браниоца.

3. Адвокат не сме преузети заступање супарничара или су- 
окривљених ако њихови међусобни интереси колидирају. Ако 
такав случај настане у току заступања или одбране — адвокат је 
дужан отказати заступање односно одбрану једној од сгранака 
— чији интер>еси колидирају.

4. Код састављања двостраних правних послова (уговори, 
итд.) адвокат је дужан савесно штитити интересе обеју странака 
без обзира на то која је од њих затражила пружање правне п о  
моћи, II ко плаћа награду. Ако је између странака настао спор у 
вези уговора састављеног од стране адвоката, тада овај адвокат 
не треба да се појави као заступник ниједне странке.

5. Адвокат је дужан савесно заступати или бранити своју 
странку, употребљавајући при том сва потребна и закопом до- 
пуштена средства, но треба да избегава подношен>е непотребннх 
поднесака или стављања непотребних предлога, увек настојећи 
да своје доказне предлоге и чињенице концентрише у што ма- 
ibe.M  броју поднесака.

Адвокат у своме раду не сме да се идентификује са својом 
странком већ треба да остане на висини своје функције заступ- 
иика, односно браниоца своје странке.

6. За време заступања своје странке адвокаг не сме при- 
хватитп евентуалну понуду заступања протустранке ни у другој 
ствари док траје спор.
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7. Ако се адвокат примио заступања или одбране. треба да 
од свдје странке узме исцрпну информацију са евентуалним до- 
казнма, упозоравајући странку да је у њеном ичтересу да свом 
адвокату изложи све чињенице истинито. Са друге пак стране 
адвокат је дужан сваки предмет — који је преузео — савесно 
проучити и пр>ема предмету се односити објективно и своје миш- 
л>ење о евентуалном исходу парнице својој странци искрсно са- 
општитн. Исто тако током поступка адвокат је дужаи да своју 
странку упозна са моменталним стањем предмета са чињеничне 
н правне стране.

8. Адвокат већ приликом преузимања предмета треба да 
упозна своју странку — уколико је то могуће — са приближним 
износом хрошкова и награде заступања.

Ако је у питању странка слабог материјалног стања адво- 
кат треба да свој обрачун награде саобрази платежној могућно- 
сти своје странке, тј. испод дозвољених тарифних ставова за рад 
адвоката или чак да од сасвим сиромашних странака не тражи 
ништа, нмајући стално у виду старо етично начело адвокатуре 
да нико услед немогућности плаћања награде адвокату не сме 
остатн без адекватне и квалитетне правне помоћи.

9. Адвокат не треба да преузме толико предмета и страна- 
ка да би био преоптерећен у тој мери да не би могао сваки пред- 
мет да савесно и темељито обради. Y таквим случајевима адво- 
кат треба странке да упути на друте поуздане адвокате, који 
оскудевају у пословима.

10. Адвокат је дужан у сваком стадијуму поступка својој 
странци — a на њен захтев — издати све оригиналне документе 
и остале списе (сем концепта) без обзира на то да ли му је на- 
града плаћена или није.

II

ОДНОС ПРЕМА ПРОТУСТРАНЦИ

11. Y протустранци адвокат не сме да гледа непријатеља 
Beh процесног противника, који је можда исто толико уверен у 
своје право као и странка коју адвокат заступа. Према томе, од- 
нос адвоката према протустранци треба да буде коректан и ис- 
тинит. Међути.м, то не сме имати утицаја на заступан.е његове 
странке и на право адвоката да у заступању своје страике — a 
у граница.ма закона — иступа енергично и неустрашиво.

Адвокат треба да избегава сваки контакт са протустранком 
без знања своје странке или знања .заступника иротивника.

Ако је адвокат у пријатељски.м односима са протустран- 
ко.м, треба о томе да обавести своју странку још пре преузи.ма- 
iba предмета да би се отклонила свака сумња у вези правилног 
обављања повереног .му задатка.
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Адвокат не сме искористити незнање противне страике, по 
готово ако она нема адвоката, да би на тај начин постигао не- 
оправдани успех за своју странку.

12. Пре почетка парнице, по могућности, адвокат треба да 
покуша мирно решење спора, да би се избегли непотребпи трош- 
кови.

III

ОДНСХ: ПРЕМА СУДУ И ДРУГИМ ОРГАНИМА

13. Адвокат је дужан у обављању свога позива да чува 
углед суда, управних и других друштвених органа, пред којима 
поступа. Његов наступ мора бити такав да судови и остали ор- 
гани виде и осете у њему сарадника у спровоћењу законитости 
и заштите права и правних интереса странке.

Адвокат је дужан указати поштовање суду, управним и 
другим органима пред којима се појављује, али је исто тако ду- 
жан у интересу угледа адвокатуре да не дозволи некоректно по- 
нашање представника тих органа према себи као ни према сво- 
јој странци. Дужан је да одбије такве тенденције на пристојан 
начин и дапустивим средствима. Дужан је пружити достојан 
отпор пЈХЈтив сваког покушаја кршења начела социјалистичке 
демокрагије и повреда достојанства личности.

14. Пријатељски односи адвоката са суднјом или друго.м 
особом са функцијо.м у органима друштва не смеју доћи до из 
ражаја док адвокат послује, искључиво као адвокат, a нарочито 
је недостојно истицати своје пријатељство, везе и познанства и 
искоришћавати пријатељство са судијом или другом особом дру- 
штвених органа, у своју корист или у корист своје странке, па 
ни на штету протустранке.

15. Адвокат пред судом или другам органима иастгтта као 
пуномоћник својих клијената ради заштите њихових права и 
ннтереса. Адвокат је дужан настојати да се спор решн што пре 
и да V ту сврху отклања и онемогућује одуговлачење било соп- 
ствене било призтустранке. Адвокат је дужан пред судом и дру- 
ги.м органима у својим излагањима да се клони демагогије и зло- 
употребе у чињенични.м и правни.м оценама. Адвокат греба јед- 
нако да иступа без обзира да ли је присутна странка или јавност.

16. Oncer писменог састава и говора овисан је о конкрет- 
ним прнлика.ма, о тешкоћи и компликованости предмета, обради 
у правној литератури и сл. Концизност излагања не сме спре- 
чити адзоката да му писмени састав или говор буду по могућно- 
сти изложени у лепој, импресивној и уверљивој форми, како би 
били што занимљивији и лакше прихватљиви. Негован>е лепе и 
садржајне речи традиционална је дужност адвоката.
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ОДНОС ПРЕМА АДВОКАТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

17. Адвокатске организације: радни одбори адвоката и адв. 
приправника, Адвокатска комора и Савез адвокагских комора, у 
своме раду су независне друштвено-професионалне организаци- 
је, засноване на принципу самоуправљања и најшир>е професио- 
налне гутономије.

Адвокатска комора је морално солидарно одговорна за из- 
вршаваље задатака својих чланова, a сваки адвокат са своје 
стране дужан је да доприноси што успешнијем раду Коморе као 
и да чува и подиже њен углед.

Избор у било које органе адвокатских организација треба 
да чини част сваком адвокату, па се избор може отклонити је- 
дино у случају да здравствено стање адвоката не дозвол>ава 
овакво ангажовање.

Адвокат је дужан стриктно и савесно испуњавати чланске, 
професионалне и друштвене обавезе, како моралне тако и .ма- 
теријалне природе, према својим властитим професионалтш ор- 
ганизацијама, како би ове могле у потпуности одговорпти сво- 
јим задацима који су од посебног интереса за адвокате.

IV

О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ТАЈНИ

18. Све што странка повери адвокату у вези затраженсг 
правног савета заступања или одбране и што је адвокат у вези 
пред-мета иако поверљиво сазнао на други начин чини про^сио- 
налну адвокатску тајну.

Обавеза чувања професионалне тајне односи се и на сгшсе 
које адвокат чува у архиви-

Професионалну адвокатску тајну дужан је адвокат да чува 
под претњом дисциплинске и кривичне одговорности за време 
заступања a и касније, све док би њено изношеЈве .чогло стран- 
ци да штети.

19. Адвокат може открити ово што је од сгранке сазнао, a 
што представља професионалну тајну само у случају ако то са- 
.ма странка на несумњив начин дозволи, ако је ово у интересу 
одбране (нужно за одбрану) и у случају када то затражи и о 
то.ме добије сагласност Адвокатске коморе. Адвокатска комора 
при разматрању оваквог захтева адвоката брижљиво ће оценити 
све околности случаја.

20. Ако странка тражи од адвоката да је заступа у супрот- 
ности са изнетом материјалном истином, адвокат може одбити 
заступање. Y овакви.м случајеви.ма адвокат не може ништа пред- 
\^ети што би странци могло да штети.
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Адвокат не може да ставља предлоге који очигледно имају 
на.меру да се избегне утврђивање материјалне истине.

21. Ако је адвокат нешто сазнао у заступању радне или 
друге организације, не може то ни у ком случају, ни у ком по- 
ступку, употребити на штету те организације или ксг њеног 
члана.

VI

ОБАВЕЗА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ЧУВАЊЕ И 
ПОДИЗАЊЕ ЛИЧНОГ И МОРАЛНОГ УГЛЕДА

22. Адвокат је дужан да се стално усавршава у своме 
стручио.м и општем образовању. У томе циљу прати и проучава 
прописе и стручну литературу, нарочито из области своје спе- 
цијалносги; прати културна, научна и политичка достигнућа и 
збивања, a према могућностима активно учествује и сарађује у 
професионалним и стручним организацијама и часописнма и у 
осталим друштвеним делатностима.

Своја знања адвокат је  дужан да несебично преноси дру- 
гим адвокатима, a нарочито адвокатским приправницима.

2.3. Своје интелектуалне способности, те професионалне и 
друге друштвене активности, мора увек развијати у складу са 
достојности адвокатског позива. Недопустиво је да адвокат ове 
своје актнвности користи пр>отивно принципима овог кодекса, a 
нарочито да их користи у циљу истицања свога адвокатског за- 
ни.мања, или на било који други начин са циљем да се рекла- 
мира.

24. Адвокат је дужан у сваком тренутку и у вршењу свога 
позива и у личном животу, да стиче и одржава високи лични и 
морални углед. У томе цил>у дужан је уздржати се од свих лич- 
них a нарочито материјалних побуда и интереса који би могли 
довести у сумњу морални лик адвоката.

Непрекидним стручним усавршавањем и подизањем личног 
и моралног угледа, адвокат испуњава своју хфофесионалну дуж- 
ност и оспособљава се за успешно обављање традиционалне 
функције у одбрани слободе, независности, грађанских права, ху- 
маниз.ма и човечијег достојанства, у одбрани законитих права 
социјалистичког друштвеног уређења.

VII

МЕБУСОБНИ ОДНОСИ АДВОКАТА

25. Адвокати треба да учвршћују међусобне односе и негу- 
ју  стручну и професионалну солидарност, те другарске односе у 
раду. МеВусобни односи морају бити коректни, али не смеју
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имати утицаја на савесност и одлучност код заступања и одбра- 
не своје странке.

Недопустиво је преко веза, препоруке и на било који други 
начин преузимање клијената од других адвоката. Недостојно је 
адвоката нудити своје услуге странкама које aeh имају своје 
адвокате, ма и под повољнијим материјалним условнма.

Адвокат не сме иронизирати, омаловажавати и потцењива- 
ти рад адБоката супротне странке, нити речима нити другим 
изразима. Приликом заступања у кривичном поступку не треба 
своју одбрану поставити тако да се њоме терете остали окривље- 
ни, сем ако то нужно захтева потреба одбране његовог клијента.

26. Адвокат не сме ступити у непосредни додир и контакт 
са супротном странком уколико зна да та странка има свог адво- 
ката. Уколико и ступи, то може чинити само са пристанком 
адвоката прк)тустранке.

27. Адвокат не сме преузети заступање странке коју засту- 
па други адвокат уколико није претходно отказана пуномоћ. Y 
оваквом случају адвокат треба да се увери у разлог отказивања 
пуно.моћи и да затражи од странке признаницу о обрачуну са 
пр>етходним адвокатом.

Адвокат не треба да се супрк)тставља жељи странке ако по- 
ред њега жели да узме још једног адвоката.

Адвокат тр>еба да пружи свом колеги стручни савет и миш- 
љење у вези појединих правних проблема, ако овај то затражи.

28. Колегијалност међу адвокатима захтева да адвокат не 
треба да одбије замољену замену без оправданих разлога.

Адвокат који моли замену мора свом заменику дати потреб- 
не податке и упутства у вези ове замене, као и да заменика х о  
норише. Треба задржати обичај да се за замену наплаћује пола 
лаграде прописане у Тарифи између чланова наше Ко.море. О 
спречености за замену мора адвокат одмах известити колегу, или 
се побринути за другог заменика.

VIII

ОДНОСИ АДВОКАТА ПРЕМА 
АДВОКАТСКИМ ПРИПРАВНИЦИМА И ОБРАТНО

29. Адвокат мора посветити посебну пажњу раду адвокат- 
ског приправника. Мора настојати на његовом iirro успешнијем 
стручиом уздизању, упозорити адвокатског приправника на пра- 
вилан и коректан однос према друтим адвокатима, органима 
пред којима наступа, као и његово понашање ван свог позива.

Адвокат мора свом приправнику омогућити свесграну и 
темељну праксу. Приправничка пракса не може бити половична, 
нити фиктивна.

-■̂0. Адвокатски приправник, када долази први пут у посло- 
ван додир са адвокато.м, дужан је уколико се већ раније не
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познзЈе с њим да се представи, као и да се представи судији 
код којега први пут заступа.

31. Адвокати морају посветити особиту пажњу упућивању 
адвокатског приправника на принципе адвокатске етике, без ко- 
је немају вредност ни стручна пракса ни знање у адвокатури.

Адвокатски приправник мора бити награђен за свој рад 
у смислу Закона.

Адвокат мора адвокатском приправнику, ради полагања 
правосудног испита, пружити довољно времена за спремање 
испита.

Однос између адвоката и адвокатског приправника не сме 
ни у каквом облику представљати злоупотребу, односно, пове- 
рења и положаја.

32. Адвокатски приправник дужан је да чува тајиу адво- 
катске канцеларије у којој ради.

IX

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА И НАЗИВ КАНЦЕЛАРИЈЕ

33. Назив адвокатске канцеларије мора бити истакнут на 
згради у којој је смештена канцеларија, али не сме ни по об- 
лику ни по садржини да служи у рекламне сврхе.

V циљу очувања утледа адвокатуре, адвокат по правилу 
треба да прима странке у својој адвокатској канцеларији, што 
не у ком случају не сме да га ограничава у раду на читавој те- 
риторији Југославије.

Недостојно је да адвокат обавља послове и прима странке 
V судским ходницима, угоститељским радн>ама и на другим не- 
прикладним местима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

1. Овај Кодекс се примењује и на рад и поступак ацвокат- 
ских приправника у обавлЈању њихове адвокатскоприправничке 
праксе.

2. Овај Кодекс има привремени карактер и треба га дал>е 
усавршавати и попуњавати у духу начела социјализма и при- 
хваћених и проверених начела прнзфесионалне етике адвокату- 
ре у Југославији и у свету.
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И з д а в а ч к и  с а в е т  
Председник:

Проф. др БРАНКО ПЕТРИБ 
редовни професор Правног факултета у Н. Саду

Про«ј). др Тибор Варади, редовни професор Правног факултета у Новом 
Саду, проф. др Славко Царић, декан Правног факултета у Новом Саду, 
Буро Шкрбић, судија Врховног суда Војводиие, Теодора Влаховић, сек- 
ретар Секције за друштвено-политички систем ПК ССРНВ, др Даринка 
Нсдељковић, покрајински друштвени правобранилац самоуправл>ања, 
Ж ивко Будимчевић, судија Врховног суда Војводине, Зијах Загорчић, 
замешж покрајинског јавног тужиоца, Недељко Јањушевић, дир>ектор 
Покрајинског завода за јавну ртраву, др Светислав Радовановић, су- 
дија Уставног суда Војводине, Мирослав Здјелар, адвокат у Новом Сад\, 
проф. др Никола Воргић, др Аурел Лошонц, адвокат у Суботвци, Сава 
Савић, адвокат у Новом Саду, и Стеван Рончевић, адвокат у Новом Саду

У р е ђ и в а ч к и  о д б о р

Главни и одговорни уредннк 
Мирослав ЗдјвЈшр 

адвокат у Новом Саду

Д р Александар Маркићевић, адвокат у Новом Саду, Слободан Бељански, 
адвокат у Новом Саду, Александар Воргић, адвокат у Новом Саду, Мили- 
воје Милић, адвокат у Срем, Митровици, Александар Грчки, адвокат у 

М олу,' Имре Варади, адвокат у Зрењанину

Технички уредник 
Мирјана Јовановић

Гласник издаје и власник је Адвокатска комора Војводине, 21000 Нови 
Сад, Змај-Јовина 20/i. Телефон: 29459. Годишња претплата 60.000.— дии. 
Претплата за ипостранство 40 USA долара. Цена једног броја за јануар, 

фебруар и март 5.000.— дин.

Тек. рачун 65700-678-2047. Рукописи се не враћају.
V издавању часописа учествује и Самоуправна интересна заједнпца за

научни рад Војводине

На основу М11шл.ења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу САПВ бр. 
418—18 ОА 23. маја 1973. године, Гласник је  стручна публикација ос.\обођена основног п

пореза на промет.

Штампа РО штампарија „Будућност”, Шумадијска 12, Новп Сад
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