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ЈОВАН МУШКАТИРОВИЋ

У нашим крајевима адвокатура почела је да се развија, након ренесансе римског права, после консолидовања феудалне државе. Адвокатура поприма методе и значај адвсжатуре из раног Средњег века, али
за разлику од адвокатура Француске, Енглеске и Немачке, она има свој
посебан развојни пут, a и посебну физиономију. Док се у тим државама
Запада адвокатура већ сматра организованом институцијом у државама
под Хабзбурговцима она нема тај карактер, нити пак организациону
форму.
У првим деценијама тога периода адвокати, заступвици или браниоци били су феудалци, племићи и свештенство, који штите интересе и
бране своје кметове — јобађе у Мађарској — и св оју клијентелу која
је поред њих живила и за њих радила. Феудалии, племићи и свештеници
као патрони бране интересе своје клијентеле. Пошто је у т о време скоро
суверено владало канонско право и заступања су се кретала у оквиру
принципа и прописа постављених у канонском праву.
Али, у Мађарској, још пре турске најезде, a разумесе и у крајевима,
северним крајевима, данашње наше Војводине, већ у XIII веку се јавл>а
заступање странака путем прокуратора званих прокатора и конлокутора
или пролсжутора. Прркуратори су се појављивали као заступници у
оним парничним предметима у којима није било обавезно да странка
лично претстане суду, да се лично брани. Конлокутори и пролокутори
су са парничним странкама заједно иступали пред судовима и пред судовима у име и место странака излагали тужбене захтеве односно прх)THBvT)e№a тужби, дакле алегирали и у кривичним предметима давали одбрану. Институција коњлокутора преузета је у мађарском правном систему из германског права у коме је постојала институција FDrsprecher.
Када је апсолутни феудални систем, изражен у Угарској и кроз систем жупанија, почео да губи на св ојој снази, услед јачања градова и
градског становништва, ситуација адвокатуре се знатно мења. Градови
се ограђују зидинама од спољњег непријатеља, али тиме и измичу
власти властеле и жупанија, они уређују своје посебне институције. У
барби суверена са феудалцима играју значајну улогу, стичу разне привилегије и повластице, које им проширују и учвршћују самосталност
и независност према феудалцима, a и премг жуттанијама. Упоредо са
овим нстим фактором уставног живота тј. упоредо са организовањем
градова у јаке и самосталне јединице, мења се и лик адвокатуре. Сада
се баве адвокатуром и лица из градова. Синови трговада, занатлија, рад-

ника, градских становника постају адвокати. Њоме се више не баве, она
није више привилегија, феудалаца, племића и свештенства, него грађански елемент све т о више узима маха. И ту управо настају, a нашим крајевима, прави адвокати, који сада већ као професионалци, је р им је то
скоро једино и искључиво зани.мање, врше адвокатуру. Caxio no себи се
разуме, да продирањем новог и здравог елемента адвокатура добија на
значају, је р се сваки ко жели њоме да се бави труди да стекне што више знања из области права и процедуре, да би на тај начин што јаче
осигурао своју егзистенцију и базу за рад и зараду. Тиме се диже интелектуални ниво адвокатуре, јер је све то већи број људи који познаје
право и законске прописе. И док су феудалци, племићи и свештешши
као заступници били више аматери, рађа се професпонална адвокатура.
Сасвим је природно да су и Срби феудалци, племићи и свештениии
штитили и бранили интвресе својих кметова и своје к.тијентеле, као што
је сигурно и то, да су у градовима, који су Србима били добро насељени, исто Срби из грађамских сталежа почели да врше адвокатуру као
једино и искључиво занимање.
Вршење адвокатуре није било везано за неко нарочито оспособљење
ни формално, ни стварно. Адвокат тј. прокуратор могао је бити свако
ко је имао делатну способност, a положај у цркви, у јавном животу, као
и родбински односи нису били сметња да се неко прилш заступања тј.
да буде прокуратор или конлокутор.
Међутим, X IV зак. чл. из 1471 године искључује од права вршења
прокураторства или конлокуторства сва она лица која су у ма каквом
односу са судом. Дакле, наступа прво ограничење у погледу вршења
права на адвокатуру.
Декрет Карла Ш. који је објављен децембра 1723 .регулише у својим §§. 35, 36 и 38 рад адвоката, па им налаже „обазрив наступ, заснован на искуству адвоката, његовој вештини и савести” .
Овакво је стање било све до 1769 године. Те је године царица Марија Терезија донела нове одредбе о адвокатури. Адвокатура се може
вршити само од липа која су положила адвокатски испит и заклетву.
Припуштање адвокатско.м иотиту било је условЈвено прибављањем теоретског и практичног правног знања. Дакле, « д Л769 године је по први
пут уведен испит за адвокате. Декрет Марије Терезије на овај начин
образлаже потребу испита: „Већина адвоката знање одбране достојно
врши иако mia и таквих који несавесне жудње за добити и незнање ма- .
терија парница показују” .
Није прошло ни четири године од обнародовања тога декрета a већ
Јован Мушкатировић полаже 10 марта 1773 године адвокатски испит
и адвокатску заклетву и тиме постаје први Сј>6ин професионални адвокат, са положеним адвокатским испитом. Исте године 17 јуна полаже
испит Василије Јовановић са подручја граничарског пука (регименге)
у Копривници, a тек 14 фебруара 1782^године полаже адвокатски испил
трећи Србин Јован Остојић.
/
/
Јован Мушкатировић рођен је ок® 1743 године у Сенти. Тачан датум рођења се незна, пошто су књигечфштевих (рођених) Српске православне парохије у Сет-и вођене до 1823 године изгореле у Буни 1848
године. Отац Лазар, свакако потиче из војничке породице нашто ука-

зује презиме Мушкатировић које је породица добила од „Мускете” једне врсте пушке.
После завршетка средње школе право је слушао на пештанском универзитету, a 10 .марта 1773, као што је већ речено, положио је адвсжатски испит и заклетву, те отворио, после тога, своју адвокатску канцеларију у Пешти. Био је и пештански градски сенатор.
Оженио се, још пре 1772 године, са Екатерином Недељковић, која је
умрла 25 децембра 1802 године. Син првенац Петар родио се 1772 roдине, био је адвокат и друг Лукијана Мушицког, a умро је 21 маја 1802
годике у Темишвару. Јован Мушкатировић илшо је још два сина Александра рођеног 29 јула 1790 године и Симеона рођеног 3 новембра 1793.
Имао је и две ћерке Јелисавету и Пулхерију.
Своју децу, a нарочито сина првенца Петра, много је волио. Предговор првом издању Причте илити по простом пословице.. . посвећује
своме сину Петру, коме је 1786 године када је ова књига у Бечу објављена, било 14 година. Овај предговор садржи читав низ савета, поука и
упутстава како Петар треба да учи језике и остале науке. Петар у то
доба већ зна поред матерњег језика и немачки. Отац му се обраћа са
„да је мало Сербске деце која су от колевке ома почеле двема језицима
беседити” и саветује ra да учи латински и мађар>ски језик. Другом издању дат је исто, много краћи, предговор a и овај је упућен синовима
Александру и Симеону — Петар је већ умро — којима препоручује да
се држе савета датих у предговору првог издања. Ови савети нису само
упутства синовима, него читав један наставни програм о начину и целисходности васпитавања деце, програм који је Јован Мушкатировић замислио као најкориснији и најпрактичнији. Тај програм прелази оквире
савета рођеној деци и има сврху и цил> да укаже на гледишта Јована
Мушкатировића како треба да се од детињства васпитава будући Србин
интелектуалац оног времена. Објављени савети и поуке у једној књизи
која је имала у оно време велик публицитет, та доживела је два издања, савети су свим родител>има, свој читалачкој публици оног времена
о методама припремања српске деце за живот.
Мало што конкретно знамо о Јовану .Мушкатироввћу као адвокату.
Архивска грађа, списи његове канцеларије не постоје, a и савремениии
су оставили само нешто општих забележака и тврдњи. Докази о врсти
пословања, конкретне парнице нису нам познате. Њих нема. Али из забележака његових пријатеља и поштовалаца сигурно се може закључили
да је био врло познат и признат правник, цењен и много тражен адвокат.'Заступао je Србе из ГТеште и Будима у свим значајнијил! праЕНИм
—прадметима и пословима, a тих је морало бити много, је р су Срби у Пешти и Будиму у оно време држали многе кључне позиције у трговини и
занатству. Знамо, a има и података, да је имао већи број клијената на
Југу у Бачкој и Срему. Долазио је пословно као адвокат у Нови Сад и
. у Врдник. Заступао је српске манастире фрушкогоргске. Митрополит
} М ојсеј Путник опуномоћавао је Јована Мушкатирош1ћа да заступа ин/ тересе Митрополије, манастира и српске православне цркве код војних и
I грађанских власти у Бечу кад год би дошла у ттитање загарантована
\права срггског народа која су извирала из разних привилегија, a нарачито из привилегија добијених 1690 године код велике Сеобе под Арсенијем Чарнојевићем Ш, и каснијих привилегија.

''''""^Јован Мушкатировић био је несумњиво јако цењен у српском народу .кар правник и учен човек.
, '"ASeKCKje Везилић, писац XVIII века, спомиње Јована Мушкатировића у свајој књизи Краткоје написЗније о спокоинои жизни која је
објављена у Бечу 1788 го д т е ./О н д а је Јован Мучлкатировић имао 45
година, дакле, био Je Још ре,'отивно млад чрвек^Везилић ra спамиње
међу Србима „кои с пером добрб вРзити знајут” и „Мушкатировић Joван в правах искусен” . И Доситеј Обрадовић, чији је био следбеник и
ученик, похвално се о њему изражава, као и његовом књижевном делу.
^
Свом адвокатском позиву био је привржен, много ra је волио, a био
је јако поносит на своју титулу адвоката/И сваја дела је потписивао
км~17чрез СаавноЈе Краљевство Мађарскоје, и стране њему принадлежашће, заклетога адвоката” .
првој половани 1786 године боравио је у Бечу у вези са пословима његове адвокатске канцеларије. У Бечу је стулио у пријатељске везе
са Доситејем Обрадовићем и свештеником Атанасијем Димитријевићем
Секерешо.м, писцем, учент! човеком, који је једно време вршио дужност царског цензора за српске књиге које се штампају, a кога Доситеј Обрадовић назива бољим и ученијим од себе.
Јован Мушкатировић био је ватрен присталица Доситејев. Он је одмах прихватио Доситејеве рационалистичке идеје, те идеје ширио и бранио. Његова књига Краткоје размишљеније о праздници најбољи је
доказ за ово. У том делу, писаном скоро чистим и потпуним народним
језиком, у то време још врло ретко употребљаваном у српској књижевности, бранно је декрете о укидању празновања још једног дела малих
празника, указујући на штегне последице по привреду и привредну снагу српског народа које наступају неминовно као последица претераног
светковања и слављења празника. Ова реформа била је наишла код
заосталих народннх маса на приличан отпор, који је подржаван и потенциран од једног дела свештенства. Јован Мушкатировић том својом књигом брани рационалну реформу цара Јосифа II, ту он прихвата идеје
јозефинизма и брани их. Иако је укинуто празновање читавог низа малих празника ипак је још остало 25 празника, поред недеља. AprpicHтима и практичним и еконо.мско-привредним, али и аргументлша црпеним
из црквене историје и канона, Јован Мушкатировић ужазује на велику
корист те реформе и дочарава једну лепшу и стабилнију економску будућност и снагу српском народу, као резултат већег рада, услед укидања празновања тих малих празника.
Био је одличан познавалац историје нашег нарх)да. У свом спису
Черте сербског живота у Унгарији изнео је знатну, значајну и врло важну историску грађу и исту обрадио. Више је него сигурно да су
Черте сербског живота у Унгарији, како су у скраћеном изводу објављене гадине 1844 у Сербском летопису кн>. 65, a касније од стране
историчара Димитрија Руварца у целини у Српском Сиону за 1905 годину. биле одломак из Projectum pro gravaminibus et postulatis Rascianae
natioais anno 1790 . . . elaboratum.
Године 1790 одржан je чувени Темишварски Сабор, који је цару
Леополду П. упутио претставку са граваминама cpncKor народа у Угарској. Јован Мушкатировић није био посланик на Сабору. Неки писци
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претпостављају да je био посланик, али Димитрије Руварац из писма
Српске црквене општине у Земуну упућеном 11 августа 1790 године земунском посланику тога Сабора Јовану Максимовићу оправдано закључује да Јован Мушкатировић није био посланик, али је био у исто
време у Телшшвару и посланицима састављао разне радове. Њему је
као признатом правнику, ученом човеку, познаваоц.у српске историје
била поверена израда нацрта те претставке или њеног уводног дела.
Сам текст претставке како је она гтредата не слаже се са текстом Черт е . . ј ер је претставка краћа. Ово је свакако најважнији исторископравни рад Јована Мушкатировића, који је прожет жарким патриотизмом. У том свом раду Јован Мушкатировић приказује историске везе
Срба и Мађара, ослањајући се на историске изворе, правним аргументима доказује политичка и друга права Срба у Угарској, и износи
правне повреде на штету Срба вршене, као и поставља услове српског
народа да се и у кол1 правцу све те повреде санирају. Овај рад написан
је смишљено, систематски и врло логично. Рад почиње са историским
иалагањем према коме су Счовени насељавали ове крајеве још пре
сеобе Мађара. Износи везе Срба и Мађара у сеоби и после исте. Палатин
мађарског краља Андреје I. 1056 године био је Србин Радо, палатин
краља Гејзе био је Србин Вид. Палатин је био око 1100 године Србин
Урош. Срби су, дакле, у првим деценијама .мађарске државе, a и касније,
обнашали највећу државну функцију, функцију палатина. Затим, износи династичке породичне везе српске и мађарске краљевске куће,
породичие везе обеју властела. Права српског народа доказује разним
декретима и дипломама. Указује на политичку улогу српске властеле:
Георгија Ивановића, Томка Марновића, Бранковиће, Бакиће итд. Износи
огромне заслуге за царску кућу Шајкаша и шајкашке војске, која је
постојала све до 1746 године. Указује на привилегије које је Леополд
I. дао српском наркЈду приликом велике Сеобе 1690 године, под Арсенијем Чарнојевићем III. Указује на чињенице да су царске оружане
снаге увек имале необично јаке српске одреде, некада је већа половина
војске била састављена од Срба. После овог историског излагања, правНИ.М аргу.ментима доказује сва права Срба, истиче повреде тих права и
тражи репарације и престанак гажења тих права. Поставља пунктуелне
захтеве (политичка права, бирање војводе, права Цркве, манастира,
права у Жупанија.ма, градовима, права дистриката Тисе и Кикинде).
Тражи слободу кретања за Србе ”кад би који или ради наука или искуства путешествовати хтео“ . — To је за оно вре.ме, како констатује др.
Јован Радонић, наш историчар, доста добра историска расправа ( ”по
методу рзда .много боља од већине партија у Рајићевој Историји” ), која
доказује да је Јован Мушкатировић добро познавао историске изворе.
Мушкатирови11 полемише са нетачним и дефор.мисани.м тврђен>и.ма мађарских историчара и о питању када су Срби почели да насељавају БудилЈ и околину, поле.мише са познатим .мађарским историчаре.м Иштванфијем. На тврдњу овога да је uap Јован био ниска порекла — за њега
Мушкатировић каже: „Јоан Чернојевић от Черногорски вождова рођени овде у Мађарској здраво силан б и о . . . ” — Мушкатировић ггаше:
„Али бадава се труди, иначе славни наш списатељ, светли пород .мужу
овом одузети, будући да је он заиста онај био за кога се издавао” ,
наиАе, „да је овај Јован од праве лозе Черновића пореклол! б и о ” , што
уостало.м није тачно. По др. Јовану Радонићу текст »Черте сербског

живота у Унгарији” био је увод у граваминалну претставку Темишварског Сабора.
Спорно је да ли је књигу Разсуждание о постах восточнија церкве
написао Јован Мушкатировић или да ли је то дело написао Самуил
Клајн, a превео на српски језик и издао Стефан Новакавић, царски
дворски агент, власник српске штампарије у Бечу. Павле J. Шафарик
навео је у својој Geschichte der serbischen Literatur I. 1865, страна 476,
под бр. 1023 да је ту књигу написао Јован Мушкатировић, па је то
тврђење преузео и Стојан Новаковић у својој Српској Библиографији,
1869, на страни 36 под бр. 151. Истог је мишљеша и др. Јован Скерлић.
Међутим, Ди.митрије Руварац у прилози.ма, за историју српске књижевности, позивајући се на записе Митрополита Стефана Статимировића и неке друге доказе изведене компарацијом текстова и записима
на књига.ма, тврди да ту књигу није написао Јован Мушкатировић, него
да је то превод већ цитиране књиге Самуила Клајна. Касштје је и др.
Јован Скерлић допустио могућност да је тврдња Димитрија Руварца
тачна.
1805 године објавл>ена је књига Јована Мушкатировића Краткоја
размишљенија о средствах чрез која дражаишему нашему отечеству
Мађарскои с добрим месом и рибо м. . У то ј, свакако једној од првих
гастроно.мских расправа на српском језику, писац износи своја опажања
у вези са потрошњом гове^ег, телећег, јагњећег и рибљег меса. И овом
књигом Јован Мушкатировић се приказује као рационалисга.
Од књнжевних радова најзначајније је дело Причте илити по простом пословице темже сентенције илити реченија.
-------Јован Мушкатировић први је Србин који је скупљао народне умотворине, систематски их средио и објавио. Код прикупл.ања и обЈављивања народних у.чотворина он се руководи практичним обзирима као
рационалиста. Књига је доживела два издања. Прво у Бечу 1786 године,
a друго проширено и допуњено у Пешти 1807 године. Као скупл>ач народних умотворина Јован Мушкатировић претекао је Вука Караџића са
читавих тридесет година. Књига се састоји из два дела. Први део Причте
илити пословице има 120 страница, a други Сентенције илити Реченија
има 30 страница.јНа ових 150 страница сложене по азбуци публиковане
су разне народне пословице, изреке, како српске тако и других народа.
Поред српских има преведених латинских, руских, мађарских и немачких
пословица, изрека и сентенција. Њих има укупно око 3700. Скупл>ајући
и објављујући те народне пословице, изреке и разне сентенције Јован
Мушкатировић се руководио, за оно време, врло модерном методвм.
Исте није скуп.гао као романтичар, него као рационалиста, не устручав ^ ’ући се да објави и такве, које данас тешко трш 1 _хартија^Цитирамо
неке од ових пословица, изрека и сентенција:
„Адвокат, ливо Истец не живи от једнога процеса, како и корчмар
от једнвга госта” ;
„А ко купујеш оно, што нетребујеш, скоро ћеш продавати оно што
требујеш ” ;
„А ко дође прав; не изађе здрав; ако дође крив, н€ изађе жив” ;
„А ко кога созјетујеш , не.мој да га безчестиш” ;

„Тешка је незаслужена казна” .
„Банат, и Бачка кад роде, целу Мађарску заране. Али кад Банат, и
Бачка загладну, целе МађаЈХке кошеве изпразне” ;
„Гди нема парца, нема ни судца” ;
„Гди сила влада, ту закон уступа” ;
„Д а је до судије, кано од судије” ;
„Да није јатака, не би било ни злодаћа” ;
„Два без душе, a трећи без главе” ;
„Зла кућа је тамница” ;
„Зла совјест љути је судија” ;
„Када хегедуш правду свира, гудило га по носу би је” ;
„Ни добри совјети немаду увек доброга исхода” ;
„Н ије добро са великом Господом из једног чанка трешн.е јести ” ;
„Нико сам себи судија не може бити” ;
' „П о правди бивамо мудраци” ;
„Правду је ласно на суду бранити” ;
„Правда не треба много шеврдања” ;
„Сербска наглост, и Грчка немирност ништа не ваља” ;
„Једнога казн многе плаши, и уздржава” ;
'■ „Закони не ваља да буду као паучина, која мухе зауставл>а, a зоље
пропушта” ;
„Прва погрешка, вредна је опроштења” ;
„Признаније погрешенија јест половина исправљенија” ;
„Признаније погрешку олакшава” ;
„Судија треба да обадве стране једнако преслуша” ;
„Судија ваља да има једно ухо за тужитеља, a друго за обтужеHora” ;
Ово неколико цитираних народних пословица, изрека и сентенција
указују на дидактичку сврху објављивања истих. Од око 3700 пословица објављених у другом издању Причте . . . има читав низ корисних,
али ми смо се ограничили да објавимо само ове, које су у извесној вези
са занимањем самог писца. Раиионалистички и реалистички прикупљене
и објављене пословице, изреке и сентенције огроман су пионирски рад,
на том пољу наше књижевности. A допуна истих у другом издању
П р и ч те... доказ су да је Јован Мушкатировић и после објављивања
прве едиције П р и ч те ... и даље наставио са првкуплЈањем народннх
у.мотворина, да је до скоро пред крај свога живота, умро је две године
после публикације другог издања Причте . . стално радио на томе.
Д ш тор Јован Скерлић овако оцењује Јована Мушкатировића:
„О н је један од оних људи нашег XVIII века који су одмах прихватили и почели ширити критичке и рационалистичке идеје Доситеја Обрадовића, један од оних „истинољубител>а и општега добра и ползе желатеља” , на које је Обрадовић толико полагао и који су му олакшали
његов тако тежак задатак. Мушкатировић је, затил), први међу православним Србима, у нашој североисточној књижевности, писаној ћири-
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лицом, почео скупљати и објављивати народне умотворине, на неких
тридесет година пре Вука Караџићз. Најзад, он је један од оних образованих Срба XVIII века, који су као Павле Јулинац и ЈоваН Рајић,
покушавали да српском народу даду слику његове историске прошлости” .
И на крају, Јован Мушкатировић је први Србин адвсжат по занимању који је отворио редослед оте велике плејаде адвоката великана
толико заслужних за наш политички живот, за нашу модерну књижевност, за привредни и политички препород нашег народа. Он је први
адвокат по професији који је бранио политичка права Срба у Угарској,
он је први Србин адвокат писац., књижевник, историчар, национални
радник.
Јован Мушкатировић је значајна фигура не само нашег народа,
него је пионир наше адвокатуре. И због једног, и нарочито због другог, наша адвокатура треба да следи његовим примером, она га се увек
сећа са пуним поштовањем и указује на њега као светао лик адвокатародољуба.
Коста Хаџи
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ДА ЛИ JE Д 0 3 В 0 Љ Е Н А ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕЊА КОЈИМ CE
ВРАЋА ПОДНЕСАК РАДИ УКЛАЊ АЊ А ФОРМАЛНИХ НЕДОСТАТАКА

I

y смислу ЧЛ. 98 Закона o парничном поступку (y даљем тексту
ЗПП) предвиђено је да ће суд у случају ако је поднесак неразумљив
или ако не садржи све што је потребно да би се по њему могло поступити, поучити подносиоца или му памоћи да поднесак исправи односно
допуни и да га може у ту сврху позвати у суд или му вратити поднесак
ради исправке. Како у поменутом члану ЗПП није нормирано, да ли против решења о исправци и допуни поднеска има жалбе или не, у судској пракси настала су различна тумачења овога прописа.
По првом тумачењу, обзиром да ЗПП у члану 98 не исклЈучује жалбу против решења о враћању поднеска на исправку и допуну, сматра
се, да је дозвољена жалба која има суспензивно дејство.
Овакво тумачење заступа и професор Др. Цул>а, који у своме уџбенику Грађанског парничног поступка пише, да питање жалбе прттив
решења којим се поднесак в:раћа на поправак и допуну, није у поменутом Закону уређено на сврсисходан начин, па будући да Закон у члану
98 не иску-вучује жалбу, да је против таквог решења дозвољена посебна жалба са одгодном снагом (чл. 364, 365) и додаје, да тиме несавесни парничари могу знатно одуговлачити поступак. Надаље сматра,
да је против овог решења требало потпуно исклзучити жалбу. Коначно
држи, да пропуст овакве одредбе не би био толико штетан да се остало
на становишту ранијег грађанског парничног поступка, по коме жалба
против ркшења по правилу није имала одгодне снаге.*)
Напротив по другом тумачењу, сматра се, да жалба против решења
0 повраћају поднеска на исправку и допуну није дозвољена. У прилог
овога наводи се, да је према пропису члана 267 ЗПП претседник већа
оачашћен између осталог да одлучује о мерама за исправљање поднесака, a које се односе на управл>ање поступком, па да је таква мера и
решење о враћању подносиоцу ради исправке и допуне, те да против
такве одлуке у смислу прописа члана 267 ст. 2 ЗПП није дозвољена
жалба.
Тако је један Срески суд вратио решењем тужиоцу тужбу, ради
отклањања недостатака у року од 8 дана, јер је исту поднео без назначења земљишно-књижних података и без прилагања извода из зеjkLT.HmHHX књига. Против овог решења тужилаи је поднео жалбу предлажући, да се исто укине и предмет врати првостепеном суду на мериторно решавање. У истој је навео, да је побијано решење неумесно,
јер да је спорна некретнина означена њенЈта парцелним бројем што је
довољно у погледу ознаке некретнина, које су тужиочево вангрунтовно
адасништво, a извод из земљишних-књига није потребан ни за некретнине, које су уписане на име власника у зем.гишнлм књигама.
Окружни као другостепени суд је нашао, да жалба није допуштена,
па ју је као такву одбацио, a нападнуто решење потврдио из следећих
разлога:
У конкретном случају првостепени суд је вратио тужбу тужиоцу
у смислу чл. 98 ЗПП, ради отклан.ања недостатака одредивши му потребан рок за поновно 'подношење поднеска.

1)
Др. Срећко Цу.га: „Грађански парнични пост\иак ФНРЈ’’ „Школска књига
„Загреб”, 1957 год., стр. 266.

Према чл. 267 ЗПП претседник већа a тако исто и судија појединац
овлашћен је између осталог, да одлучује о мерама за исправљање поднесака, a које се мере односе на управљање поступком. Такша је мера
и нападнуто решење, Kojmi је тужиоцу враћена тужба ради исправке и
допуне, a против таквих одлука у смислу члана 267 ст. 2 ЗПП није до3BOwT>eHa жалба.
Стога је жалба одбачена и одлучено као у диспозигиву.
Исто тако тумаче прописе чл. 98 ЗПП у погледу допустивости жа^дбе
против решења о повраћају поднеска ради исправке Др. Цуља — Др.
Трива у коментару Закона о парничном поступку наводећи, да ван рочишта за главну расправу о мерама за исправку поднесака одлучује претседник већа, (чл. 267, 301) као и да против решења којим се стракка
позива у суд односко којим се поднесак враћа ради »справке, није
дозвољена жалба (Apr. из чл. 267 ЗПП).*)
Ка.ментатори ЗПП Др. Познић, Вражалић и Др. Бачић ту.мачећи
пропис члана 267 наводе, да међу овлашћењима претседника већа која
се одиосе на управ,л>ање поступком у фази припремања главне расправе,
спаиају и нека оалашћења, која су изричито наведена у ст. 1 истог
члана тако, напри.мер и одлука о исправљању поднесака. Надаље, да у
вези са ставом 2 истог члана треба истаћи, ако је за одлуку о неко.м питању из става 1 које се тиче управ.д>ања поступко.м посебно на другом
.месту у ЗПП прописано да је жалба дозвол>ена, онда у погледу жалбе
важи тај пропис.®)
Иако наведени ко.ментатори код овога тумачења допустивости жалбе нигде не помињу и пропис чл. 98 ЗПП, могло би се из горње стилизације закључити, да и они усвајају друго тумачење, тј. да жалба у
такво.м случају није допуштена.
Изложио сам оба тумачења прописа члана 98 ЗПП која се односе на
питање допустивостл односно недопустивости жалбе против решења
донесеног по том прк>пису, па сматра.м да је само друго тумачење правилно, a TO из следећих разлога.
ЗПП. у члану 98 за доношење решења о повраћају поднесака ради
уклањања фор.малних недостатака додуше није искључио жалбу, како
је то нормирао у одредби чл. 97, да против решења којам се подносилац исправе позива, да је поднесе у изворнику, није дозвољена жалба,
но из тога би било по моме Јтверењу погрешно извести закључак да је
овде жалба допуштена. Мишљења сам да је ЗПП у члану 267 јасно одредио о чему је у току припремања главне расправе до рочишта за главну расправу овлашћен да одтучује претседник већа, па између осталог
и о мерама за исправљање поднесака (т ј. за уклањање формалних
недостатака поднесака), a које се односе на упрашвање ггоступком, као
и да против таквих одлука није дозвољена жалба. Стога је очигледно
да за решење одговора на постаавено питање у наслову овога чланка
и.ма месга да се одговори негативно, пошто у недостатку прописа о t o 
mb у члану 98 ЗПП треба путем аналогије применити одредбу из чл.
267 ЗПП.
2) Др. Цу.м — Др. С. Трива: „Коментар Закона о парничном постушсу”, I. свезак, Загреб, 1957 год., стр. 2+9.
3) Др. Познић; Вражалић, Др. Бачић: „Закон о парничном поступку са коментаром” , „Нова администрација”, Београд, 1957 год., стр. 2б8.
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Следствено томе држим, да је правилно поступио онај Окружни као
другостепени суд када је поводом напред цитиране жалбе против решења једног Среског суда о третираном питању, нашао да жалба подносиоца тужбе није допуштена.
Никола Коистантиновић

ИМА ЛИ МЕСТА ПОВРАЋАЈУ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

Тужилачко предузеће поднело је мандатну тужбу са предлогом да
се изда платни налог противу туженог предузећа.
Тужена страна изјавила је приговор преко свога застуггника.
Пошто је гтриговор био неблаговремен, привредни суд ra је одбацио
решењем.
По пријему решења, заступник тужене стране поднео је претставку
са захтевом за повраћај у пређашње стање због пропуштања рока зз
изјаву приговора, уз изношење следећих чињеница: тачни су наводи
суда у образложењу решења о одбачају приговора као неблаговременог. Али, платни налог за тужено предузеће примио је његов службеник
који није био овлашћен за пријел! судских достава. И како је тек сада
дознао — по пријему решења о одбачају приговора — да је неовлашћени службеник примио платни налог три дана раније тј. три дана раније него што је њему предат у предузећу, као заступнику тужене
стране, платни налог у питању, то сматра да је ово опрлвдан разлог за
дозволу повраћаја у пређашње стање због пропуштања рсжа за изјаву
приговора на платни налог — у законском року (чл. 106, 428 ЗПП).
Видеће се како ће суд решити овај захтев, али мени изгледа да је
захтев у најмању руку споран.
На доставници, по к ојој је платни налог предат туженом предузећу,
стоји потпун печат предузећа, са читким потписом службеника који је
примио платни налог.
Када по Општој узанси бр.. 21 писмена понуда обавезује понудиоца,
иако није потписало овлашћено лице, ако је понуда снабдевена печатом
и штамбиљом понудиоца и ако је потаисана на уобичајени начин —
онда се утолико пре има узети да пријем судске доставе, извршене од
стране неовлашћеног лица (опет службеника предузећа), уз стављање
печата предузећа — везује тужено предузеће тј. да је предаја уредно
извршена, сем ако предузеће није нарочито овла'Стило неко лице за
пријем писмена и то објавило, што овде не би бно случај (чл. 122, ЗПП)
Али, ако чак ово и не би било тачно, ипак захтев заступника туженог предузећа — за повраћај у пређашње стање због пропуштања
рока — не би био основан a са ових разлога: заступник тужене стране
када је примио платни налог непосредно од службеника који вмје био
овлашћен за пријем судских достава (нешто би била сложенија ситуација да је овлашћено лице за прије.м достава предало платни налог
заступнику, који је платни налог примио од судског оргада неовлашћени службеник, a да је ово последње дознао заступник тек када је примио решење о одбачају приговора — у крајњој линији иста је правна
ситуација) могао је двојако поступити:
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а) или одбити пријем судске доставе (ако је одређено друго службено лице за пријем — чл. 122, ЗПП), не знајући сигурно да је баш то,
што му тај службеник предузећа предаје (неовлашћени службвник),
при.мио од судског органа, као ни датум прије.ма који му приказује
неовлашћени службеник за пријем писмена (узмимо мало хиперболично
— за неко лице прилш судску доставу његов бакалин из суседстаа и
предаје је адресанту);
б ) или да прихвати судску доставу к оју је примио неовлашћени
службеник предузећа — као уредну, где би дошао и датум пријема
судске доставе од стране неавлашћеног лица.
У конкретном случају, заступник туженог предузећа одлучио се за
ОБО друго решење, што значи да је прије.м судске доставе од стране
неовлашћеног службеника за пријем писмена (како каже заступник у
захтеву за повраћај) пуноважаи за њега тј. да је, између осталаг, датум пријема онај датум који означава тај службеник.
To што се сада показало — мада кије доказано — да назначени датум пријема судске доставе у питању — није тачан, не одговара стварности, то заступник има себи у првом реду да припише и то зато, што
није био довољно опрезал па да искористи прво решење — да се достава изврши по Закону о парничном поступку т ј. овлашћеном лицу из
чл. 122, тога закона ако га ј е било — а, у другом реду, нека се обрати
на службеника који је примио судску доставу, иако није био овлашћен,
како каже заступник, па је, при томе, учинио грешку при означешу датума пријема те доставе — заступнику.
Вредно је на крају додати да се у регистар привредких предузећа и
задруга не уноси име оачашћеног лица за пријем писмена, нитн се то
објављује преко службеног гласника — листа (заступник у конкретном
случају са доказом супротно не износи), што значи да гтредаја судских
достава сваком службенику туженог предузећа (чл. 123 З П П :.... ”или
службенику који се затекне у канцеларији односно у пословној просторији“ ), везује предузеће, нарочито када је код пријема ударен и печат
предузећа.
Душан П . Мишић

ПРИНУДНО ПОРАВНАЊЕ ПОВЕРИЛАЦА ИЗВАН ПОСТУПКА
ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ
— два спорна питања —
I. — Институт поравнања поверилаца изван поступка принудне
лнквидације познат је модерном законодавству. Он је настао упоредо
или, боље рећи, као допуна поступка принудне ликвидације, a имао је
да спречи штетне последице исте, не само према дужнику него и према
повериоцима тога дужника.
Овај институт био је познат и правном поретку старе Југославије.
Он је познавао и добровољно вансудско поравнање и принудно судско
поравнање ван стечаја. Овај потоњи институт био је регулисан посебним законом тј. са Законом о прииудном поравнавању ван стечаја, који
је ову материју потпуно регулисао.
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II. — И наше HOBO законодавство познаје наведени институт. Међутим, он до данас није обрађен детаљним прописи.ма, као што је т о било
за вре.че старе Југославије. Једини позитиван пропис је чл. 26 Уредбе
о престанку предузећа и радњи. У то.ме члану је предвиђено да се повериоци дужника, који није у могућности да одговара својим привредним и друштвеним обавезама, могу споразумети о сразмерном смањењу
својих потраживања и начину њиховог намирења сти.м, да се над дужником не отвара поступак принудне ликвидације. Одређено је даље да
овакав шоразум поверилаца подлежи одобрењу надлежног окружног
привредног суда на чијем је подручју седиште дужника. Коначно је
одређено да овакав споразум обвезује све повериоце дужника, ако се
са ти.м cnopasyiiOM сагласи већина поверилаца чија потраживања износе
више од половине дуговања предузећа. To су једики позитивни прогшси
о овом институту.
Међутим, наведена Уредба не регулише питање самог поступка за
закључивање принудног поравнања. Она не одређује ни квоту к оју је
дужник обвезан исплатити повериоцима, затим рокове за извршење поравнања, питање формирања поузданичког одбора и друга разна питања овога института.
Услед овако непотпуног регу*тисања овога института, наши привредни судови решавајући у поједиким конкретким случајевима имали
су прилично великих тешкоћа у раду. Последица тога је да нису поступали једнообразно, a наведене прописе нису једнако тумачили. У пракси
су се појавила два основна питања, a од одговора који су на т о питање
дали, зависило је и становиште суда у поједином конкретно.ч случају.
Ова два спорна питања су следећа:
Прво: да ли привредни судови воде сами поступак који претходи
одлуци суда о одобрењ у или св оју одлуку заснивају једино на предлогу и на подацима пруженим у исправа.ча уз тај предлог.
Д руго: да ли се код установљивања већине поверилаца чија потраживања износе више од половине дуговања предузећа узимају у обзир
само онн повериоци који су своје потраживање пријавили суду и којима је са стране суда признато право гласа са признатом висином потраж-ивања или пак долазе у обзир сви повериоци, без обзира да ли су
они своје тражбине пријавили или не.
III. — Ми не располажемо са праксом привредних судова са територије других република, него само оа територије Народне Републике
Србије. Зато ћемо се у овом чланку осврнути једино на ту праксу, али
ће.мо уједно детаљно цитирати становиште Врховног привредног суда,
који је до сада имао већ више пута прилике да поводом ванредне ревизије доноси решења У поједини.м конкретним случајевима, па је у тим
решењи.ма дао и одговор на изнета два спорна питања.
IV. — Нека већа окружних привредних судова, a тако је поступило
и једно веће Окружног привредног суда у Ново.м Саду у предмету број
Р-266/58, a у решењу од 24. XII. 1958 године, приликом примене наведеног чл. 26, a одговарајући на прво спорно питање, стали су на становиште да суд пре своје одлуке о предложеном поравнању није дужан
спровести никакав претходни поступак. Ова већа нису донела решење
0 отварању поступка принудног поравнања, нису објавили отварање поступка у Oi. лист. ФНРЈ^ нису позвали повериоце да пријаве своје
тражбине и да се изјасне о предложено.м поравнању, па, следствено
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томе, нису ни одржали рочиште са поверноцима, нити су спровели гласање о самом предл&гу дужника. Ова већа су своје одлуке о одобрењу
донела једино на основу предлога за поравнање, затим на основу списка
дужника у погледу висине дуга и броја дужника, те на основу изјаве
дужника и санатора у погледу своте, која је потребна за пуноважност
принудног поравнања.
Оваково становиште ових већа је правно погрешно. Са ставом 1 чл.
26 цитиране Уредбе дата је могућност повериоцима предузећа, које
није у могућности да одговара својим привредним и друштвеннм обавезама, да се ван поступка принудне ликвидаиије сп&разуму о сразмерном смањивању својих потраживања, као и о времену исплате смањеног дуга. Овакова стилизација наведеног прописа не може се тумачити
тако да се тај споразу.м може спровести без садејства привредног суда.
Уредба је дала дужнику могућност да се обрати суду, да би избегго
принудну ликвидацију, која је, како је то један судија истакао, ” последња и махом узалудна нада поверилаца, a потпун крах дужника.“
Са том Уредбом суд је добио у задатак да бира шта ће све узети у обзир пре него што донесе своју одлуку. На то т ј. на садејство привредног суда указује и став 2 цитираног члана, према којем споразум о поравнању подлежи одобрењу Окружног привредног суда. Из саме чињенице што је одређено да то одобрење даје окружки привредни суд,
изводи се даљи правни закључак да се претходни поступак мора водити
и окончати пред самим привредннм судом. Само одобрење поравнања
од стране суда нема формални карактер. Суд у сваком случају мора
испитати да ли су испуњени сви услови да се такав поступак покрене
и да ли су испуњени услови да се предложено поравнање одобри.
У вези са овим првим питањем, надовезује се и подпитање: по којим
прописи.ма суд мора поступити приликом спровођења поступка принудног поравнања ван поступка принудне ликвидације.
Као што смо већ напред изнели, питање овога поступка је непотпуно регулисано. У чл. 26 цитиране Уредбе наведена су само основна начела поступка принудног поравнања и одређени су једино огаити услови
који су потребни ради доношења одлуке о одобрењу предложеног
принудног поравнадва. Ни овај члан, a ни осталн пјхјписи наведене
Уредбе не разрађују сам постуттак принудн&г поравнања, нити одређују
који су све потребни услови, нити регулишу остала питања овога института. У недостатку позитивних nporatca о ово.м питању, сматрамо да се
имају применити правна правила предратног Закона о принудном поравнању ван стечаја, a применом Закона о неважности правних ггрописа.
Врховни привредни суд је у решењима број П-79/57 од 15 јуна
1957 године и бр. Сл-169/59 од 3 марта 1959 године дао одређене одroBope на напред наведено прво питање a тако исто и на подпитање. Он
је канстатовао да је суд дужан претходно утврдити да ли постоје услови за отварање тога поступка, затим да аналогно прописима Уредбе о
престанку предузећа и радњи и правних правила одреди рочиште за
утврђивање тражбина, затим да обави гласање о предлогу поравнања и
тек након lora да донесе своје решење о предложеном поравнању.
У образложењу свога становишта, Врховни приЕредни суд истиче
следеће. Принудно поравнање изван поступка принудне ликвидације
претставља једну ванредну меру, која има за циљ да се презадуженој
привредној организацији омогући даље постојање и рад и то на тај

14

начин што ће се ослободити обавеза намирења једног дела свога дуговања. Ово сман>ење односи се не само на повериоце који су своје тражбине пријавили и који су пристали на принудно поравнање, него се односи и на потраживања оних поверилаца који своје тражбине нису пријавили суду или су се изјаснили против принудног поравнања, изузев
заложних поверилаца, уколико су намирени из узетог залога. Сви ови
повериоци лишавају се својих потраживања против своје воље. Следствено томе, судска одлука која има за последицу оваково регулисање
и одузимање права, мора бити донета, на основу поступка који даје
пуну гаранцију да су испуњени законски услови за принудно смањење
потраживања поверилаца. Зато, истиче Врховни привредни суд, поступак првостепених судова који су одобрили принудно поравнање ван
постутжа принудне ликвидаиије, a који су донели своја решења искл>учиво на основу навода дужника, не даје никакове гаранције да ће се заштити интереси поверилаца, чија се потраживан>а могу са тим одобрењем NBfMO њихове воље смањити. Са оваковим поступком судова не даје
се могућност повериоцима да се изјасне о правно релевашним чињеницама, које могу имати утицаја на одлуку суда. Коначно, Врховни привредни суд истиче да се овај поступак мора провести по цитираном чл.
26 Уредбе о престанку предузећа и радњи, затим путем аналогне примене прописа исте Уредбе, те ггримено.м правних правила бившег Закона
о гтринудном поравнању ван стечаја.
Са изнетим решењима Врхов^ног привредног суда ово прво спорво
питање добило је свој одговор. Судови су дужни поступити по примедбама тога суда, a не да после наведених одлука Врховчог привредаог
суда, као што је то учинило једно веће Окружног привредног суда у
1958 години, поступа прочивно изнетом стаиовишту.
Ш то се пак тиче одговора на друго постављено питање, ни ту пракса
наших привредиих судова није једнообразна.
Окружни привредни суд у Београду у досадашњим одлукама стоји
на становишту да код установљивања већгае поверилаца чија потраживања износе више од половине дуговања пр>едузећа долазе у обзир
сви повериоци са својим потраживашима, без обзира да ли су они своја
потраживања пријавили суду или не. Таково становиште заузео је наведени суд на пример у решењима број Л-53/56 од 10 јануара 1957 и
број Л-29/58 од 21 новембра 1958 гадине.
Оваково исто становиште заузео је и Виши привредни суд АПВ
у Новом Саду у решењу број Сл-19/59 од 9 фебруара 1959 године.
Овај суд сматра да се потребна већина нма утврдити обзиром на број
поверилаца одмосно на износ дуговања према пословним књигама дужника предлагача. Оваково^становиште заузео је са paaiora што он сматра да се критеријум квалификованих поверилаиа по старом Закону о
принудном поравнању ван стечаја не може применити поред прописа
чл. 26 цитиране Уредбе, који сматра да je на то питање дао недвојбен
одговор.
Окружни пржвредни суд у Панчеву у решењу број 35/58 од 10 јула
1958 године заузео је супротно становиште. Он је узео у обзир само
оне повериоце који су своја потраживања пријављти, па је према броју
ових поверилаца и њихових признатих тражбина установио да ли постоји потребна већина поверилаца са више од половине дуговања предузећа.
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ОкЈуужни привредни суд у Новом Саду у решењу број Р-236/58 од
13 децембра 1958 године, приликом одговора на ово друго спорно питање, стао је на исто становиште на којем је и Окружни привредни суд
у Панчеву.
Сматрамо да с у становитта Окружног привредног суда у Бео-граду
и Вишег привредиог суда у Новом Саду правно погрешна. Ови судови
су стали на оваково становиште само са разлога, што су закључили да
се у поступку принудног поравнања ван поступка принудне ликвидације, a код одговора на ово друго питање, имају применити једино
прописи цитираног чл. 26 и аналогни прописи Уредбе о 1трестанку предузећа и радњи, затим што сматрају да наведени прописи то питање
потпуно регулишу и да недопуштају при.мену правних прав«ла старога
Закона о принудном поравнању ван стечаја. Мишљења смо да таково
резоновање није правилно. Цитирани чл. 26 као ни други прописи
Уредбе о престанку предузећа и радњи ту материју не регулишу потпуно. У наведеном члану је одређено само правно дејство поравнања,
па зато се у њему и каже да тај споразум обвезује све повериоце. Међутим, он се не може тако тумачити да је са њиме одређено и који повериоци долазе у обзир и која величина потражгаања. Овај члан је
искљуЈЈИво материјално-правне природе. Он само предвиђа могућност
поравнања и квоту, a за сва остала питања поступка долазе код примене у сваком поједином случају прав;на правила наведеног предратног
Закона. Зато лрихваћамо у целости наведено становиште Окружних
прнвредних судова у Панчеву и у Новом Саду као правно основано.
И ово питање било је недавно предмет расправљања пред Врхоаним
привредним судом, a поводо.м ванредне ревизије против наведеног решења Вишег привредног суда АПВ у Новом Саду.
Врховни привредни суд је са решењем број П-48/59 од 2 априла
1959 године укинуо наведено решење Вишег привредног суда АГТВ, a
одржао је на снази шгтирако решење Окружног привредног суда у Новом Саду. Са тим решењем Врховни привредни суд је дао одговор и на
постављено друго питање. Како је и ово питање начелне природе, то
ћемо становиште Врховног привредног суда детаљније изнети.
Врховни привредни суд је у зео да се услед оскудних прописа наведеног чл. 26 имају применити начела важећих позитивних прописа који
регулишу сличну материју тј. принудну ликвидацију, затим основна
начела ванларничног поступка и принципи из правних правила предратне Југославије, указико се могу применити обзиром на специфичност нашег привредног система и правног систелш. Врховни привредни
суд к&нстатује да се наведена већина утврђује само обзиром на број
односно висину потраживања оиих поверилаца који у поступку принудног поравнања учествују. Тиме што је првостгпени суд издао јавни
проглас у Ci. листу ФНРЈ о отварању поступка принудног поравнања
изван поступка принудне ликвидације, он је обавестио све повериоце
који желе да учествују у поступку, да своја потраживања пријаве суду
поравнања. Повериоци који су се пријавили у поступку, постали су
странке у поступку принудног поравнања и само њима припадају, по
ОПШТИ.М начелима ванларничног поступка, сва права стракке. Поред
осталога, то је право да им се утврди потраживање и да им се призна
право гласа о поставл>еном предлогу за принудно поравнање под условом да су своја потраживања учинили вероватним. Повериоци који се
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нису одазвали јавно.м оглач:у и који нису пријавили своја потраживања,
одузели су сами себи могућност да учествују у поступку ггринудног
поравнања, a самим тим њихове тражбине неће се утврдити у томе поступку и они 'неће моћи гласати о прстављеном предлогу. Виши привредни суд констатује да би друго становиште онемогућило спровођење
поступка принудног поравнања и имало би за последицу, да би се морало приступити отварању поступка принудне ликвидације и у случаје*
ви.ма где је то очигледно у супротности са интересом поверилаца, a све
то салш због тога што известан број поверилаца, већином са мањим потраживањима, није показао интерес за покј>енути поступак.
V.
— Сматрамо да је било потребно изнети ова два спорна питања
института принудног поравнања поверилаиа изван поступка принудне
ликвидације, досадашњу судску праксу привредних судова као и становиште Врховног прив'редног суда, како би се са овом материјом упознали сви они којима она није довољно позната и који желе да је боље
упознају. Све то у циљу да би се убудуће правилно и законито поступало, што је једина сврха овога чланка.
Милован В. Ачански

КРИВИЧНО ДЕЛО

- УГРОЖ АВАЊ Е ОПАСНИМ ОРУЂЕМ ПРИ ТУЧИ
ИЛИ СВАЂИ ИЗ ЧЛ. 144 КЗ

У задње време код неких судова још су увек у порасту кривична дела
угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи из члана 144 КЗ као и
кривична дела угрожавања сигурности из чл. 1бЗ КЗ и то нарочито у
већим градовима или индустриским центрима, где станбени проблем није
још у потпуности решен. Наиме, готово сви грађански и административни спорови око права на стан и употребу споредних просторија (где
се углавном ради о случајевима сметања поседа између странака), редовно доводе и до кривичне одговорности појединаца и то било по оптужном предлогу надлежног Јавног тужиоца, било по оптужном предлогу
оштећевог као супсидијерног тужиоца у смислу чл. 60 став 2 ЗКП, те
нас је с обзиром на природу ових спорова и кривичну одговорност односних извршилаца ових кривичних дела, и руководило; да се ближе
упозна.мо са елементима који су потребни за постојање кривичног дела
угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи из члана 144 КЗ.
У Кривичном законику старе Југославије од 27. I 1929 године, у
кривични.м дели.ма против живота и тела, која су била сврстана у глави
16, није било предвиђено као посебно дело, кривично дело угрожавање
опасним оруђе.м при тучи или свађи из члана 144 КЗ. Међути.м, из самог
текста Закона који говори о дели.ма против живота и тела, произлази да
је ово дело било у уској повезаности са кривични.м дело.м учествовања
у тучи. Од страних законодавстава оно је било предвиђено само у пол>ском КЗ, a поред тога предвиђено је и у не.мачком КЗ, али само као
судски прекршај, што значи дело лакше врсте.
У нашем новом кривично-правном систему, предвиђено је, као посебно кривично дело угрожавање опасни.м оруђем при тучи или с в а ^
из чл. 144 КЗ, те је као такво ушло у главу ХП КЗ. тј. у кривична дела
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против живота и тела. Инкриминисана радња према тексту Закона гласи:
„К о се при каквој тучи или свађи маши оружја, апасног оруђа или друror сретства подобног да се тело тешко повреди или здравље тешко наруши” , казниће се новчаном казном или затворол до шест месеци. Ово
буквално значи, -да се сама радња извршења састоји у томе, да се неко
од учесника у тучи или свађи, маши оружја или оруђа, које је подобно
да се са истим лгоже тело тешко повредити или здравље тешко нарушити.
Према професору Др Таховићу, Кривично право посебни део, код
овога дела потребно је имати у виду: „да туча може створити опасност
по живот 'или тело некога лица самим тим, ако се који од учесника туче,
маши поменутог оруђа, пошто на тај начин обична туча, добија унеколико карактер опасне туче” , што је и по нашем мишљењу битно у овој
ствари.
Исто тако, код овог дела долази у обзир и свађа или препирка, која
се није претворила у физичко обрачунавање, a која је такве природе и
интензитета да води физичком обрачунавању. Само кривично дело је
свршено извршењем радње кривичног дела, a извршилац дела мора бити
свестан да се ради о оруђу, односно сретству, које је подобно да се
тело тешко повреди или здравље тешко наруши.
Ради разјашњења извесних чињеннца и околности које су битне
код OBor кривнчног дела у односу на његово постојање, навешћемо и
неке практичне примере из судске праксе.
У првом случају лип.е НН било је оптужено због кривичног дела
угрожавања опасним оруђем пта тучи или свађи из члана 144 КЗ, које
је починило на тај начин: „Ш то је неутврђеног дана у току месеца
јуна 1957 године, у препирци са оштећеним НМ око употребе заједничке шутге, утртало у свој стан изнело ловачку пушку, icojy је уперило на
оштећеног НМ са удаљености од око 10 метара, претећи му да he га
убити” .
По спроведеном доказном поступку и утврђеном чињеничнслЈ стању,
суд је окривл>еног НМ ггрогласио кривим због кривичног дела угрожавања из члана 144 КЗ и осудио на казну затвора у трајању од два месеца. У конкретном случају окривљеном НМ изречена је строжија вр-та
казне тј. казна затвора која је у закону на другом месту предвиђена
за ово дело, из разлога што је он већ раније био осуђиван и то за дело
исте врсте, па је првостепени суд образлажући своју пресуду навео, да
на окривљеног раније изречена казна није довољно поправно деловала
и да се са њоме није остварила сврха кажњавања у смислу прописа
члана 3 КЗ.
Против ове пресуде изјавио је жалбу бранилац 01сривљеног, наводећи у истој, да у радњи окривљеног нe^fa елемената који су дот.ребни
за постојање овог кривичног дела, пошто је утврђено да је пушка,
к оју је окривљени критичном згодом уперио на оштећеног била празна.
Међутим, решавајући по изјавл>еној жалби, Окружни суд је својом
пјзесудом потврдио пресуду Среског суда, a жалбу окривљеног к а о неосновану одбио.
Сматрамо, да је Окружни суд у овом сл)гчају правилно поступио,
када је жалбу одбио, пошто је у овој ствари релевантно то, да је окривљени НМ у свађи са оштећени.м НН на овога уперио ггушку, што међу
странкама «и је спорно, јер то и сам окривл>ени признаје у св о јо ј одбрани. Чињенида пак да је пушка била празна, неможе имати утицаја
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на утврђено стање ствари, односно на постојање његове кривичне одговорности, будући да је пушка оруж је подобно да се тело тешко повреди или вдравље тешко наруши, што значи да у радњи окривљеног
стоје сви нужни елементи из кривичног дела угрожавања отаским оруђем при тучи или свађи из члана 144 КЗ за које је дело од стране суда
и проглашен кривим.
У другом случају окривљени НН је такође оптужен од стране Јавног
тужиоца због кривичног дела угрожавања из члана 144 КЗ: „а што је
дана 1. X. 1957 године, у заједничком дворишту напао оштећеног НМ
на тај начин што се у препирци са њиме око права на стан, који заједнички уживају, <машио секире, која је оруђе подобно да се тело теш:-;о
повреди или здравље тешко наруши.
Окривлзени НН није прнзнао ово дело, a из исказа испитаног сведока ДП утврђено је, да се он стварно машио секире при овој свађи са
оштећеним, али је са истом уствари претио овоме сведоку, кога је оштећени БМ позвао да му као стручњак — електричар, укаже помоћ при
спровођењу електричне струје у стан. По саслушању овога сведока, односно изведених доказа предложених од странака. Јавни тужилад је
одустао од оптужбе, наводећи да није утврђено да је окривљени извршио кр1гвично'дело угрожавања из чл. 144 КЗ за које се оптужује. Заступник оштећеног у смислу члана 61 став 1 ЗКП није продужио кривични прогон, истачући поред осталог да је током поступка утврђено
да је окрив.гени НН претио сведоку ДП, a ие оштећеном БМ, и да у
овом случају непостоји предлог за крнвични прогон од стране овлашћеног лица, у конкретном случају сведока ДП, па је суд на истом претресу у смислу чл. 328 став 3 ЗКП донео пресуду којом је одбио оптужбу прх)тив окривл>еног НН за кривично дело угрожавање опасним
оруђем при тучи или свађи из члана 144 КЗ.
Сматрамо да су у овом случају заузели погрешно правно становиште
како Јавни тужилац, тако и заступник оштећеног. Наиме, утврђено је ,
у овом кривичном предмету да се окривЛ)ени НИ препирао и свађао са
оштећеним БМ око спровођења електричне струје, у његов стан и да
је при томе окривл>ени имао секиру у рукама, те чињеница што је окривљени секиром ггретно директно сведоку ДП не може бити од утицаја у
погледу постојања његове кривице, пошто оно што је битно у овам
предмету стоји, a то је околност да се окривљени НН при свађи машио
секире, која је по оцени суда оруђе подобно да се тело тешко повреди
или здравље тешко наруши. Поред тога, и према логици саме ствари и
начина одвијања овога сукоба, и природно је (ш то је окривљени учинио и више него што се тражи за постојање дела из члана 144 К З ), када
је са секиром уједно и претио сведоку ДП, је р је овај сведок стручно
лице, који је уствари требао да спроведе струју оштећеном БМ, чему
се окривл>ени НН противио, те је тиме и хтео да спречи сведока у обављању овог посла, 'у чему је коначно и успео.
Међутнм, и сам оштећени БМ оваквкм поступком окривљеног осетио
се угроженим, јер је овај сукоб проистекао из разлова што је он хтео
спровести струју у свој стан, те је непосредно после истога, дош ао код
свога застутаика и поднео кривичну пријаву против окривљеног НН,
због кривичног дела угрожавања из члана 144 КЗ. Ш то значи, да је код
њега овакав поступак окривљеног, изазвао осећај личне несигурности
и неспокојства, како је то и сам оштећени БМ исказао пред судом, када
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je саслушан као сведок, с обзиром на њихове раније нетрпељиве односе
и сукобе, те већ са ових разлога није било места одустанка од тужбе,
од стране Јавног тужиоца.
Исто тако, сматрамо, да је погрешан био и став заступника оштећеног, који је изјашњавајући се о предлогу изјавио да не постоји предлог за 'кривични прогон од стране наведеног сведока ДП те да стога не
продужује гоњење, пошто се у конкретном случају радило на првом
месту о делу угрожавања из члана 144 КЗ, које се гони по службеној
дужности, a где је био оштећен БЛ1 Напротив, овакав став заступника
оштећеког био би правилан у односу на сведока ДП да је у питању
било дело угрожавања сигурности из члана 153 КЗ, односно, да је
окривљени био оптужен за ово дело, пошто се оно гони по предлогу, a
што у OBIOM случају не стоји. С тога се у овом предмету посматрајући
цео овај поступак у целини, долази до закључка да је оптужба била
правилна и на закону основана, па је у односу на истакнуте околности
и утврђено чкњенично стање, требало донети осуђујућу пресуду, јер
без сумње из овог предмета основано произлази, да је окривљени ггочинио кривично дело угрожавања опасним оруђем при тучн или свађи из
чл. 144 КЗ на штету оштећеног БМ. Супротно гледање и тумачење прописа у овакви.м случајевима, противило би се и материјалној концепцији нашег кривичног права и правосуђа, које иде за тим, да нико невин не буде осуђен, a да се кривцу изрекне заслужена казна, a не да
учинилац кривичног дела остане некажњен.
Према то.ме, како из наведених примера, који су изнети rope тако и из судске праксе уопште, види се, да је природа кривичног дела
утрожавања опаснид! оруђем при тучи или свађи таква, да односна радња извршења овога кривичног дела, често садржи у себи и елементе
који су потребни за постојање кривичног дела угрожавања сигурности
из члана 153 КЗ, пошто се у већини случајева при извршењу овога кривичног дела и прети оштећеним, ш то значи, да се дело угрожавања из
члана 144 КЗ јавља у пракси често као припремна радња за извршење
кривичног дела угрожавања сигурности нз члана 153 КЗ., a што се има
у сваком конкретном случају ценити у односу на умиш.гај окривљеног
и друте околности. С тога се поред осталог поставља и питање, да ли
ова два дела могу бити у стицају, с обзиром да су у питању дела, која
нису истога рода, је р је кривично дело угрожавања сигурности из члана
153 КЗ предвиђено у Закону код кривичних дела против слободе и права грађана, но ово питање ће бити предчет посебног разматрања. Код
истородних кривичних дела, као што су кривична дела угрожавања опасним оруђем при тучи или сваки из чл. 144 КЗ и кривично дело туче из
чл. 143 КЗ ствар је мало јаснија. Наиме, према једној одчуцн Врховног
суда АПВ у Новом Саду Кж-бр. 39/56 од 4. IV. 1956 године, кривично
дело угрожавања из члана 144 КЗ садржано је у појму кривичнога дела
туче из члана 143 КЗ и неможе бити са њиме у стицају. У образложењу
ове одлуке Врховног суда поред осталог наводи се: „Кривично дело
учествовања у тучи из члана 143 КЗ постоји када је учинилац учествовао у тучи у којој је неко лишен жнвота или је неком нанесена тешка
телесна повреда. При то.ме, није о д значаја какво је оружје или оруђе
употребљено у тучи, a чињеница да је за постојање овога дела потребно
да је наступила и једна од наведених тешких последииа (смрт или тешка телесна повреда), указује на то, да је у пој.му овог кривичног дела
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садржана и употреба оружја или опасног оруђа подобног да се тело тешко повреди или здравље тешко наруши, дакле радња која иначе претставља и радњу извршења кривичнога дела из члана 144 КЗ. Према
томе, кривично дело из члана 144 КЗ садржано је у појму кривичнога
дела из члана 143 КЗ и не може са њим бити у стицају, па је првостепени суд повредио Кривични закон на штету оптуженог, када је његову
радњу квалификовао као стицај наведених кривичних дела” .
С Tora сматрамо, да је пре свега важно код ових кривичних дела,
тј. код кривичног дела угрожавања опасним оруђем при тучи или свађи
из члана 144 КЗ и кривичнога дела угрожавања сигурности из члана
153 КЗ да се већ у кривичној пријави рашчисте извесне чињенице, које
су одлучујуће за правилну квалификацију кривичнога дела ове врсте,
јер ће од Tora у великој мери зависити и правна квалификација дела,
која ће бити постављена у оптужби, a на другој страни самим тим и
извођење предчожених доказа од суда у правцу nocTOjaiba одиосног кривичног дела у питању, пошто ће се овим путем свим органима, који
учествују у кривичном поступку олакшати рад.
Лазић Мирољуб

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Редовна годишња скупштина Адвокатске коморе у АПВ одржана је
26 априла 1959 у Суботици, у малој сали Народног позоришта. Ово је
први пут у историји Адвокатске коморе да је скупштина одржана изван
седишта Ко.море. Може се констатовати да је овај први покушај потпуно успео и оправдао мишљење управног одбора Коморе да се скупштине
одржавају и у другим центЈчи.ма Војводине, осим Новог Сада.
У лепо декорисаној малој сали Народног позоришта окупило се око
180 адвоката, и 6 делегата Удружења адвсжатских приправника, a скупштини су били присутни и скоро сви чланови савета Koiiope.
Све остале Коморе биле су заступљене, и то: Адвокатску комору у
Београду претстављали су Суботић Слободан, зам. претседника и Баки11
Јова, члан управног одбора те др. Братић Душан, претседник савета;
Адвокатску комору у Загребу претстављао је др. Франчески Вјекослав,
зам. пЈ>етседника; Адвокатску коиору у Љубљани; Кирн Карел, претседник; Адвокатску комору у Сарајеву: др. Видовић Богдан, претседник и др. Кнежић Борислав,- члан савета, a Адвокатску комору у Скоппљу: Радески Стојан и Костов Панче, чланови управног одбора. На
скупштини је био присутан и Васил.евић Првослав доскорашњи претседник Савеза адвокатских комора и Адвокатске коморе у Београду.
Скупштину је отворио претседник Коморе Ботић Милорад, који је
поздравио све делегате Комора, истакао велике заслуге за нашу адвокатуру Васиљевић Првослава, чији одлазак на другу дужност, значи губитак за нашу адвокатуру. Затим је позвао скупштину да ода последњу
почаст у току године умрлим адвокатима и пенз. адвокатима.
После избора Радног претседништва Скупштина је уз велико одушевљење упутила своје поздраве другу Јосипу Брозу-Титу, претседни-
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ку Републике, као и друговима Ранковић Александру, Веселинов Јовану
и Дороњски Стевану.
Затим је Коста Хаџи прочитао свој рад о Јовану Мушкатировићу.
Скупштину је у име Савеза адвокатских комора и свих осталих Комора поздравио др. Видовић Богдан, претседник Адвокатске коморе у
Сарајеву, који је скупштини пожелео плодан рад. Скупштину је у име
Удружења адвокатских приправника у АПВ поздравио претседник Томин Бранислав.
Пошто су сви извештаји били објављени у „Гласнику” , a исто и сви
завршни рачуни, лично је извештај поднео у име Камисије за преглед
финанс. пословања др. Иванчевић Милан, претседник, па је затим отворена дискусија по свим нзвештајима.
Први дискутант бно је Ботић Милорад, претседник Коморг, који је
у допуну извештаја управног одбора у свом излагању третирао три
кључна питања проблематике адвокатуре; 1. питање укључивања адвокатуре у службу правне помоћн, 2. питање учешћа адвоката и адв. приправника у друштвеном животу и 3. питање професионалне етике. М.
Ботић је анализирао прописе чл. 4 и 47 Закона о адвокатури, указао на
неке деформације по овом питању, па је закључио да је организовање
службе правне помоћи код народних одбора и друштвених организација
корисна и потребна, да привредне организације не могу по прописима
Закона о адвокатури да оснивају такву службу правне помоћи, да адвокати треба да помогну народннм одборима и друштвеним организацијама, који своје службе правне помоћи оснивају сходно прописима чл.
4 Закона о адвокатури, и код оснивања, a сами да се зчсвуче у ту службу
правне помоћи уговорима које би склопили са народним одбори.ма или
друштвеним организацијама. Изнео је статистичке податке у учешћу
адвоката и адв. приправника наше Коморе у јавном и друштвеном животу.
Коментаришући ове подагее, указујући на разноврсност ангажовања,
дошао је до закључка да је ангажовање адвоката у јавном и друштвеном животу потпуно задовољавајуће. По питању професионалне етике
истакао је М. Ботић да се ово питање често у јавности, a нарочито путем штампе, нетачно и са доста површности поставља. Говорио је о потреби мењања стила рада адвоката, јер је ранији стил рада превазиђен,
он је застарео. Адвокатура Војводине има један велик морални фонд,
који омо дужни да очувамо.
др. Рашовић Лазар (Ср. Митровица). Важан фактор у нашем рзду
је наш „Гласник” , и сви треба да се трудимо да исти напредује. Одаје
признање уређивачком одбору који је успео да лист подигне на висину
потпуно стручног и објективног гласила. Треба појачати напоре свију
нас да се лист подигне на још већи ниво^ a ту упућује апел »иађим
правницима да у листу сарађују.
др. Мијатовић Воја (Нови Сад). Излаже значај Радних одбора и
њихова рада за адвокатуру Војводине. Радни одбори су се потпуно
афирмисали као орган наше адвокатуре на локалном плану, који решава
са успехом сва локална питања адвокатуре, који помаже корисно у раду
Комори, али који ради на уздизању стручном и политичком адвоката и
адв. приправника. Радни одбори треба да појачавају рад у оба споменута правца, a ту им Комора даје корисне савете. Треба и даље во; ити
борбу против надриписара као штетних по правне интересе наших ра^на.
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Стефановић Боривој (Нови Сад). У вези дискусије Ботић Милорада
износи преглед дисциплинских поступака против адвоката и адв. приправника у 1958 години и за прва три месеца у 1959 години. Констатује да је већина пријава за мале грешке, док тежих дисц. преступа
има мало. Међутим, адвокати и адвокатски приправници треба да савесно обављају све дужности, како би се преступи против прописа
свели на мини.мум.
Тодоровић Радивој, адв. приправник (Нови Сад). Наша Комора чини
озбиЛ|Не напоре да се положај адвокатских приправника побољша. Говори 0 семинару за полагање адвокатских испита, о стипендијама које
даје Комара. Комора памаже рад Удружења адвокатских приправника.
Треба обезбедити стаж адв. приправника у судовима, a побољшати- њихово материјално стање.
Пошто су сви извештаји били примљени, акламацијом је извршен
избор односно попуњавање упражњених места у органима Коморе.
За ову скупштину наше Коморе може се рећи да је била на завидном
нивоу, да је дискусија била конкретна и конструктивна, тако да су како
ток скупштине, тако и њени закл>учци оставили најбољи утисак на
чланство Коморе.
Радни одбор адвоката и адв. приправника у Суботици преузимањем
техничких припрема за скупштину, као и одржавања другарског вечера
уочи скупштине, показао је велику дораслост и пун организациони
смисао.
Коста Хаџи

ГОДИШЊА СКУПШТИНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЉУБЉАНИ

У свечаној сали љубљанског универзитета одржана је 18 априла
1959 године годишња скутитина Адвокатске коморе у Нар. pen. C ioвенији.
Од 125 адвоката било је присутно преко 85, као и леп број адвохатских приправника.
Скугаптини су присуствовали сви правосудни органи и установе Словеније на челу са државннм секретаром за прав. управу Словеније Joжом Павличићем и претседнико.м Врховног суда Счовеније Владои
Кривице.м.
Савез адвокатских комора претстављао је Милорад Ботић, I потпретседник Савеза, београдску Адвокатску комору Слободан Суботић,
за.м. претседника и Петар Протић, секретар савета, загребачку Адвсжатску камору др. Аурел Крстуловић, претседник, скопску Адвокатску комору Јанко Дика, претседник и новосадску Адвокатску комору Коста
Хаџи, секретар.
На овој скупштини је најзапаженија теиа била извештај претседника Карел Кирна о правној помоћи. Око овог питања развила се опсежна дискусија, у к о јо ј су дискутовали .многи дискутанти, па је на крају
донесена одлука да се упућује управни одбор Коморе да о укључивању
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адвокатуре у правну помоћ у смнслу чл. 4 Закона о адвокатури донесе
сходне одлуке.
Скупштину је у име Савеза адв. комора и свих Комора поздравио
Милорад Ботић, I. потпретседник Савеза.
Спупштина је усвојила све извештаје, a одвијала се на високом
нивоу.
К. X .
ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА УДРУЖ ЕЊ А АДВОКАТСКИХ
ПРИПРАВНИКА У АПВ

У просторијама Авокатске коморе у АПВ одржана је 5 априла 1959
године редовна годишња конференција Удружења адвокатских приправника у АПВ, на к ојој је &ило присутно 17 адвокатских приправника.
Од гостију били су присутни: Стеван Крџалић, секретар за прав.
управу АПВ, др. Иван Мелвингер, претседник савета Адв. коморе у АПВ,
Милорад Ботић, претседник управног одбора АК у АПВ, Коста Хаџи,
секретар управног одбора АК у АПВ, Сима Ковачевић, референт Покр.
секрет. за правосудну управу АПВ.
На конференцији је претседавао Милан Микин, a извештај о раду
поднео је Стеван Рончевић.
Дискусија је обухватила све проблеме адвокатских приправника
као, питање стажа у суду, питање радног времена, питање награфивања,
питање укључивања адвсжатских приправника у палитички и јавни те
друштвени живот итд.
Дискутова.ти су др. Иван Мелвингер, Стеван Крџалић, Милорад Bo
rah, Милан Микин, В Паповић, па је конференција донела закључке.
У савет Коморе изабран је Бранислав Томин, у управни одбор Коморе Рад. Тодоровић, за чланове I. ст. суда Коста Хаџи мл. и Милан
Микин, за чланове II. ст. дисц. суда Јован Татомиров и Вилмош Имреи.
У Извршни одбор Удружења изабрани су : Бранислав Томин, Рад.
Тодоровић, Боривој То.мин, Коста Хаџи мл. и Милан Иванчевић. Претседник удружења је Бранислав Томин.
К. X .

I

БОГОБОЈ СУВАЈЏИЋ

|

13 априла 1959 године премннуо је, после тешке, болести Богобој
Сувајџић, адвокат из Новог Сада.
Солидан правник, добар адвокат био је код својих клијената и ко, лега цењен и поштован.
Био је прво службеник, па после стицања правне дипломе, адвокатсми приправник и адвокат. За време окупације био је изложен тешким
прогонима од стране омупатора,
Саава Му!
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ИЗ

СУДСКЕ

Ревизијом се не може напаадти оно
решење II. ст. суда којгм ^ жалба против peuiejba I. ст. суда одбијена. (Bpz.
суд АПВ бр. Рев 161/19P8).
Срески суд ]е решењем одбацио тужбени захтев да се установи да је тужена
намирена споразумом са пок. мужсм у
погледу свих нааледно-правиих захтева,
те да јој нтпта вшпе ке припада, одHocsro да се устанозн да у тужби наведене ствари сачижавају њен нужнн део.
Жалбу тужитељице је решењем П. ст.
суд одбио.
Тужител,ш1,а је уложила ревизнју, која је одбачена, a из разлога;
Чл. б80 ЗПП таксативно прописује
случајеве, у којима се ревизија може уложити и против одлуке П. ст. суда донесене у виду решења. Тим прописом
није предвиђен случај према коме би
незадовољна страна ревизијом могла нападати оно решење II. ст. суда којим
жалба није уважена и I. ст. решење потврђено. Такав случај је и конкретан,
па се ревизија тужнтед.ице указује недопуштеном.

После издавања платног надога суд се
не моџе више огласити из службене
дужности ненадлежним. (Врх. суд АПВ
бр. Р. 7911958).
Срески суд у И, издао је платнц налог, против кога је тужени уложио приговор, па пошто је Срески суд констатовао дз )е тужени у међувремену се
отселио на подручје Среског суда у П.
прогласио се месно ненадтеншим за решавзње шора, те је предмет уступио
Среском суду у П. који се исто ог.ласно
венадлежним.
Решавајући о сукобу надлежности
Врх. суд АПВ налази да је надлежан
Срески суд у И. a из разлога:
Према пропису чл. 433 ст. 1 ЗПП суд
се може прогласити нез1адле;кн11.м најдотршје до издавања гиатног налога,
из чега јасно излази пропис да се суд
не може огласитп ненадлежним после
издавања платног налога из службене
дужности, него само по пршхзвору туженога. Зато у овом смислу тоеба тумачити пропис чл. 434 ст. 2 ЗГШ. Према томе када тај пропис одређује; ,,ако
суд после издавања платног налога утврди да је месно ненадлежан . .
тада
то утврђеае месне ненгцллежности нако«
издавања платног налога може уследити само Но приговору туженога a ни-

ПРАКСЕ
како no званнчиој дужности. На овакво
тумачење чл. 43+ ст. 2 ЗПП јасно упућује прогшс чл. 435 ст. 1 31111, којнм је
недБОСмислено одређено докле је суд
овлаштеш да по званичној дужности цеHii своју меспу ненадлежност a у стваpii издавања платног налога.

Пресуда тужено. \1 мора бити лично
уручена. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 614/S8).
I. ст. је cfp, донео пресуду против тужене, исту уручио љеном сину, и ставио
клаузулу правомоЈшости.
Тужена је поднела I. ст. суду мо.лбу
ради исправке правомоћности односно
ради ставгања ван снаге клаузуле о
правомоћности. I. ст. суд је затсгев одбио, па је тужена против тог решеља
поднела жалбу, која је осиована, a из
разлога:
Пресуду је лри.мио син тужене, док
је тужена била на лечеау у Покр. болници, па је и рок за жалбу истекао док
је она била на лечењу. Пошто туженој
није пресудг лпчно уручена, жалбенп
суд је уважио жалбу и упутио I. ст. суд
да пресуду тужено) уручи.

Одрицањем од наслеђа у корист трећег лица одрицатељ се не ослобађа обавеза повезаних са својством наследника.
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 805/1958),
Тужнлац је тражио да се тужена и
Срез у чију се корист тужена одрекла
наслеђа солидарно обвежу да му испла^
те потраукнвања као предузимачу који
је вр1ши) радове на некретпини од које
се тужена одрекла у корист Среза, задржавајући за себе плодоуживање.
I ст. суд је тужбу делимично уважио
и обвезао Срез док је тужбу иротив наследнице одбио.
Тужилац је поднео жалбу, која је ослсвана, I. ст. пресуда прешгачена, и
оба тужена солидарио обвезава на плаћање утуженог износа с припатцима, a
из разлога:
По чл. 139 ЗН одрнцапБе у корист одређеног наследника не сматра се као
одрпцатБе од наслеђа, него као изјава о
уступању свог наследног дела. Према
томе, наследгопс који се одрекао наслеђа у корист трећег лнца сматра се наслед^шком. Правна правила која су примељивана у време када је донета оставжнска одлука и предаја заоставштине
у корист друпгтвене заједниде тј. 16
октобра 1932 године не разликују се од

прошгса израженог у чл. 159 ЗН. Обзиром на изложено, I. тужена, одрицааем
од наслеђа у ксхрист одређеног лица,
располагала је својим наследним делом
као наследник, те се стога том својом
једностраном шјавом не може ослободитн обавеза повезаних са аезшшм
својством наследншса, па се она има да
обвежв као насаедник алн само до висине вредностн плодоуживаља стеченог
на осиову одлуке суда о 1греда;и заоставшпгае, a у вези са пзјавама и ра3HPIM актима у односу на наслеђену
кућу.

Пропуст пријаве захтева за гитету
Народном одбору у смислу чл. SO Закона о пародним одборима нема тг последицу да се не може поднети тужба, кего може бити само од значаја за одлтку
о парничним TvoiUKoeuMa. (Зрх. суд
ЈПВ бр. Рев. 212I19S8).
Срески суд дао је места тужби, те је
обвезао Соез на делимично плаћаае
оштете. Жалбу Ст>еза одбио је П ст.
Окружнп суд, па је Срез изјавио ревизи)у, која је као неосноваиа одбијена, a
из разлога:
Претходна пријава потражпва1Ба у
смислу чл. 50 Закона о нар. одборима
срезова не.ма такав значај, да би овлаштено лице на накнаду штете могло
своја потраживања ггред судом оствариват11 тек ако je претходно своје потраживање лријавпло п надлежнп НО захтеву озлапи^еног Л11ца није у одређеном року нзашао у сусрет. Напротив,
овлаштена лица могу поднетп против
надтежне ошитине или среза директно
тужбу суду ради остваривања својнх
поттраживатБа с t iim да бп inonycr претходне тгр1гјаве могао бтии од значаја само за одлуку о парннчним трошковхтма
под условом да се докаже да је надлежии народш! одбор и irne потизања
тл^жбе имао волу да исплати потражттвање овлаштеном лтху и да је надлежШ1 одбор ошцтине пли среза одмах на
првом рочилггу призснао тужбени захтев
основаним.
Нигитав је тестамент сачињен од Јшца
коме је одузета својевласт због неспособнсхуги расуђиваи>а. (Врх. суд АПВ бр.
Гж. 963I19S8).
I. ст. суд је својом пресудом утврдио
да ј« писмени тестамент сачижен од Б.
С. ништав и да је без правне важчости,
јер је у моменту сач1ш>еаа Б. G. био
лшпен својевласти збскг неспособности
расуђиван>а.
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Тужени су поднели жалбу, која је ка»о
неоснована одбијена, a из разлога:
Према прошЈсу чл. 64. ст. 1 и 2 ЗН
тестамент може направити свако лице
способно за расуђивање, које је навршило 16 година старости и ништав је
тестамвнт ако у време сачињенл истог
завешталац није имао 16 година старости Ш1И није био способан за расуђивање. Нз списа је видљиво да је Б. С. одузета својевлзст јер због одмаклих година нема моћ расуђивања, коју је изгубно због дубоке старости. Предња одлука надлежног органа постала је правоснажна, a нзтје пзмењена до момежга
саставлања тестамента. Из овога следи
да Б. С. није могао сачшгати вал>ан тестамент.
Суд је током целог поступка дгжам да
пази да ли је стеар раније eeh била пре~
суђеча. (Врх. суд AIIB бр. Рев. 10fl9S9).
Поводом ревизттје тужене Оппгтине
Врх. суд АГГВ је исту уважио, штже Tipeсуде укпнуо, и попгго је нашао да ]е
npiiroBop т>‘жене да ]е ствар била већ
пресуђетта, тужбу одбадио, a из разлога:
Оалаштење Врховног суда, да по зваттчној дужности уважи хгриговор пресуђене ствари, a што је проптстио да
учшш П- ст. слд. нако Je тужени у жалби Tai пригоБор истакао. засзтива се на
чл. 52-2 ст 2 ЗТШ, Наиме, тим прописом стд
током делог тгосгуика по
сл\’жбеној дужности дужан да пази, да
ли је ствар правоснажно пресуђена и
ако утврди, да је патжица покррнтта о
захтеву о коме је већ ттравоснажно одлтчено, за тај случај ће тужбу одбадити.

Туженог треба обвезати на плаћан>е
српзмерног парничног грошка према у»
cn^xY тужитељп r ппрници. (Врх. сгд
АПВ бр. Гж. 64Sfl9S8).
I. ст. суд је уважно тужбенн захтев
који је био поднесен за исплату 879.236
Д1Ш. па је досудио износ као и трошкове.
Тужеш! је поднео жатбу, која је де.лимпчно уважена, те I. ст. пресуда преиначена у погледу вискне трошкова досуђених тужитељу, a из разлога:
Није оснозан онај жалбени навод да
би трошкове у корнст тужитеЂа међу
странкама требало ттребити. Према пропису чл. 14*6 ст. 2 ЗПП ако странзса делилшчно успе у парниди, суд може обзпром на поспггнути успех одредити да
свака странка сноси своје трошкове или
да једна странка накнади друтој сразмеран део трошкова. Како се туженик

y конкретном сл}'чају неосновано бранно да је тужбени захтев тулштеља преураЈБвн, то је иако је тужнтељ са тужбом успео само делимично, ва-љало тужитељу устаноЕИти сразмеран, a не пун,
трошак у односу на постигнути успех у
парници.
Прописи о ревизији не могу се применити и у ванпарничпом поступку.
(Врх, суд jillB бр. Рев. 7I19S9).
Против II ст. решења у взнпарвичном
поступку, предлагачи су уложтми ревизију, која је одбачена, a из разлога:
ЗПП регулшие процесна начела паршргаог поступка, тако да се прописи
ЗПП о ревизији не могу примешгги и
у ванпаргаичном поступку.
Како досада позптивним закопом
ФНРЈ, није регулисааа материја ванпаршганог поступка то за могућност улагажа празних лекова против судских
одлука у ванпарничиом поступку важе
досадашњи прописи Закона о уређељу
народаих судова. Према чл. 10 ст. 3
предњег Закона одлука суда II. ст. је
правоснажна. Према томе. против II. ст.
одлука у ванпарн. стварима нема места
подношењу ревизије.
Попавља-ње поступка не може се д&зволити на основу чињенице за коју је
подносилац захтееа знао у току трајан>а
правоснажно доври:еног тгоступка^ a
изнро је трк V ревизији. (Врх. суд АПВ
бр Гж. 1S119S9).
Нападн Vтнм решењрм одбнјен је предлог тужиоца ооновне паретице за понављатве постхттка, па је ппедлагач поднео жалбу. која је као неоснована одбијена, a из рззлога:
Из саме жалбе је видвиво да је жалилац знао зз чнљеницу, да ie v поседу
спорне некаетлтле још од 1946 го-ине,
и за време трајања правоснажао дозгршепог постхттка, понавЂаље којег се
овкм предлогом тражи.
Како ту чшБеницу жалилад није испш ао у правоснажно довршелом поступку док се она могла истицати тј. у
I. ст. и П. ст. поступку основне парнице, већ тек у ревизионом посттпку, у
коме она као новум није могла бити узета у обзпр, пошто се ревизијом не
мвже побијати II. ст. пресуда због погрешног или непотпуно утврђеног чин.еннчног стан.а (чл. 370 ЗПП) те се на
основу те ч5Ш>е1гаце не може по предлогу странке поновитн постхттзк на основу Ч.Л. 381 ст. 1 тач. 9 31111, будхћи
да је предлагач својом кривицом про-

пустио да ту чињеннцу, која му је била
позната, благовремено изнесе у правоснажло довршеном поступку — чл. б32
ст. 2 ЗПП.
Прописом чл. 407 ЗПП ставлен је ван
снаге пропис чл. 78 ОЗВ. (Врх. суд ATIB
бр. Гж. 811959).
Суд је развео брак и кривш;ом тужене, која је уложила жалбу, која је основана, па је I. ст. пресуда преЈшачеиа
утолико гато се брак разводи само кривицом тужитеља, a из разлога;
Тужител. ни у тужби, ни током прступка није ставио предлог да се брак
разведе ii крЈгвицом тужене. Ступаљем
на снагу ЗПП прописом чл 407 стављек је ван енаге пропис чл. 78 ОЗБ, по
коме је у пресуди суд био д\'жан да утлрди да лн је за развод бракз крива
једна или обе стране. По чл. 407 ЗГШ
на захтев странке суд ће у изреци irpeсуде, KOfOM брак разводи, навести чијом кривицом је брак разведсн. ITi><>mi
томе ттравилном применом чл. 407 31111
суд може у пресуди навести чијом је
кривицом бчах разведен само на захтев парнлчних странака.
У Јландатном поступку допуштено /е
преиначење и прогиирење тужбе као подношење противтггжбе (Врх. привр. суд,
бр. Сл. 554/1958)
У току поступка вођеиог По приговорима туженог против издатог платног
налога тужнлац је преиначио тужбени
захтев тако да је поаед првобитно истакнутог тужбеног захтева да се тужеии
обвеже на плаћаже утуженог новчаног
износа. тражио и да се пресудом изрече раскид уговора закљученог између
странака, a поред тога је тужбу проширио и на треће лице са захтевом да се
030 обвеже солидарно на плаћање утуженог потраживања.
Првостепенк суд је одбио како преиначен>е тако и проширење тужбе из разлога што )е сматрар да се поступак суда по приговорзгма туженог на плапш
налог има спроводити у смислу посебHIIX одредаба из ч.т. 426— 436 3mi и ограничити само на расправљање основаности приговора на шштни налог, те да
према одредби чл. 451 став 4 Зпп одлука о главно) ствари мора да садржи изреку о том да ли се побијани 'платни налог у целини или делимично укида или
одржава на снази. Према POMe, у мандатном постутгку се не могу примењивати одредбе Зпп које ииаче важе за поступак суда по редовној тужби, јер је
овде у питању посебна врста поступка.
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Поводом жалбе тужиода против овакве првостепене одлуке, другосгепени
суд je побијану одлуку укЈшуо и предмет вратио на даљи поступак са следећих разлога.:
„Први суд је битно повредио одредбе
парштчког постушса када је у конкретном случају, a уз образложење да се ради о захтевима који шгсу били обухваћени тужиочевим предлозтом за издаван>е платиог налога ii о Јхшџгма против
којпх није био издан платни налог, —
одбио да расправЈБа и одлучи о тужиочевом предлоху за хсреиначевве тужбе и
за проширење тужбе. Први суд је на тај
нач1ш: пропустиа да у току постулка
ггримени одредбе Закола о парничном
поступку о преиначењу и проширењу
тужбе, a с друге cipap^e неправшшо
гфименио одредбе истог Закоиа о издавању платног налога, a све то је у овом
случај-у било или је могло бити од утицаја на доношење законите и правилне
пресуде (чл. 343 став 1 Зшх).
Истина је да је поступак за издаван>е
платшзг налога (лгандатни поступак) посебан поступак. To, уосталом, еледи и
из систематског уврштена одредаба главе XXIX Закона о парничном поступку,
у део трећи истог Закона који носи маргшгалну рубрику „Посебни ш>ст}ици” .
Међутим, оно што мандатни поступак
ЧИШ1 посебним поступком у односу на
општи парнични поступак, састоји се у
томе што се у мандатном поступку, Ma
lta редослед појединих стадија ошптег
парничног поступка, тј. у томе жто у
мандатном постзчпсу суд, за разлику од
ошптег парштчног постутша, доноси мериторнт одттку о захтеву чужиоца без
претходне расправе и без саслушања туженог; ако се тужени платном налогу
благовремено не успрогиви пр1пх>вором,
платнп налог постаје правоснажан те
претставља тхзвршни наслов за принудно извршење ради намирења потраживања. Но. ако се и лтсолико се туж^ни
платном налогу одлпре благовремено
поднетим прлговорпма, суд проводи поступак те одт-чује пресудом о самом
спору. Поступак који суд проводи по
пригаворима иротнв платног налога подлежп општпм одредбама о парничном
поступку. Дакле, ir овде се ради о општем парничном посгпику у коме сгранке могу износити и нове чтвеничне наводе и предлагати нова доказе, a тужени
може истицати и нове хгриговоре, — дакако све у погледу побијаног дела платног налога, јер ie платни налог у оном
делу који није био побијан прртговорима
— постао правоснажан (чл. 430 став 2
и 431 став 3 Зпп).
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Истина је да глава XXIX Зпл садржи
и посебне одредбе које долазе до примене у поступку који се води по приговорима протпв платног налога (чл. 431
— 436). Ту се, међутим, ради искључиво
о одредбама чија се потребз појављује с
обзиром на саму околност што лостоји
раније издати платни налог, па се намеће потреба да се постојање ллатног
налога дозеде у склад са одлуком коју
ће-суд донети у решаваау самог спора
који је предмет поступка поале подношења приговора против платног налога.
Те одредбе нису такве лрироде да би
било чиме био доведен у шггање ошпти
карактер парштчног поступка који се
води после подношета притчзвора, јер се
т*ај поступак у свему осталом подудара
са општим парн11ЧШ1м поступком. Тако,
например, одредба став 4 чл. 431 Зпп ие
искључује могућност да се у конзчној
одллчџт о главзтој ствари, поред судбине
ттздатог платног налога, одлучи п о некпм другим заАтевима који нису билм
обухваћени платним налогом, или о
заУгевхЕма према неким другим лзшима
тгротив којпх није био издат платли налог, ако је v току поступка по благовремено поднетпм приговорима на платни
налог било дошло до лреиначења тужбе
у субјективном пли објекпгвном погледт. до 1гг>отР1Втужбе шш до спајања предмета ради заједничког расттрављања.
Собз1гром на изнето, нема по закону
ШЕкакве запреке да се у току поступка *
који се води по приговорима против
платног налога тужба препначи односно
прошпри под истим претпоставкама које
за прехшачеЈБе односно проширење тужбе важе у оппггем ттарничном постулку
(чл. 178— -180 и чл. 184 став 3 Зпп), дакако уз огранпчење да томе не сме стаТатп на irvrv правоснажност оног дела
платног налога који прлговоризла није
благовремено побијан (чл. 431 став 3
Зшг'!.
Са истих разлога нема запреке да се
у току поступка ib3 пригсворима против
платног налога поднесе и лротивтужба
(чл. 177 Зпп). или да се поступак по
ггрпговорима лротив платног налога спојп ради заједшгчког расправљаља са
ггарргичнлм поступком који је покренут
редовном a не мандатном тужбом (чл.
502)-”
У постутгку принудног поравнања ван
поступка принудне ликвидације сходно
се пршгењујт правна правглла бившег
Закоиа о принудном поравнању’ ван сте~
ч:аја (Врх. прив. суд, бр. Сл. 169/19S9).
Ставом 1 члана 26 Урелбе о ЈГрестанку
ггредузећа и радњи (Службеки лист

ФНРЈ бр. 51/55) дата је повериоцима
предузећа могућност, да се ван поступка принудне ликвидације споразрае о
сразмерном смањивању и начину нзмирења своЈих потраживан.а, ако оно није
у могућности да одговори својим гфивредним и друштвеним обавезама. Ова
одредба не значи да се тај споразум
спроводи без садејства привредног суда.
To се види из става 2 истога прописа,
према коме споразум о поравнању одобрава онај окружнн привредни суд на
чијем је подр5’чју седшите ду'жника.
Ни OBiM ни друтим којим пропиеом
није, међутим, предвиђзн сам поступак
за принудно поравнање. Али сама чињеница да је ставом 2 члана 26 поменуте уредбе предвиђено да привредни суд
даје одобреље о споразуму указује на
то, да се тај посгупак води и окончава
пред прзгаредним судом. Одобрсае које
даје привредни суд не може имати формални карактер, већ је несумњиво да
суд мора, пре него што доиесе решеже
о одобрењу поравнан.а, да исшгга да ли
су се стекли сви потребни услови за отвараље и вођење самог посгупка, као
и угаови за само принудно поравнање.
Пошто је члан 26 поменуте уредбе у погледу поступка непотпун, то се морају
применити правна правила бнвшег Закона 0 принудном поравнању ван стечаја.
Кад је инострани купац, због доцније
домаНег продавца, извршио кутговину

ради покрића у страној валути, он је
овлашћен да тражи накнаду штете у
страној валути (Врх. привр. суд, 6р. Сл.
54SI19SSS).
Није основан навод жалбе да међу
странкама није било уговорено плаћан.е
штете у страној валути и да је стога
суд могао да донесе одлуку на плаћаае
пггете само у динарском износу обрачунатом по званичном курсу.
Пре свега, овде се и није радило о
утовору за плаћање штете, нити су
странке унапред предвиделе да ће настати оваква штета, па да уговоре иачин жене накнаде. Стога је први суд
побијаиом пресудом обавезао туженога
да утврђену конкретну штету, тј. разлику у цени насталу услед куповине ради
покрића, накнади тужиоцу у оној валути у којој је тужилац спорну разлику
ефективно хиатио, препуштај^ћи т}'женом избор да ту разлику пдати или у
америчким доларима, јер је међу странкама плаћање робе било уговорено у
тој валути — или у енглсским фунтама
у којима је тужилац у конкретаом случају изврпшо куаовину ради покрића.
Таква одлука првог суда није у супротвостн са одредбама Девизног закона,
јер је у питању купопродајни уговор између домаће привредне организације као
продавца и иностраног купЕ^.

РЕШЕЊА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У АПВ

Годишња скупштина Адвокатске коморе у АПВ која је одржана
дана 26 априла 1959 годнне у Суботици, у малој сали Народног позоришта, донела је следећа решења:
'
1. Узела је на знање да је на скупштини присутно 174 адвоката и 6
делегата Удружења адвокатских приправника, те да је скупштина у
смислу чл. 20 статута Адвокатске коморе у АПВ способна да доноси
правоснажне заклзучке.
2. Одала је последњу почаст умрлим адвокатима и пенз. адвокатима.
3. Изабрани су у радно претседништво: Кузмановић Ел1ил (Сремска
Митровица), Шимон Бела (Суботица) и др. Мијатовић Војин (Нови
Сад), за записничаре Хаџи Коста и Радојчић Лазар (Нови Сад), за
овераче записника: Милић Станимир и Колесар Петар (Нови Сад), за
бројаче гласова др. Тиса Андрија (С уботица), др. Копас Стеван (Сента) и Лепосавић Миљан (Сомбор).
4. Уз бурно одобравање упутила је поздравни телеграм Јосипу
Брозу-Титу, претседнику Републике, те друговима Александру Ранковићу, Јовану Веселинову и Стевану Дороњско.м.
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5. Саслушала је реферат Косте Хаџи о Јовану Мушкатировићу.
6. Узела је на знање записник скупштине од 12 јануара 1958 године.
7. По поднесеним извештајима. управног одбора и завршних рачуна
за 1958 годину те Комисије за преглед финанс. пословања Коморе, a
након дискусије у к ојој су учествовали: Милорад Ботић (Нови Сад),
др. Лазар Рашовић (Срем. Митровица), др. В. Мијатовић (Нови Сад),
Б. Стефановић (Нови Сад) и адв. припр. Рад. Тодоровић (Нови Сад),
узела је на знање све извештаје и органима коморе дала разрешницу
за рад у 1958 години.
8. Изабрала је акламацијом за члана управног одбора Адв. коморе
у Новом Саду Тангл Золтана (Нови Сад), за дисц. тужиоца Стефановић
Борислава (Нови Сад), за зам. дисц. тужиоца Рончевић Стевана (Нови
Сад) у Дисц. веће II. степена др. Драгомировић Миливоја и Молдован
Стевана (Нови Сад).
9. Прихватила је предлог буџета Адв. коморе у АПВ и „Гласниха”
за 1959 годину.
Радно Претседништво Скушптине

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је одржана, у Суботици, дана 25 априла 1959 године, донесена су следећа решења:
1. Узет је на знање извештај претседника, секретара и благајника,
те референата Коморе о раду између две седнице.
2. Решењем бр. 153/1959 брисан је из именика адвоката ове Коморе
Тошић Тоша са 31 мартом 1959 године, a за преузиматеља адв. канц.
одређен је адвокат Жива Славко из Зрењанина.
3. Решење.м бр. 156/1959 брисан је из именика адв. приправника
ове Коморе са даном 28 март 1959 г. Радошевић Ђорђе, адв. приправник
из HoBor Сада.
4. Решење.ч бр. 157/1959 узето је на знање да је адв. приправник
Крговић Вељко од 1 априла 1959 на адв. припр. вежби код адвоката
Перић Бранка из Новог Сада.
5. Решењем бр. 142/1959 стављено је ван снаге решење о обустави
адвокатуре Војновић Влад. адв. из Беле Цркве са 31 мартом 1959 год.
6. Решењем бр. 163/1959 брисан је из именика адвоката са 31 мартом 1959 год. услед пензионисања адвокат др. Драг. Вујић из Панчева,
a за преузиматеља је одређен Миљковић Живојин, адвокат из Панчева.
7. Решењем бр. 168/1959 брисан је из именика адвоката услед пензионисања са 10 априлом 1959 год. Јовановић Немања, адв. из Врбаса,
a за преузиматеља је одређен адв. др. Кашанин Јован из Врбаса.
8. Решењем бр. 171/1959 узето је на знање да је Будишин Иван,
адв. из Новог Сада захвалио на дужности преузиматеља адв. канц. В.
Штрангарова, те је за новог преузимател>а одређен Милић Томислав,
адв. из Новог Сада.
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9. Решењем бр. 357/1958 разрешен је дужности за.меника Петрић Ђ.
Пегру адв. из Вршца адвокат Попов Милан из Вршца.
10. Решењем бр. 146/1959 брисан је из именика адвоката са 20
априлом 1959 услед пензионисања др. Мамужић Јосип, адв. из Оџака, a
за преузиматеља је одређен адвокат др. Анојчић Стеван, из Оџака.
11. Решењем бр. 55/1959 узет је на знање записник о примопредаји
архиве адвокатске канцеларије др. Косте Поповића из Со.мбора преузиматељу Калчан Александру адвокату из Сомбора.
12. Решењем бр. 190/59 узето је на знање да је Перић Веселин адвокатски приправник 14 априла 1959 године наставио адв. припр. вежбу
у Ср. суду Бач. Топола.
13. Решењем бр. 84/1959 узет је на знање записник о извршеној примопредаји архиве адвокатске канцеларије др. М. Путника преузиматељу
др. Коњовић Федору, адвокату из Сомбора.
14. Решењем бр. 92/1959 узет је на знање записник о извршеној
примопредаји канцеларије др. Кречаревић Александра преузиматељу
др. Коњовић Федору, адвокату из Сомбора.
15. Решење.м бр. 191/59 узето је на знање да је Шијачић Леса, адв.
приправник од 13 априла 1959 године на адв. припр. вежби код адвоката Пфау Јована у Новол! Саду.
16. Брисани су из и.меника адвокатских приправника са даном 24
априла 1959 године, обзиром да су уписани у именик адвоката ове Коморе и то:
а) решење бр. 65/59 Плавшић Миливој из Сенте
б ) решење.м бр. 125/59 Радојчић Лазар из Новог Сада
в) решењем бр. 130/59 Рончевић Стеван из Новог Сада
г) решењем бр. 132/59 Рашовић Војислав из Ср. Митровице
17. Решењем бр. 170/59 узето је на знање да је Живковић Војислав
адвокатски приправник 1 априла 1959 године прекинуо адвокатско п.риправничку вежбу код адвоката Јовановић Миодрага из Ср. Карловаца.
18. Решењем бр. 200/959 брисан је услед смрти са 13 априло.ч 1959
год. Сувајџић Богобој, адвокат из Н. Сада, a за преузиматеља његове
адвокатске канцеларије одређен је Пфау Јован, адвокат из Новог Сада.
19. Узет је на знање тро.месечни извештај секретара о раду органа
Коморе за јануар-март 1959 године.
20. Региструје се уговор о заступању склопљен из.међу адвоката
Илић Т. Илије из Панчева и Комуналне банке у Панчеву.
21. Решавано је о текућим пословима уписа у именик адвоката.
Управни одбор А К у АПВ

УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АДВ. КОМОРЕ У АПВ

Пошто су се управни одбор и савет Адвокатске коморе у АПВ сагласили да постоје услови за упис у именик адвоката на основу чл. 13
т. 1— 7 и 23, те чл. 93, т. 4 и 87. т. 3 Закона о адвокатури и чл. 6 т. 1— 2
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и 7 Статута Адв. коморе у АПВ уписују се у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ са 25 априлом 1959 године, и то:
1. Решењем бр. 65/1959. Плавшић Миливој са седиштем адв. кан. у
Сенти;
2. Решењем бр. 125/959 Радојчић Лазар, са седиштем адв. канцеларије у Футогу;
3. Решење.ч бр. 130/1959, Рончевић Стеван, са седиштем адв. канцеларије у Новом Саду;
4. Решењем бр. 132/1959 Рашовић Лазар, са седиштем адв. канцеларије у Срем. Митровици;
5) Решењем бр. 100/1958, Хабрам др. Петар Нандор са седиштем
адв. канцеларије у Бач. Петровом селу;
6. Решење.м бр. 307/1958 Ковачевнћ Славко, са седиштем адв. канцеларије у Чоки;
7. Решењем бр. 144/1959 Колшеновић А. Љубомир, са седиштем адв.
канцеларије у Перлезу;
8. Решењем бр. 162/1959 Павловић М. Славољуб, са седиштем адв.
канцеларије у Ст. Пазови.
Адвокатска комора у АПВ

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

Извештавају се сви адвокати да су преминули адвокат Сувајџић Богобој из Новог Сада и пенз. адвокат др. Стефановић Никола из Вршца.
Позивају се чланови Фо«да посмртнине да за ова два смртна случаја
уплате по 400 динара.
Како је примећено да многи чланови Фонда пос.мртнине још нису
уплатили доприносе за раније с.мртне случајеве у овој години настале,
моле се да то одмах учине, како би Фонд посмртнине могао да удовољи
пој ачаним обавезама.
Уплате се врше на тек. рач. Адвокатска ко.мора у АПВ 151-73-3-10002
Књиговодство коморе

ИЗ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА „ГЛАСНИКА”

Молимо све наше чнтаоие који још нису из.мнрили претплату на
„Гласник” за 1959 годину, да то што пре учнне.
Претплата износи 700 динара, a уплаћује се на тек. рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 151-73-3-10002.
Уједно молимо све наше сараднике да нам своје чланке шаљу писане
читко писаћом машино.м, са проредом и увек са.мо на једној страни писано. Уредништво има потешкоћа са чланци.ма који су писани нечитко,
без прореда и на две странице.
Уређивачки одбор

.ГЛАСНИК* излази сваког месеца / Издавач и власник; Адвокатска комора у
АПВ, Нови Сад, Змај Јовнна 20. / Уређује Одбор. / Одговорни Vpeдник: Ботић
Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6 / Текући ртнун код Комун.
бавке бр. 151-73-3-10002 / Штамп. ,Будућност“ погон ,Коста Шокица* Нови Сад.
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