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Поштарнна naiieiypoTO

Г Л А С Н И  К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  А.  П.  В О Ј В О Д И Н Е

Годнна VI Нови Сад, октобар 1957 Брзј 10

УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ

У оквиру главе шесте Закона о адвокатури где се расправљају пи- 
тања о организационој структури адвокатуре на више места помиње 
се израз „организација адвокатских приправника”. У члановима 82, 86 
и 92 наведеног Закона каже се да Оргнизција адвокатских приправника 
бира одговарајући број својих претставника у органе коморе, то јест 
у скупштину, у савет- и у управни одбор.

Из цитираних текстова, иако они не третирају питање саме органи- 
зације, ипак се може закључити, да је законодавац имао у виду пот- 
ребу стварања једног тела преко кога би адвокатски приправници уче- 
ствовали, путем својих делегата, у раду органа коморе, посебно у про- 
блематици адвокатског подмлатка као будућег адвокатског кадра.

Може се, такође, сасвим оправдано закључити, да ова брганизација 
треба да буде везана за ко.мору, да у њеном обиму егзистира, али да 
тиме не може изгубити елементе своје самосталности: слободан избор 
руководства, претставника и рад на побољшању положаја адвокатских 
приправника и на њиховом свестраном, a нарочито, стручном усврша- 
ван>у.

Закон о адвокатури даје општи термин „организација”, но како је 
овај израз сувише апстрактан, поготово кад се ради о једном профе- 
сионалном организму, изгледа да би било неупоредиво погодније и 
прецизније организацију адвокатских приправника назвати „удруже- 
њем”. Овакав израз ушао је и Нацрт статута Адвокатске коморе Н. Р. 
•Србије, a такође је предложен и од стране Опште конференције ад- 
всжатских приправника А. П. Војводине, одржане 22 септембра 1957 
год. у Новом Саду, када је основано Удружење адв. приправника за 
Војводину.

Ако би се у најкраћим цртама описали задаци удружења адвокат- 
ских приправника, могло би се пре свега рећи да се они састоје у ра- 
справљању проблема који се односе на адвокатске приправнике, у са- 
радњи са органима коморе и у међусобној сарадњи са другим удру- 
жењима адвокатских приправника.

Из досадашњих преднацрта и нацрта може се закључити да ће ор- 
гани удружења бити конференција адвокатских приправника и Извршни 
одбор који ће се састојати од 3—5 чланова, a који спроводи у живот 
закључке донете на конференцији. Конференција се одржава најмање
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једанпут годишње и то у периоду 15— 30 дана пре годишње скупштине 
адвокатске коморе. Адвокатски приправници бирају осим извршног од- 
бара и своје претставнике за скупштину, савет и управни одбор комо- 
ре. У првом случају треба да буде изабрано по један претставник на 
сваких десет приправника, a у другом и тређем случају по један прет- 
ставник за сваки орган коморе. Осим ових претставника конференција 
бира, односно одређује листу адвокатских приправника за дисциплин- 
ски суд I и II степена.

Што се тиче материјалних средстава, њих обезбеђује комора својим 
прорачуном, a на конффенцији у Новом Саду је предложено да се 
наплаћује и чланарина.

Стварање удружења адвокатских приправника наметнуло се као не- 
миновна потреба. Током рата и током протекле деценије број адво- 
катских приправника у Војводини се смањио за око 90 процената (исти 
случај је и у другим крајевима наше земље) a у погледу материјал- 

л о г  положаја ситуација приправника није нимало ружичаста. У поре- 
ђењу са судским приправницима, a поготово у поређењу са приправ- 
ницима у привреди адвокатски приправници стоје неупоредиво rope, 
без обзира на чишеницу да раде на једном специфичном послу који 
захтева посебно залагање и интензивнији психички и физички напор.

У више махова и на више места говорено је о тешком положају ад- 
вокатских приправника, али је, нажалост веома мало, a негде нимало, 
предузимано да се бвај проблем успешно реши. Адвокатска комора у 
Новом Саду, у границама својих могућности, показала је, да заиста 
жели да помогне адвокатским приправницима и то на разне начине, па 
се с правом може очекивати да he ова помоћ и у будућности бити зна- 
чајна, a да he такође дата пример и другим коморама да у сличном 
правцу делују.

Није потребно истаћи, да ће у том залагању наићи на пуну'подр- 
шку удружења.

Стварање удружења адвокатских приправника долази у време кад 
треба да се у самом животу адво1̂ ату1ре догоде велике и значајне про- 
мене, кад треба адвокатура да заузме оно мето које јој у друштвеном 
и правном животу припада, a које током протеклих дванаест година 
стицајем околности није имала. Сасвим је сигурно да he удружења 
6yAyhnx адвоката унети значајну свежину и младалачки полет у живот 
адв(жатуре и да ће заједно са адвокатским коморама и њеним органима 
допринеги yчвpшheњy основних принципа на којима стаји адвокатура, 
та институција специфичне јавне службе, која је даиас потребнија rpa- 
ђанима и привредним организацијама више него икад.

Удружење адвокатских приправника Војводине ступа у живот и мо- 
жемо са CHrypHomhy тврдити да нас Hehe у својим стремљењнма и ре- 
зултатима изневерити и да ће оправдати наде које се у удружење по- 
лажу инспиришући се предратним традицијама удружења адвокатских 
приправника.

Оливер Новаковић



БРАЧНИ СПОРОВИ И БРАЧНО ИМОВИНСКИ ЗАХТЕВИ

I.

Ова расправа треба да послужи као прилог разјашњењу извесних 
спорних питања у вези остваривања брачно-имрвинских захтева у ок- 
виру бракоразводних парница.

Остваривање брачно-имовинских захтева може бити двојако.
Није редак случај, да тужитељска страна, која покреће бракораз- 

водну парницу, већ у својој тужби ради развода брака кумулира са ту- 
жбеним захтевом ради |развода брака и тужбени захтев ради оствари- 
вања разних брачно имовинских захтева.

Међутим, догађа се и то, да тужена страна у вези бракоразводне 
тужбе тужитељеве подиже противтужбу, којом остварује само брач- 
ноимовинске захтеве. Ређи је случај, да се противтужбом туженика 
кумулирају како тужбени захтев ради развода брака тако и тужбени 
захтев за остваривање брачно-имовинских захтева.

Пјгоблем је у томе, да ли је допуштено остваривање брачно-имо- 
винских захтева у виду кумулирања истих са тужбеним или противту- 
жбеним захтевом ради развода брака или пак само у виду противтужбе 
туженика у вези тужитељеве тужбе ради развода брака?

Одговор на постављени проблем даће се под аспектом правних пра- 
вила парничног поступка с једне стране a потоме под аспектом про- 
писа Закона о парничном поступку с друге стран«.

Основним законом о браку (ступио на снагу 9 маја 1946 године) 
унифицирано је брачно право за целу државу ФНРЈ. тако да је од 
тада за целу државу уведен грађански брак. Дакле, од тога дана гра- 
ђански брак је важио не смо на подручју Бачке и Баната на територији 
АП Војводине, затим на подручју Барање и Међумурја на територији 
републике Хрватске већ такође и на свим осталим подручјима ФНРЈ. 
Ова опаска је од значаја с обзиром на излагање о правним правилима 
парничног поступка, која су важила до ступања на снагу Закона о пар- 
ничном поступку. Из досада изложеног види се да је постављени пр>об- 
лем чисто процесуалне природе.

II.

Приликом излагања правних правила парничног поступка имаће се 
у виду територија Врховног суда АП Војводине и то због специфич- 
ног правног режима процесуалних норми, које су биле на снази до 
ступања на снагу Закона о парничном поступку.

До унифицирања брачног права на подручју тога суда владао је и 
различити правни режим правних правила брачног права. На подручју 
Бачке и Баната важио је грађански брак, дакле, на то.м подручју је 
грађански брак био обавезан, док је на подручју Срема био обавезан 
црквени брак. Наравно та чињеница је морала кмати дубоког одраза и 
на процесуалне прописе на подручју Срема с једне стране и на под- 
ручју Бачке и Баната с друге стране. Након увођења обавезног гра- 
ћанског брака за целу државу ФНРЈ одлучни значај у формирању



'процесуалних начела о бракоразводним парницама ■— сем оних која 
C}' била решена већ самим Основним законом о браку — одиграла су 
правна правила парничног поступка, која су важила на подручју Ба- 
ната и Бачке, тако да су та начела при.мењена н на подручје Срема a 
кроз судску праксу.

Одмах након ступања на снагу Основног закона о браку па све до 
ступања на снагу новог Закона о парничном " поступку, са незнатним 
изузецима при крају важења правних правила парничног поступка у 
смислу чл. 4 Закона о неважности правних прописа итд. судска пракса 
је заузела, чврсти став, да је дозвољена како кумулација брачно-имо- 
винских захтева са тужбом или противтужбом ради развода брака тако 
и противтужба, којом се искључиво остваривало регулисање брачно- 
имовинских односа, брачних другова у оквиру бракоразводне парнице. 
Судови нису за овакав свој став дали аргументацију, што је само по 
себи разумљиво, јер се знало да овакав став судске праксе има основа 
с једне стране на позитивном зокону ФНРЈ док с друге стране на прав- 
ним правили.ма парничног поступка, која су била у складу са начелима 
из чл. 4-Закона о неважности правних прописа. Наиме, према Основном 
закону о браку предвиђа се прописом чл. 68 ст. 1, да ће суд поред оста- 
лог пресудом о разводу брака решити н о издржавању малолетне деце. 
To питање суд је дужАн решити и по званичној дужности, али припада 

. и самим парничким странкама, да у’ виду чисте противтужбе или пак 
кумулацијом тога захтева са тужбом за развод брака остварују пред 
судом. Ту је већ по самом закону дозвољена кумулација односно про- 
тивтужба у вези похменутог брачно-имовинског захтева. Исто тако је 
предвиђено поменутим Законом и то чл. 70, да необезбеђени брачни 
друг за случај да брак буде разведен без његове кривице. — може од 
другог брачног друга тражити коначно с;>'пружанско издржавање. Тај 
захтев такође може да буде кумулиран са тужбеним захтевом за раз- 
вод брака, a исто тако може се остваривати противтужбом тужене 

'Странке. И ту важи оно што је већ речено да се на самом закону за- 
снива могућност кумулације односно подизања противтужбе a ради 
остваривања коначног супружанског издржавања, као брачно-имовин- 
ског захтева.

Што се тиче правних правила парничног поступка, као извори тих 
правних правила долазили су у обзир у првом реду бивши Законик о 
судском поступку у грађанским парницама као и бивши Уводни закон 
за поменути Законик, који су иначе укин\'ти чл. 2 Закона о неважно- 
сти правних прописа итд., те су могли доћи до изражаја само као прав- 
на правила у смислу чл. 4 Закона о неважности правних прописа итд. 
Међутим, поред поменутих правних извора долизио је у обзир и Зак. 
чл .1. 1911 и то његова глава XI „Поступак у брачним парницама”, који 
је такође био укинут чл. 2 Закона о неважностн правних прописа итд, 
али, је дошао до И31ражаја као правно .правило из чл. 4 Закона о неваж- 
ности правних прописа итд. Наиме, чл. 2 поменутог Уводног закона 
било је предвиђено, да ће ступањем на снагу Законика о судском по- 
ступку у грађанским парницама престати важити сви прописи других 
закона о предмету, који је тим закоником уређен. Законик о судском 
поступку у грађанским парницама није предвидео посебне прописе о



гтоступку у брачним стварима. Зато је и после ступања на снагу по- 
менутог Законика остала на. снази глава XI „Поступак у брачним пар- 
ницама” из Зак. чл. I: 1911. Услед тога је у бракс!разводним парница- 
ма дошао до изаржаја и поменути Зак. чл. I: 1911 али у виду правних 
правила у смислу чл. 4 Закона б неважности правних прописа. Тако је 
при.мењивано као правно правило оно начело, које је било изражено у 
§-у 687 поменутог законског чланка. Наиме, према томе пропису било 
је .могуће са тужба.ма о разводу брака спојити имовинско правне тужбе 
a осим тога брачноимовинске захтеве остваривати и противтужбом у 
оквиру бракоразводне парнице.

Поменуто процесно начело као правно правило при.мен>ивано је не 
са.мо на подручју Бачке и Баната, на којој територији је некада био у 
важности поменути Законски чланак, већ' је такође, путем судске праксе 
то процесно начело протегнуто и на Срем и то онај део који је у са- 
ставу територије А. П. Војводине, тако да су се судови и на том подру- 
чју придржавали тога правила те у бракоразводним парницама расправ- 
љали о брачно-имовинским захтевима не само оним, који су били из- 
ричито предвиђени Основним законом о браку већ и о свим осталим и 
то у сви.м оним видови.ма, како је то већ rope изложено. Toj судској 
пракси на подручју Срема није била сметња та чињеница, што је на 
ТО.М подручју важио некадашњи Закон о грађанрком парничком поступ- 
ку, који је у себи такође садржавао специјалне прописе о поступку у 
брачним парнии.а.ма. Као што смо већ :рекли на подручју Сре.ма важио 
ј.8 обавезни црквени брак, па је поменути парнички поступак у својој 
сснови полазио од те чињенице и своје прописе тој чињеници прилаго- 
дио. Ти специјални прописи важилн су са.мо за оне црквене бракове, 
који су се тицали оних верских заједница, које нису и.мале посебне ду- 
ховне судове. Ти су се прописи односили углавно.м на јеврејску и про- 
тестанску верску заједнии.у, који.ма по закону није била призната посеб- 
на јуридикција у брачним парницама. Међутну, ти специјални брачни про- 
писи, ни су се односили на католичку, као ни на православну верску 
заједницу обзиром да је исти.ма посебни.м законима била призната по- 
себна јуридикција у брачним споровима. Осим тога, и у оним случаје- 
Еи.ма, где је долазио до примене по.менути парнични поступак са својим 
посебни.м прописима о брачним споровима, и тада се је пред судом ра- 
справљало о ирквено.м браку, па су ти прописи били подешени према 
тој чињеници. Баш због овога с.матрамо, да је ступањем на снагу Основ- 
Hor закона о браку, којим је и на подручју Срема уведен обавезни rpa- 
ђански брак, престао важити ранији грађански парнички поступак у по- 
гледу својих специјалних прописа о поступку у брачним парницама a 
у виду правних правила тако да није било сметње да се и на подручју 
Сре.ма протегне оно правно правило, које је произлазило из §-а 687 
главе XI Зак. чл. I: 1911, обзиром да је овај закон регулисао сва про- 
иесна начела у вези развода брака, који је имао фор.му обавезног гра- 
5'анског брака, a што је било у складу са Основним законом о браку.

Дакле- из свега досада изложеног очигледно је, да је за време ва- 
жности правних правила парничног поступка и то све до ступања на 
снагу HOBOr Закона о парнично.м поступку било допуштено брачно-



имовинске захтеве остварити било путем кумулације са тужбом или 
противтужбом за развод брака било пак чистом противтужбом.

Као што смо већ раније навели, новија и то појединачна судска 
пракса и то још за важности правних правила тј. пре ступања на снагу 
Закона о парничном поступку, одступа од поменуте прзксе, правдајући 
ово своје становиште: или процесуалном економијом или том чињени- 
II,ом да у случају остваривања брачно-имовинских захтева дротивту- 
жбом не постоји између тога захтева и захтева за развод брака веза, те 
да услед тога није дозвољена противтужба. Сматрамо да овакво стано- 
виште није у складу са свим аргументима, који су изложени досада a у 
вези претежне судске праксе, која је имала један дуги континуитет, и 
која је била законита. Суштина ове праксе, па према томе, и оних прав- 
них правила парничног поступка била је у томе, да су брачни другови у 
бракоразводној парници за случај развода брака хтели у истој пар- 
ници коначно решити све своје захтеве ,дакле, и имовинске, каји су 
произашли из брачне везе парничких странака.

III.

Ступањем на снагу новог Закона о парничном поступку просуђива- 
ње истакнутог проблема према ранијим правним правилима парничног 
поступка у смислу чл. 4 Закона о неважности правних прописа, итд. 
долазило би у обзир још само у оним предметима, у којима је пре сту- 
пања на снагу Закона о парничном поступку донесена пресуда, која 
још није постала правоснажна. Наиме, у таквом случају се прописује 
чл. 9 Уводног закона за Закон о парничном поступку, да ће се даљи 
поступак до правоснажности пресуде спровести по досадашњим про- 
писима. Но пошто ће примена поменутог прописа практички П1>естати 
када буду решени сви стари-предмети под малочас поменутим условима 
то ћемо те случајеве оставити по страни, те сматрати да је ступањем 
на снагу Закона о парничном поступку досадашњи правни режим про- 
иесуалних начела по постављеном проблему коначно укинут и на место 
њега новим законом постављен нови правни режим.

Од-мах ћемо истаћи, да нови Закон о парнично.м поступку поред оп- 
штег поступка предвиђа и посебне поступке. Тако глава XXVI предвиђа 
посебан „Поступак у брачним ствари.ма”. Тај поступак не предвиђа по- 
себне прописе о кумулацији брачноимовинских захтева са тужбом од- 
носно са противтужбом за развод брака као ни гГосебне прописе о исти- 
цању поменутих захтева у виду чисте противтужбе, већ се у погледу 
тих процесуалних установа позива на опште прописе. На то ynyhyje 
прк)пис чл. 398: „Ако у овој глави не постоје посебне одредбе, у по- 
ступку у брачни.м споровима при.мењиваће се остале одредбе овог за- 
кона”.

О кумулаи.ији тужбених захтева говори пропис чл. 176 a о против- 
тужби говори чл. 177 Закона о парничном поступку. Сваки од ова два 
случаја ћемо понаособ расправити и на постављени проблем дати одго- 
вор под аспектом новог правног режима.



a, —  Питање кумулације.
Према пропису чл. 176 ст. 1 Закона о парничном поступку тужилац 

може истаћи у једној тужби више захтева против истога туженика, када 
су сви захтеви повезани истим чињеничним и правним основом. Но ако ти 
захтеви нису повезани истим чињеничним и правним основом, тада се 
они могу обухватити једном тужбом против истог туженика само тада, 
када је исти суд стварно надлежан за сваки од ових захтева и када је 
за све захтеве одређена иста врста поступка.

Код тужбених захтева за развод брака и тужбених захтева за ре- 
шење брачно-имовинских захтева очигледно је да се ради о захтевима, 
који се не темеље на истом чињиничном и правном основу. Код 
бракоразводних тужби чињенични и правни основ је у томе да је сваки 
брачни друг овлаштен да тражи развод брака на темељу одређених бра- 
коразводних узрока, који су у Основном закону у браку предвиђени. 
Међутим, чињенични и правни основ брачно-имовинских захтева је  ра- 
зличит од оног у бракоразводној тужби. Тако исти може бит̂ и: или у 
томе под којим условима се враћа примљени дар односно примљени дар 
задржава приликом развода брака, како се утврђује заједничка имови- 
на и деоба исте међу брачним друговима, враћање посебне имовине, би- 
ло донесене приликом закључења брака било стечене за време трајања 
брачне заједнице итд. Према томе, код кумулације поменутих захтева, 
потребно је не само, да постоји стварна надлежност истог суда за ре- 
шење сваког тужбеног захтева понаособ, већ такође и то да за сваки 
захтев постоји посебна врста поступка. Међутим, онај први услов није 
тако строге природе, с обзиром да под условима чл. 16 ст. 3 Закона о 
парничном поступку постоји могућност пророгације стварне надлежно- 
сти .Наиме, ако је већ одржано припремно рочиште или ако ово није 
одржано пошто се тужени на првом рочишту за главну расправу упу- 
стио у расправљање о главној ствари, окружни суд се неможе ни по- 
водом приговора ни по службеној дужности огласити ненадлежним за 
предмете из надлежности среског суда. Дакле, ако би кумулирани 
брачно-имовински захтев по својој вредности спадао у надлежност сре- 
CKor суда, ипак би била допуштена кумулација тога захтева са захтевом 
ради развода брака под условима чл. 16 ст. 3 поменутог Закона.

Међутим, питање истоврсности поступка за све кумулиране захтеве 
је одлучно за давање правилног одговора на постављени проблем.

Прописи 0 поступку у брачним споровима — чл. 398—412 —  сва- 
како се имају сматрати шрописима посебног поступка. Дакле, за куму- 
лирани захтев за развод брака важе посебни прописи док за кумули- 
рани захтев о брачно-имовинским потраживањима важи поступак по 
општим прописима. Међутим, та разлика је у крајњој линији само фор- 
малног карактера. Као што је већ речено a у вези чл. 398, прописи о 
поступку у брачним споровима предвиђају само неке изузетке од оп- 
штег поступка, док иначе и за брачне спорове важе прописи апштег по- 
ступка. Али један од тих изузетних прописа је од нарочитог значаја 
за наш проблем. To је пропис чл. 401 Закона о парничном поступку, 
према којем је у брачним споровима искључена јавност. Дакле, у брач- 
ним споровима искључена јавност. Дакле, у брачним споровима је 
ех lege искључена јавност. Међутим, у споровима, који се имају ра-



справљати no прописима општег поступка правило је Јавност (чл. 295 
Закона), док је изузетак искључење јавности, a што бива под тачно 
одређеним условнма предвиђеним у пропису чл. 296. По прописима оп- 
штег поступка искључење јавности није диспозиција странака, тј. 
странке се не могу споразумети да се јавност искључи, већ, напротив, 
ствар је у рукама суда и суд испитује, било по званичној дужности 
било по предлогу странака, да ли према околностима сваког случаја по- 
стоји могућност искључења јавности и у предметима, који се расправ' 
љају по прописима општег поступка.

Ако би суд одлучио да постоје услови, да се искључи јавност и по 
тужбеном захтеву о брачнб-имовинским потраживањима, тада, по на- 
шем мишљењу, не би постојале смеање, да се брачно-имовински захте- 
ви кумулирају са тужбом н.ли противтужбом за развод брака. Ово пак 
зато што би на тај начин била отклоњена једина битна разлика између 
прописа општег поступка и прописа посебног поступка о брачним спо- 
рови.ма. Сви остали прописи поступка о брачним споровима по природи 
ствари односе се чисто на спорове по тужбама о разводу брака, али ни- 
су од таквог значаја, да би искључили могућност, да се брачно-рмовин- 
ски захтеви кумулирају са тужбом или противтужбо.м о разводу брака. 
Тако, ради се о прописима; о рочишту _за покушај мирења, о привреме- 
ним мерама за смештај млдб. деце и њихово издржавање као и о издр- 
жавању необезбеђеког брачног друга, да је недозвољена пресуда изо- 
станка и на основу признања, решавање о кривици за развод брака a 
no предлогу странака, о трошковима итд. Пошто и у брачним споровима 
важе општи прописи се.м неких изузетака, од којих је најзначајнији 
искључење јавности ех lege, то се не може рећи да због осталих изу- 
зетака који тангирају само брачне спорове постоји у строгом смислу 
речи посебан поступак, који би искључивао могућност кумулације 
брачно-имовинских захтева са захтевом ради развода брака.

За случај када се искл>учи јавност и по брачно-имовинско.м захтеву, 
тада се претпоставл.а, да ту одлуку ниједна од странака не нападне жал- 
бом a ако је нападне, да виши'суд ни поводом жалбе ни no званичној 
дужности не из.мени олуку о искључењу јавности услед незаконитости 
исте (чл. 353 ст. 2 у вези чл. 343 ст. 2 тач. 10 a у вези чл. 293 ст. 2 
Закона о парнично.м поступку).

По нашем мишљењу, ку.мулација би била једино тада недопуштена 
ако би се о брачно-имовинско.м захтеву имало расправљати јавно. По- 
што тужбе са ку.мулирани.м захтеви.ма претстављају једну парницу, то 
би било недопуштено, да се о једном кумулираном захтеву расправља 
уз искл>учење јавности, док о друго.м без иосвучења јавности.

б. — Питање противтужбе.
Пре.ма пропису чл. 177 ст. 1 Закона о парнично.м поступку тужени 

.може до закључења главне расправе Аред судо.м поднети код истог суда 
противтужбу: ако је захтев противтужбе у вези са захтевом из тужбе; 
или ако се ти захтеви могу пребити; или ако се противтужбом тражи 
утврђење неког правног односа или права од чијег постојања или не 
постојања зависи у целини или делимично одлука о тужбеном захтеву. 
Прк)тивтужба се не може поднети само онда ако је за захтев из против-
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тужбе надлежан виши суд (чл. 177 ст. 2). Овај потоњи услов не долази 
до примене у конкретном случају, јер за брачне спорове постоји над- 
лежност окружног суда (чл. 28 ст. 2 тач. 2 Закона) док о брачно-имо- 
винским захтевима, који су предметом противтужбе, постоји надлежност 
окружног суда, ако је вредност тога захтева преко 200.000, a исто тако 
ако је В1редност и испод 200.000 дин. ако наступе услови из чл. 16 ст.З 
истога Закона.

У конкретном случају долазн у обзир — већ по природи ствари — 
онај услов, који тражи да између тужбеног захтева и против тужбеног 
захтева постоји веза. По нашем мишљењу тај услов је испуњен, и то је 
једини услов, који се тражи код подизања противтужбе о брачно-и.мо- 
винским захтевима у оквиру бракоразводне парнице. Наиме, између за- 
хтева тужбе и захтева противтужбе постоји веза, када оба захтева про- 
извиру из истог правног односа. Како тужба ради развода брака тако и 
противтужба 0 брачно-имовинским захтевима произвиру из брачног од- 
носа, па се зато има сматрати да је могуће у бракоразводној парници 
по прописима Закона о парничном поступку бра'чно-и.мовинске захтеве 
остваривати путем противтужбе.

Да ли се противтужбени захтев и тужбени захтев имају расправ- 
љати по исто.м поступку, та околност није од битног значаја, обзиром 
да закон код могућности подизања противтужбе не поставЛ)а као услов 
и истоветност поступка како по захтеву тужбе тако и по захте!^ npo- 
тивтужбе. To је са.мо по себи разу.млЈИво. Противтужба по својој прав- 
ној природи је посебна и самостална тужба у односу на тужбу. По пра- 
вилу тужба и противтужба се спајају у заједничко расправл.ање. Али 
ово спајање може изостати тако да се посебно води поступак по тужби 
a посебно по противтужби. Ово потоње ће нарочито онда бити, ако је 
како по тужби тако и по противтужби предвиђен посебан поступак.

У конкретном случају пред.мет тужбе је развод брака a предмет 
противтужбе брачно-имовински захтеви. Уколико не буде била искљу- 
чена јавност и по противтужби, тада је то сметња да се противтужба о 
брачно-и.мовински.м захтеви.ма споји у заједничко расправљћње са ту- 
жбо.м о разводу брака, по којој је пре.ма чл. 401 Закона о парничном 
поступку искључена јавност по закону у свако.м случају. У таквом слу- 
чају, ако није дошло до спајања у заједничко расправљање, суд ће у 
свакој тужби засебно расправљати, a ако је већ дошло до спајања суд 
ће одредити, да се обе па;рнии,е одвоје и по свакој посебно расправл>а. 
Иако чл. 302 ст. 1 Закона о парнично.м поступку предвиђа само могућ- 
ност спајања двеју тужби у заједничко расправљање и то у вези главне 
расправр, ипак мислимо да би суд био овашћен да у току главне расправе 
донесе одлуку и о раздвајању тужби спојених у заједничко расправља- 
ње, a у сврху да се о свакој понаособ расправља. He види.мо разлоге, да 
сеће не би било овлаштено да на главној расправи донесе одлуку о 
раздвајању, када је на то овлаштен претседник већа да учини у при- 
премању главне расправе у с.мислу чл. 267 Закона о парничном по- 
ступку.

Др. Богдан Матић



ОЦЕНА СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ У ПРЕДМЕТИМА ЧИЈА 
ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ 200.000 ДИНАРА.

По чл. 25 ЗПП надлежност с,реских судова у имовинско-правним 
споровима проширена је тако, што је ранија законом постављена гра- 
ница вредности предмета спора померена са 100.000 на 200.000 динара. 
Даном ступања на снагу новог ЗПП затекли су се код окружних судова 
предмети чија је вредност спора између 100.000 и 200.000 динара. По- 
ставља се питање ко је стварно сада надлежан да суди по тим предме- 
тима — Срески суд или Окружни суд који је отпочео поступак. По 
једном гледишту омружни гуд је надлежан да уступи све предмете о 
којима је реч среским судовима. Виши судови усвојили су ово гледиш- 
те. По другом становишту окружни судови се могу огласити стварно 
ненадлежним само у оним пред.метима у којима није одржано припрем- 
но рочиште или ако се тужени на првом рочишту за главну расправу 
није упустио у расправљање о главној ствари.

Ово питање било је раз.матрано на радном састанку Савезног Вр- 
ховног Суда, те је поводом овога проблема формирано гледиште‘)‘ (ко- 
је не обавезује јер закон, о судовима не познаје такав састав Савезног 
Врховног суда) које је- у целости прихватио и Врховни Суд АПВ ,̂ a 
no којем становишту као основну одредбу о надлежности треба узети 
чл. 25,ЗКП. Према томе, срески судови су надлежни да расправе све 
предмете који по чл. 25 ЗПП спадају у његову компетенцију, без об- 
зира да ли је већ одржано прво рочиште к дали се већ тужени упустио 
у расправљање. По овом становишту само ако је окружни суд после 
ступања на снагу ЗПП одржао рочиште a ни једна страна није ставила 
приговор ненадлежности, тада се окружни суд не би могао оглашавати 
ненадлежним на основу чл. 16. став 3. ЗПП и има се узети да је при- 
хватио своју надлежност.

Смтатрам да је ово становиште неправилно.
Да би се дао правилан одговор ко је у овим споровима надлежан, 

' е̂ може се узети у обзир само чл. 25. ЗПП, већ се морају узети у об- 
зир све одредбе новог ЗПП и Уводног закона за ЗПП, које говоре о 
надлежности судова. Погрешно је схватање да има основних одреда- 
ба у ЗПП и одр>едбе које су споредне. Свака одредба ЗПП једнако је 
важна те се све одредбе које говоре о надлежности морају повезати у 
'едну целину, имајући при томе стално у виду и рацио легис. Међутим 
у ово.м изолирању осталих одредаба од чл. 25. иде се тако далеко да 
постоји и мишљење’) да се одредба чл. 8. Уводног закона за ЗПП и чл. 
16 став 3. ЗПП никако несмеју доводити у везу, јер тада настају не- 
решиве потешкоће и cTBaipajy се лажни правни проблеми. По том ста- 
новишту у опште не постоји проблем. Међутим, тачно је  само то да 
када се ови чланови узму повезани, настају нерешиве потешкоће у 
оправдавању становишта да је за решење спорова, о којима је реч, 
надлежан срески суд. Да би оправдали ово своје становиште прист'а- 
лице овог схватања уносе у ЗПП одредбу која не постоји и коју за-

1) .Правни живот" бр. 5 и 6/1957 r. страна 45
2) .Гласник" Адв'1катске коморе за АПВ бр. 9/1957 r. страна 25
3) ,Гласник“ бр. 9/1957 г. Д. П. Мишиђ -Значеша чл. 8. Уводног закона ЗПП
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кон неће. Тврди се, да по правним прави 1̂ има која су примењивана 
до ступања на снагу ЗПП, тужени није могао истаћи приговор ненад- 
лежности оК|ружног суда у парници чија је вредност од 100.000 до 
200.000 динара, и то из разлога што су окружни судови били стварно 
надлежни за решавање ових парница и да је потребно дати прилику 
да се након ступања на снагу ЗПП странке као и окружни судови из- 
јасне о стварној надлежности. Пошто, дакле, ни странке ни окружни 
■судови нису имали прилике да се огласе ненадлежним, то могу кори- 
стити прву прилику која им се након ступања на снагу ЗПП указала, 
те се због овога чл. 16 став. 3. ЗПП неможе при.менити на старе споро- 
ве покренуте пре ступања на снагу новог ЗПП, већ само на ново пок- 
ренуте. Чл. 16 став 3. ЗПП долази до примене само ако је окружни суд 
након ступања на сндгу ЗПП предузео неку радњу a није се прогласио 
ненадлежним.

Чл. 8 Уводног закона за ЗПП је јасан. Он упућује да ће се пар- 
нични поступак започет пре ступања на снагу ЗПП н а с т а в и т и  a не- 
п о н о в и т и  по одредбама овог новог ЗПП. Уводни закон нема одредбу 
која би налагала да ће се поступак који је започет пред окружним су- 
дом a у којима је вредност спора до 200.000 динара наставити пред 
среским судом. У погледу надлежноети за спорове о којима је реч, по- 
стоји јединоТедина одредба (чл. 8. УЗЗ ЗПП) која изричито упућује 
да ће се започети поступак наставити по новом ЗПП. Дакле, не каже 
по чл. 25 ЗПП, као некој основној одредби, већ изричито наређује да 
се поступак има наставити применом свих одредаба ЗПП, па дакле и 
одредба које говоре о надлежности. He може се мимоићи чл. 14 став 3 
и чл. 16 став 3. ЗПП и немогу се исти чланови као споредни одбацити, 
јер како смо рекли чл. 8. Уводног закона ЗПП наређује да се баш и 
ови чланови марају узети у обзир, a ови чланови наређују да посту- 
пак у предметима, о којима је реч настави пред окружним судом. Да 
је у чл. 8. Уводног закона речено да се цео поступак који је вођен до 
ступања на снагу новог ЗПП има сматрати ништавним и да се парница 
мора водити испочетка по одредбма новог ЗПП, тада би окружни судови 
могли на основу чл. 2-5 ЗПП прогласити се ненадлежним. Међути.м, чл. 
8. Уводног закона ово не предвиђа, већ изричито исказује да посто-ји 
континуитет и да нема прекида, те пре.ма томе нема места ни ново.ч 
испитивању надлежности, те се поступак и.ма наставити и предузети 
прва радња која даље следује пошто нема прекида и араћања у назад 
већ се само на поступак у току морају између осталог применити и чл. 
14 став 3. и чл. 16 став 3. ЗПП.

Чл. 14 став 3. ЗПП исказује да ако се у току поступка про.мене 
околности на којима је заснована надлежност суда или ако тужилац 
смањи тужбени захтев, окружни суд који је био надлежан у време 
подношења тужбе остаје и даље надлежан и ако би услед ових про- 
.мена био надлежан ср>ески суд. Законодавац је тако усвојио процесно 
правило о трајању надлежности (перпетуацио фори) по којем суд који 
је надлежан остаје надлежан кроз цео поступак у том степену ако из- 
рачитим прописима ова надлежност није пренета на други суд. Из чл. 
16 став 3. ЗПП, међутим видимо да је баш изричито окружном суду 
узета .могућност да се огласи ненадлежиим за предмете из надлежности
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среског суда, ако је већ одржано припремно рочиште или се тужени 
упустио у расправљање. Чл. 16 став 3. ЗПП не разликује, дакле, спо- 
рове на оне који су започети пре ступања на снагу новог ЗПП и на 
оне спорове који су започети после његовог ступања на снагу, те пре- 
ма томе ову деобу не могу да чине ни окружни судови и поступак се 
у овим дредметима има наставити пред окружним судовима, све до пра- 
воснажног окончања спора.

Законодавац је приликом оваквог решења имао у виду чланове 4, 
9, 6 и 304 ЗПП. Наиме у већини спорова о којима је реч поступак траје 
већ дужи временски период, бдржано је више рочишта, саслушани су 
многобројни сведоци и странке су имале већ велике материјалне из- 
датке. На основу чл. 304 став 3. у случају да ови предмети дођу пред 
срески суд овај мора цео поступак да води испочетка и да изведе све 
доказе изнова, необазирући се на то што су ови докази извођени већ 
пред омружним судом. He могу се ни сагледати последице које ће из 
оваквог поступка среских судова настати. Сво време које је утрошено 
пред окружним судом и изгубљено и мора се утрошити исто толико 
времена пред среским судом, затим нови материјални издаци за стран- 
ке које је странка већ једном имала, затим поновна дангуба сведока, 
a што је најгоре странке ће са великим закашњењем доћи до оствар>е- 
ња својих права. Све ово законодавац сигурно није хтео; Срески суд 
неће моћи да настави поступак само читањем списа, јер је дужност 
суда да утврди на основу усменог и непосредног расправљања матери- 
јалну истину (чл. 4, 6 и 9 ЗПП). Морамо имати у виду да је цело веће 
измењено и да ново веће пред среским судом мора дати оцену веродо- 
стојности сведока и других доказа које није имао прилике ни да види 
ни да саслуша, те је према томе неминовно да се сви докази изведу 
пред среским судом. Дакле, рацио легис законодавца је баш био да 
се поступак настави пред окружним судом који је исти започео, те се 
према томе чл. 8 Уводног закона чл. 14 и чл. 16 те чл. 25 ЗПП имају 
као једна целина тако и схватити, те у овим споровима окружни судови 
остају надлежни све до правоснажности окончања спора.

Иван Јовић

ПРИМЕНА ПРОПИСА 0  ЗАСТАРЕЛОСТИ НА ЈЕДАН КОНКРЕТАН
СЛУЧАЈ

У једном кривичном предмету помренут је извиђај противу Н. Н. 
јер су постојали основи су.мње да је извршио кривично дело проневере 
из чл. 322 ст. 2 Кз. Извиђај је покренут 1. IX. 1954 год. Тада је саслу- 
шан и окривљени. Но приликом првог, као и следећих саслушавања, 
окривљени је испитиван и у погледу чињеница које указују да има 
основа сумње да је извршено кривично дело несавесног рада у служби 
из чл. 317 Кз. при чему није донето никакво решење о покретању изви- 
ђаја и за ово кривично дело.
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када је извиђај зав|ршен поставило се питање да ли је штета насту- 
пила као последица кривичног дела проневере или несавесног рада у 
служби? Окружни јавни тужилац се одлучио за проневеру па је 16. 
IV .1956 год. оптужио Н. Н. да је као пословођа трговинске продавнице 
у вре.мену од 1. I. 1954 г.—4. II. 1954 г. противправно присвојио за 
себе износ од 119.689 дин. Међутим, на главно.м прегресу 28. ХП. 1956 
год., на основу установљених чињеница, заступник јавне оптужбе даје 
нов опис кривичног дела квалификујући га као кривично дело несаве- 
CHor рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз. Први пут је тада фо|рмално ■— 
оптужење.м — постављено питање кривичне одговорности окривљеног 
за кривично дело несавесног рада у служби.

Ово сада изазива различита правна реаговања браниоца окривљеног, 
Окружног и Врховног суда НРС.

Бранилац окривљеног је истакао да је наступила застарелост кри- 
вичног гоњења за кривично дело несавесног .рада у служби из чл. 317 
ст. 1 Кз. Он је указао на то да је од времена извршења кривичног дела 
(1. I. 1954—4. II. 1954 'r.) до покретања кривичног когења (28. ХП. 
1956 r) за кривично дело из чл. 317 ст. 1 Кз. протекло више од 2 ro- 
дине (2 год., 10 мес. и 24 дана). По чл. 80 ст. 1 тдч. 5 Кз. кривично го- 
њење се не може предузети кад протекну 2 године од извршења кри- 
вичног дела за које се по закону .може изрећи новчана казна или казна 
затвора до 2 године. A за кривично дело несавесног рада у служби из 
чл. 317 ст. 1 Кз. предвиђена је новчана казна или казна затвора до 6 
месеци. Црема томе, у конкретном случају је једино правилно да се 
због здстарелости права на кривично гоњење донесе пресуда којо.м ће 
се одбити оптужба у с.мислу чл. 328 ст. 1 тач. 6 ЗКП-а.

Окружни суд није усвојио овакво правно схватање одбране. Наиме, 
Окружни суд полази од чињенице да је окривљени саслушаван прво 
1 XI.. 1954 г., a и касније, поред осталог и о чињеницама које чине 
основ правне квалификације кривичног дела несавесног рада у служби. 
Паралелно, испитујући одбрану окривљеног, он је саслушаван како у 
правцу утврђивања постојања кривичног дела проневере тако и у прав- 
цу постојања кривичног дела несавесног рада у служби. Ово је било 
неопходно, јер се кроз одбрану окривљеног морало установл>авати да 
ли је наступела штета последица једног или другог кривичног дела. 
Истина, јавни тужилац је формални.м решење.м покренуо извиђај само 
због утврђивања кривичног дела проневере. Друкчије није .могао ни 
да поступи, је,р једновре.мено није могао да покрене извиђај у правцу 
утврђивања оба кривично дела. Али то није ни битно.

У чл. 81 тач. 3 Зкп-а прописано је да се застаревање кривичног го- 
њења прекида свако.м радњо.м надлежног државног органа која се пре- 
дузима ради гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела. У кон- 
кретном случају, у оквиру једног и фор.мално покренутог кривичног 
гоњења за кривично дело проневере, на законит начин (проверавањем 
одбраие окривљеног) извршено је прикуп.л>ање доказа и у правцу из- 
^ршења кривичног дела несавесног рада у служ;би. Пре.ма то.ме, свака 
извршена радња, којо.м се ишло на утврђивање чињеница у правцу по- 
стојања кривичног дела несавесног рада у служби, прекидала је ток 
застарелости и у погледу овог кривичног дела. У чл. 81 тач. 3 не захте-
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ва се као услбв за прекид тока застарелости да радња која се предузи- 
ма ради гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела мора да буде 
предузета (и да према томе има правне важности) тек по доношењу 
решење о покретању кривичног поступка због утврђивања постојања јед- 
ног одређеног кривичног дела, Напротив, довољна је свака радња 
управљена на гоњење извршиоца за учињено кривично дело. Овакво 
тумачење је у складу са суштином институције застарелости. Време 
протекло од учињеног кривичног дела чини да се оно заборавља због 
чега друштво и држава губе интерес да гоне учиниоце после протека у 
у закону предвиђеног времена. Али зато „свака радња” надлежног ор- 
гана управљена на гоњење учиниоца за извршено кривично дело пре- 
кида мировање, обнавља сећање околине на извршено кривично дело. 
Тако долази до перкида тока застарелости. Зато овде није битан услов 
постојање формалног решења. „Свака радња” обухвата и оне које су 
предузете ради гоњења извршиоца због учињеног кривичног. дела, a да 
пре тога није донето решење о покретању извиђаја или отварању 
истраге за то исто дело. Одлучујуће је овде стварно пр>едузимање од- 
говарајућих радњи (саслушање окривљеног, сведока и др.) у правцу 
утврђивања постојања одређеног кривичног дела. У конкретном слу- 
чају на овај начин прикупљени докази омогућили су заступнику јавне 
оптужбе да на главном претресу 28. ХП. 1956 год. оптужи окривљеног 
за кривично дело несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз.

Због свега овог није наступила застарелост кривичног гоњења учи- 
ниоца кривичног дела несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз.

Врховни суд НРС је нашао да оба правна схватања нису правилна 
због чега на конкретан случај није примењен одговарајући пропис.

По Законику о кривичном поступку у циљу утврђивања постојања 
одређеног кривичног дела потребно је донети решење о покретању 
извиђаја или отварању истраге. Ако је неко извршио кривично дело 
тешке телесне повреде, a поред тога и кривично ^ело несавесног рада 
у сл^жби, тада ће се наведеним решењем одредити покретање извиђаја 
противу окривљеног за крив. дело из чл. 141 Кз. и 317 Кз. У току спро- 
вођења извиђаја надлежни орган ће предузимати све потребне радње 
да би утврдио постојање посебно кривичног дела тешке телесне повреде, 
a посебно кривичног дела несавесног рада у служби. Ако би, међутим, 
надлежан орган (суд или СУП) донео решење о вбђењу извиђаја за 
крив. дело тешке телесне повреде, a не и у шравцу утврђивања кривич- 
H o r  дела несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз., па од извршења 
крив. дела из чл. 317 ст. 1 Кз. протекне време дуже од 2 године, тада 
би у погледу овог крив. дела наступила застарелост кривичног гоњења 
у смислу чл. 80 ст. 1 тач. 5 Кз. Одбрана би у овом случају била у 
праву. Али у конкретном случају она, ипак, није у праву.

У случају који раз.матрамо у питању су кривично дело проневере и 
несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз. У питању је исти изврши- 
лац. ГТоставило се сада питање да ли је овај извршилац проузроковао 
штетну последицу кривичним делом проневере или кривичним делом 
несавесног рада у служби? Док смо rope имали две последице (теле- 
сну повреду и материјалну штету) које су производ две посебне одво- 
јене кривично-правне делатности окривљеног, овде имамо само једну
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ћоследицу (мзтеријалну штету у износу 6д 119.689 динара) која је 
могла да настане, по налазу надлежног органа, проузроковањем кри- 
вичног дела проневере, a када се установило да ниј е, онда кривичног дела 
несавесног рада у служби. Сличан је случај код крив. дела убиства и 
тешке телесне повреде квалифициране смрћу или крађе и утаје и сл. И 
зато, када надлежан орган испитује да ли је последица (мањак, с.мрт 
неког лица, противправно присвајање ствари) наступила због једне 
кривичне делатности правно квалификоване као проневера, убиство, 
или крађа, тада не може истовремено да испитује да ли је ова иста по- 
следица наступила због кривичног дела несавесног рад у служби (ма- 
њак), тешке телесне повреде квалифициране с.мрћу (смрт неког лица), 
утаје (противправно присвајање неке ствари). У питању су сродна 
крив. дела с тим да је проузроковање једне последице могло настати 
само једном кривичном радњо.м. Зато у ови.м случајевима решењем о 
покретању извиђаја или о отварашу истраге може да се одређује во- 
}?ење кривичног поступка само у правцу утврђивања једног кривичног 
дела —  проневере или несавесног рада у служби, убиства или тешке 
телесне повреде квалифициране с.мрћу, крађе или утаје. Немогуће је 
оваквим решењем истовре.мено одредити вођење крив. поступка у прав- 
цу утврђивања кривичног дела проневере и несавесног рада у служби. 
Када надлежни орган каже да постоје основи сумње да је извршилац 
проузроковао мањак од П'9.689 динара противправни.м присвајање.м ове 
суме новца (дакле крив. делом проневере), он не може да каже да је 
наведени исти мањак проузрокован и кривичним дело.м несавесног рада 
у служби. Он не може да ово питање постави ни алтернативно па да 
решењем одреди да се ради утврђивања мањка покреће извиђај, јер по- 
стоје основи сумње да је учинилац извршио крив. дело проневС|ре, a 
ако се то не докаже онда постоје основи су.мње да је извршио крив. 
дело несавесног рада у служби. Ово не дозвољава Законик о кривичном 
поступку (не само наш), пошто Законик тежи да се извиђајем или 
истрагом да одређени правац кривичном Ј1оступању, јер са.мо тако кри- 
вични поступак може да буде брз и ефикасан.

Због тога код ових сродних крив. дела, када су у питању иста по- 
следица и исти окривљенв, кривично гоњење у правцу утарђива^а 
другог кривичног дела (несавесног рада у служби) не може да отпочне 
док се не одустане од гоњења за прво кривично дело (проневеру). 
Управо тако је и било у конкретном случају. Док је противу окривље- 
ног вођен крив. поступак због кривичнсн' дела проневере (све до 28. 
ХП. 1956) није могао да се води и због крив. дела несавесног рада у 
служби. Крив. гоњење због крив. дела несавесног рада у служби отпо- 
чето је 28. ХП. 1956 г., дакле тек онда када је јавни тужилац напустио 
кривично гоњење због крив. дела проневере.

Према томе, одбрана није у праву када тврди да је овде дошло до 
застарелости кривичног гоњења за кривично дело несавесног рада у 
служби из чл. 317 ст. 1 Кз. У овом случају застарелост није могла ни 
тећи пошто по закону као што се види, гоњење за кривично дело из чл. 
317 ст. 1 Кз. није могло ни да се предузме, јер је у односу на истог 
окривљеног и исту последицу све до 28. ХП. 1956 r., текло кривично 
гоњење за кривично дело проневере.
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Sdor тога je правилнб да се на овај случај примени чл. тач. 2 
Зкп у коме је предвиђено да застарелост не може тећи у току времена 
за које по закону гоњење не може да отпочне или не може да се пре- 
дузме. Тако застарелог кривичног гоњења због кривичног дела 
несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз. није могло тећи све до 
28. ХП. 1956 год.

Ни правно становиште Окружног суда није правилно. 01^ружни суд 
није правилно тумачио чл. 81 тач. 3 Зкп-а. Као што смо rope видели 
овај пропис предвиђа да се застарелост прекида сваком радњом над- 
лежног државног органа која се предузима ради. гоњења учиниоца због 
учињеног кривичног дела. Међутим, да би се предузимале кривичне 
радње у ОВО.М правцу неопходно је да се донесе формално решење у 
коме ће се одређено навести које кривично дело треба да се утврди. Je- 
дино ово решење (о покретању извиђаја или -отварању истраге за од- 
ређено кривично дело) даје основ да се предузимају све потребне рад- 
ње за утврђивање одређеног кривичног дела и гоњење његовог учини- 
оца. Мривично гоњење учиниоца зе неко кривично дело без доношења 
овог решења било би незаконито. Ово, поред осталог и стога, што се 
оваквим решењем окривљеном саопштава за које се кривично дело го- 
ни. Тиме му се омогућава одбрана. На тај начин се најсигурније до- 
лази до материјалне истине.

Окружни суд је погрешио под утицаје.м чињенице да су у питању 
сродна кривична дела. Због овога, најчешће кроз одбрану окривљеног 
за једно кривично дело (проневеру итд.), долази се до чињеница које 
показују да је иста последица наступила због изв(ршења другог сродног 
кривичног дела (несавесног рада у служби). Испитујући одбрану 
окривљеног, суд заиста прикуплза и утврђује чињенице које најзад 
могу да послуже као основ за давање правне квалификације другог 
кривичног дела, што се у конкретном глучају и догодило. Међутим, ово 
прикупљање и утврђивање чињеница управљено је на проверавање од- 
бране окривљеног да у конкретном случају није извршио кривично де- 
ло проневере, a не ради предузи.мања гоњења учиниоца за кривично 
дело несавесног рада у служби. Овако установљеке чињенице могу 
(али не морају) да буду основ за предузимање гоњења учиниоца. У 
случају који раз-матрамо то се и догодило, јер је јавни тужилац на 
главно.м претресу 28. ХП. 1956 г. измекио опис кривичног дела, давши 
му нову правну квалификацију (несавестан рад у служби) после чега 
је тек била омогућена одбрана окривљеног за ово ново кривично дело.

Пре.ма TOiMe, да би се испунили услови о прекидању застарелости 
из чл. 81 тач. 3 Ка., потребно је да се стекну како материјални тако 
и фор.мални акти. Потребно је решње о покретању кривичног поступка 
за одређено кривично дело (или оптужење) и предузи.мање радњи за 
његово утврђење (саслушавање окривљеног, сведока, вештака, наредбе 
и решења о спровођењу поступка итд.). Свака радња предузимана за 
гон>ење учиниоца у оквиру овог решења о покретању кривичног по- 
ступка (или оптужења) за одређено кривично дело, прекида ток за- 
старелости по чл. 81 тач. 3 Кз. Ако недостаје један од два услова, 
не.ма прекидања тока застарелости. У конкретном случају питање кри- 
вичног гоњења за кривично дело поставило се формално тек када је
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бкривљени 2i децембра 1956 г. оптужен за кривично делб несавесно! 
рада у служби. Пошто је тада протекло већ 2 године од извршења кри- 
вичног дела, то је позивање Окружног суда на прекид застарелости 
радњама извршеним пре 28 децембра 1956 г. неосновано, јер је за- 
сновано на погрешној интерпретацији чл. 81 тач. 3 Кз.

Према томе једино је правилно^ као што је rope показано, да се у 
овом конкретном случају примени чл. 81 тач. 2. Кз., јер застаревање 
за кривично дело несавесног рада у служби из чл. 317 ст. 1 Кз. није 
могло да тече све до 28 децембра 1956 год. пошто је дотле, у односу 
на истог окривљеног и исту последицу, текло гољење за кривично дело 
проневере.

Због свега овога није правилно гледиште одбране и Окружног суда.
Душан Аранђеловић

ПОСТУПАК СА НЕДОЗВОЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА 
(Чл. 346 ст, 2, 358„ ,360, 371 ст. 4, 373, 382 ст. 1 388 ст. 2 и 413 ЗКП)

Против пресуде Окружног (као другостепеног) суда, којом је била 
потврђена пресуда Среског суда изјавио је оптужени жалбу, коју је 
поднео Окружном суду.

Окружни суд је у седници већа (чл. 358 ЗКП) решењем одбацио 
ову жалбу као недазвољену, пошто у конкретном случају није било 
услова за трећестепено решавање из чл. 368 ЗКП.

У суштини је таква одлука Окружног суда била правилна, пошто у 
овом случају никакав редован правни лек против другостепене пресуде 
није био дозвољен.

Међутим- Окружни суд није био уопште надлежан за одлучивање 
по овој жалби, дакле, нити у вези питања да ли је жалба дозвол.ена или 
не. У смислу чл. 346 ст. 1 ЗКП, наиме, ’„жалба се подноси суду који је 
изрекао првостепену пресуду” a недозвољену жалбу одбаилће реше- 
њем „претседник већа првостепеног суда” (чл. 346 ст. 2 ЗКП), па је, 
према томе, за пријем и за одлучивање о дозвољености жалбе био над- 
лежан Срески a не Окружни суд. Требало је, дакле, да Окружни суд у 
смислу чл. ст. 1 ЗКП жалбу упути на надлежност Среском суду, без 
обзира на то, што је било очигледно, да жалба није дозвољена.

Такво схватање је оправдано пре свега зато, што би оптужени имао 
право жалбе против решења Среског суда 6 одбачају жалбе, a таква 
одлука Окружног суда би могла да буде нападнута само захтевом за 
заштиту законитости, те би, тако, оптужени био лишен правног лека 
на који би иначе био овлашћен.

Надаље, свака процесна'радња треба да је у закону што ј-е могуће 
тачније одређена, јер се само тако може осигурати један што преци- 
знији механизам у кривичном судовању. Пошто у закону није предви- 
ђена надлежност другостепеног суда у вези са њему поднетим недозво- 
љеним жалбама, не може тај суд у таквом случају да сам доноси мери- 
торну одлуку, пошто процедура у гом погледу у закону није предви- 
ћена.
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До таквбг ненадлежног одлучивања у -BesH недозвољених жалби из- 
јављених на пресуде као и на решења, долази и поред јасних пркЈписа 
у чл. 346 ст. 2 ЗКП, услед погрешног тумачења одр«даба чл. 358 ЗКП. 
У овом члану је, истина, дато овлашћење другостепеном суду, да одбаци 
недозвољене жалбе, но, овде закон очигледно има у виду само оне слу- 
чајеве у којима је жалба правилно поднета првостепеном суду (чл. 346 
ст. 1 ЗКП). Првостепени суд дужан је у смислу чл. 346 ст. 2 ЗКП да 
цени благовременост и дозвољеност жалбе, но, о томе не одлучује ни- 
каквим формалним актом, него, ако сматра да је жалба благов1ремена и 
дозвољена, доставиће списе другостепеном суду, заједно са одговором 
на жалбу, односно по истеку осмоднев^ог рока за подношење одговора 
на жалбу (чл. 347 ЗКП).

Но, може бити да је првостепени суд погрешно оценио питање бла- 
говремености и дозвољености жалбе, па је тако пропустио да жалбу 
одбаци (чл. 346 ст. 2 ЗКП). Тек у таквом случају долазе до примене 
одредбе чл. 358 ЗКП о одбачају жалбе од стране другостепеног суда.

Ово наше схватање ослања се на становиште изражено у Коментару 
Законика о мривичном поступку Др. Тихомира Васиљевића (1957 год. 
стр. 356). Ово питање се, истина, тамо расправља уз чл. 359 ЗКП, да- 
кле, у вези неблаговремених жалбн, но, процесна ситуација је сасвим 
једнака и у погледу недозвољених жалби, које смо овде узели као по- 
лазну тачку нашег разматрања.

У Коментару се наводи дословно:
„Благовременост жалбе дужан је да цени првостепени суд (чл. 346 

ЗКП). Неблаговременост жалбе утврђује се решењем о одбачају жалбе. 
Чињеница да је жалба благовремена не утврђује се формалним актом 
који би искључивао касније расправљање о том питању пред судом 
другог степена. Другостепени суд је овлашћен и дужан да жалбу од- 
баци, ако нађе да је неблаговремена, без обзира на утврђен>е првог суда”.

Међутим, у наставку овог текста, речено је у Коментару и следеће:
„Другостепени суд није овлашћен да врати жалбу првостепеном 

суду да поново цени њену благовременост”.
Са таквим схватањем се не слажемо у целости. Свакако је тачно, да 

другостевени суд није овлашћен да наложи првостепеном судудадонесе 
формално решење о одбачају недозвољене или неблаговремене жалбе, 
али, стоје му на расположењу други процесни инструменти, помоћу 
којих може да наведе првостепени суд, да поново цени процесну ситу- 
ацију која је у питању. Тако је у чл. 348 ст. 4 ЗКП предвиђено, да 
„судија известилац може по потреби од првостепеног суда прибавити 
извештај о повредама одредаба кривичног поступка”. Пошто је ду- 
жност претседника већа првостепеног суда да решењем одбаци 
неблаговремену и недозвољену жалбу (чл. 346 ст. 2 ЗКП), такође једна 
„одредба кривичног поступка”, то је судија известилац већа другосте- 
пеног суда овлашћен да затражи извештај од првостепеног суда о томе, 
зашто није поступљено у смислу чл. 346 ,ст. 2 ЗКП. Ако у таквом слу- 
чају претседник већа првостепеног суда прихвати правно становиште 
другостепеног суда, сматрамо, да нема сметње за то, да накнадно до- 
несе решење о одбачају жалбе, па је на тај начин странкама обезбе- 
ђено право жалбе против таквог решења. У супротнрм случају, пак,
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добиће другбстепени суд извештај у погледу правног становишта првб- 
степеног суда о благовремености односно дозвољености жалбе, па ће 
у вези ових питања у суштини такође решавати као другостепени фо- 
рум, те ће странке само формално да буду у губитку једне инстанце.

(У вези таквог обавештавања другостепеног суда из чл. 348 ст. 4
ЗКП наводи се у споменутом Коментару у вези чл. 348 ЗКП на стр. 345, 
да судија известилац прибавља no потреби извештај о повредама фор- 
малног закона „истакнутим у жалби” . Сматрамо, да судија известилац 
у тражењу обавештења није ограничен само на повреде одредаба кри- 
вичног поступка „истакнуте у жалби”, пошто се у чл. 348 ст. 4 ЗКП та- 
кво ограничење не поставља, него, да може тражити извештај о свима 
повредама одредаба кривичног поступка за које смагра да су учињене 
током првостепеног поступка. При томе нмамо у виду све повреде фор- 
малног закона, a не само „битне повреде одредаба кривичног поступка” 
из чл. 342 ст. 1 и 2 ЗКП. Стога и налазимо, да постоји овлашћење су- 
дије известиоца и у конкретном питању, иако се пропуштање доноше- 
ња одлуке из чл. 346 ст. 2 ЗКП не спомиње у чл. 342 ЗКП као битна 
повреда одруедаба кривичног поступка).

Потребно је у вези проблема у питању указати и на то, да се одредбе 
чл. 346 ст. 1 ЗКП о подношењу жалбе првостепеном суду тј. суду који 
је изрекао првостепену пресуду, имају применши и онда када има ме- 
ста трећестепеном р>ешавању. Дакле, и против другостепене пресуде 
треба да се поднесе жалба првостепеном суду и то без обзира на го, да 
ли је другостепени суд донео своју пресуду у седници већа или ју  је 
изрекао на основу одржаног претреса у смислу чл. 368 ст. 1 тач. 2 ЗКП. 
У том питању је иначе јединствена и наша судска пракса. Такво правно 
становиште изражено је и у цит. Ко.ментару Др. Васиљевића уз чл. 346 
ЗКП стр. 342 ст. 1.

Постављени проблем треба посматрати у исто.\г светлу и када се 
ради о жалбама на решење.

Према чл. 370 ст. 1 ЗКП „жалба се подноси суду који је донео р>е- 
шење”. Даље, са разлогом није речено, да се жалба подноси суду који 
је донео „првостепено решење”, као што је то наведено у чл. 346 ст. 1 
ЗКП да се жалба подноси суду који је изрекао „првостепену пресуду”, 
пошто трећестепено решавање поводом судских решења Законик о кри- 
вичном поступку и не познаје, него, тога има само у вези пресуда у 
закону одређеним случајевима (чл. 368 ЗКП).

Међутим, пошто у вези жалбе на решење (чл. 369 до 374 ЗКП) из 
капред наведених разлога изричитих одредаба о подношењу жалби пр- 
востепеној инстЈанци нема, било је у пракси спорно, да ли се на основу 
чл. 373 ЗКП имају прописи чл. 346 ст. 2 ЗКП применити и у жалбеном 
поступку на судска решења, тј. да ли he жалбу против решења друго- 
степеног суда одбацити тај суд, или пак претседник већа шрвостепеног 
суда у смислу чл. 346 ст. 2 у вези чл. 373 ЗКП. Но, на ово питање је 
дат одговор у „Правним схватањима проширене опште седнице Савез- 
ног Врховног суда о спорним питањима из судске ираксе, изнетим од 
стране учесника у току рада седнице од 14 јануара 1955 године” објав- 
љеним у „Нашој Законитости” број 3 из 1955 године на стр. 132 тач. IV.
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Питање: „Ако Врховни суд донесе решење 6 продужењу истражног 
затвора па на то решење буде изјављена жалба, — који суд треба да 
решава о одбачају те жалбе?”

Правно схватање: „Такву жалбу, као недозвољену, треба да одбаци 
решењем претседник већа првостепеног суда, по чл. 346 ст. 2 ЗКП”.

Како се баш види из цитираних „правних схватања проширене оп- 
ште седнице Савезног Врховног суда”, у пракси се дешава да се изјав- 
љује жалба, тј. редован правни лек, чак и против р>ешења Врховног 
суда a изјављују се, на:равно, жалбе и против других другостепених ре- 
шења, мада, су све те жалбе по закону недозвољене. У свим овим 
случајевима, дакле, једнако као и у вези пресуда, одлуку о одбачају 
жалбе треба да донесе претседник већа првостепеног суда, Жалбу тре- 
жалбе треба да донесе претседник већа првостепеног суда. Жалбу тре- 
то коме је жалба поднета.

Сасвим је иста ситуација, ако се ради о недозвољеним правним ле- 
ковима изјављеним у поступку ванредних правних лекова (понављање 
кривичног поступка, ванредно ублажавање казне и захтев за заштиту 
законитости). И овде долазе у обзир само пресуде и решења, a на њих 
се односе исто тако наведене одредбе чл. 346 ст. 2 и чл. 370 (у вези 
чл. 373 ЗКП). Према томе, примера ради: жалбу против решења Окру- 
жног суда којим је одбијена жалба против решења Среског суда о од- 
бачају захтева за понављање кривичног поступка (чл. 382 ст. 1 ЗКП) 
поднету Окружном суду> не одбацује тај суд него је доставља на ре- 
шавање Среском суду (чл. 413 ЗКП); жалба против решења Врховног 
суда (савезног, републичког или Врховног суда АПВ) у поступку за 
ванредно ублажавање казне изјављена Врховном суду, доставиће се на 
надлежност првостепеном суду. Решење о одбачају жалбе, донеће, да- 
кле, тај Суд a не Врховни суд.

Др Јован Филип

САСТАВ ВЕЋА НАДЛЕЖНОГ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 
ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

У пракси наших судова поставило се питање да ли о захтеву за по- 
нављање кривичног поступка одлучује првостепени суд у већу из чл. 
20 ст. 1 ЗКП — судија са судијама поротницима и у већу из чл. 20 
ст. 2 ЗК П— три судије односно судије без судија поротника.

Задатак ових редова је да дискусијом допринесе решењу једнога 
од спорних питања која се јављају у примени наших законика о кри- 
вичном поступку. To питање је састав већа код одлучивања о захтеву 
за понављање поступка као једног од ванредних правних лекова. Ма- 
терију о понављању кривичног поступка Законик о кривичном поступ- 
ку регулише у глави XXIV у чл. 375—385.

У овим чланови.ма Законик употребљава термине „првостепени 
суд”, „суд који је судио у првом степену” и „веће Окружног суда”.

На први поглед изгледа да није јасно да ли је за одлучивање о 
захтеву за понављање кривичног поступка надлежно веће из чл. 20 ст. 
1 или из чл. 20 ст. 2 31Ш.
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0  овом спорном питању постоје два супротна гледишта:
1. По једном гледишту за понављање кривичног поступка надлеж- 

но је веће из чл. 20 ст. 1 ЗКП, тј. судија са судијама поротницима и
2. По другом гледишту за понављање кривичног поступка надлежно 

је веће из чл. 20 ст. 2 ЗКП тј. веће од тројице судија без судија по- 
ротника.

Сматрам да се гледиште изложено под неби могло усвојити a да 
је правилно гледиште под 2, — и то са следећег:

Законик о кривичном поступку у глави II „О судовима и њиховој 
надлежности” у делу ,,0  стварној надлежности”, у чл. 20 предвиђа:

1. Окружни судови суде у првом степену у већима која су састав- 
љена од једног судије и двојице судцја поротника, a у већима од дво- 
јице судија и тројице судија поротника када суде за кривична дела за 
која је у Закону предвиђена смртна казна или казне строгог затвора 
20 година, и

2. Веће Окружног суда састављено је од тројице судија кад од- 
лучује у другом степену ИЛИ КАД ОДЛУЧУЈЕ У ПРВОМ СТЕПЕНУ 
ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА, ако овим Законом није што друго одре- 
ђено (чл. 431 ст. 3).

Према овоме, за одлучивање у првом степену ван главног претреса 
надлежно је веће из чл. 20 ст. 2 ЗКП, сем у случају из чл. 431 ст. 3 
ЗКП. Пом. изузетак односи се само на један одређени случај. Наиме: 
чл. 431 у ставу 3 предвиђа да решење о отпуштању малолетника из 
установе или дома — доноси веће оног суда који је судио у првом 
степену a састав овога већа одре^ује се по одредби чл. 415 ЗКП тј. 
мора бити састављено од претседника већа који је од стране претсед- 
ника Врховног суда HP. односно АПВ — одређен за суђење малолет- 
ницима.и од судија поротника из редова професора, учитеља, васпита- 
ча или других лица која имају искуства у васпитању малолетника.

Законик о кривичном поступку — нема посебан, одређен ни уста- 
новљен тер.мин за веће у коме учествују судије поротници нити за 
веће састављено од тројии.е судија, већ употребљава тер.мин” веће Ок- 
ружног суда” или „суд”. Истина у члановима 94, 153, 220 ст. 3, 233, 
252, 255 ст. 1 и 418 ст. 2, Законик тачно одређује састав већа на тај 
начин што га означује као веће из чл. 20 ст. 2 ЗКП. Мефутим, Законик 
у чл. 148 ст. 1 и 3, 149 ст. 1 и 2, 158 ст. 2, 163, 166 ст, 2, 1Ш ст. 1 и 
3, 255 ст. 2, 256, 257 и 258, — употребљава израз „веће Окружног 
суда” a неопредељује ra као веће из чл. 20 ст. 2, мада је неспорно да 
се ради баш о овом већу из чл. 20 ст. 2 ЗКП. Наи.ме, материја коју 
ови прописи регулишу несумњиво показује да се ради о већу из чл. 
20 ст. 2 ЗКП. Тако у чл. 148 ст. 1 предвиђа се да ће истражни судија 
задражити да одлучи веће Окружног суда 'када се није сложио са пред- 
логом оштећеног као тужиоца и приватног тужиоца да истражни су- 
дија проведе потребне извиђаје; a у ставу трећем овог чл. предвиђа 
се да веће окружног суда одлучује о предлогу за допуну извиђаја у 
случају кад се истражни судија стим предлогом није сложио. Чл. 149 
ст. 1 и 2, прописује да he веће Окружног суда донети решење о обу- 
стави извиђаја ако нађе да постоје разлози за обуставу из чл. 146 ст. 
1 тач. 1— 4 ЗКП, односно када одлучује о предлозима прив. тужиоца
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ca којима ce није сложио истражни судија; чл. 158 у ст. 2 прописује 
да ако се истражни судија не сложи са предлогом тужиоца да се отво- 
ри истрага, затражиће да о томе одлучи веће, итд.

По ранијем Закону о кривичном поступку за понављање кривичног 
поступка био је надлежан Врховни суд. По чл. 6 Уводног Закона -за 
Законик о кривичном поступку на поступке коју су правоснажно довр- 
шени пре ступања на снагу новог Законика неће се примењивати ње- 
гсве одредбе о понављању поступка већ одредбе главе XX чл. 289—• 
295 Закона о кривичном поступку од 1948 године према коме Закону 
0 захтеву за понављање поступка и. даље одлучује Врховни суд Ре- 
публике a не суд који је судио у првом степену како то цредвиђа 
нови Законик о кривичном поступку у чл. 381 ст. 1. Ова разлика у 
надлежности била је разлог што је Законодавац, — у циљу да истакне 
да је по новом Законику надлежан суд који је судио у првом степену 
дакле првостепени суд a не Врховни суд, — употребио термин „прво- 
степени суд”. У осталом и чл. 376 ст. 2 ЗКП прописује да је, — ако 
је у две или више пресуда против истог осуђеног правоснажно изре- 
чено више казни a нису примењене одредбе о одмеравању казне за 
дела у стицају, — за доношење нове аресуде надлежан је првостепени 
суд који је судио у ствари у којој је изречена најстрожија врста каз- 
не a код истоврсних казни онај ко је изрекао највећу казну a ако су 
казне једнаке, суд који је последњи изрекао казну.

Ово јасно показује да Законодавац мисли на првостепени. суд за 
разлику од другостепеног суда односно Врховног суда који је иначе 
за овај поступак био једини надлежан по Закону о кривичном поступ- 
ку од 1498 године чл. 289— 295. Ово још поткрепљује и чињеница да 
Законик у чл. 470 ст. 3 предвиђа и суд који је судио у последње.м 
степену a код ванредног ублажавања казне у чл. 388 ст. 3 првосте- 
пени суд у којој материји је састав већа несумњиво из чл. 20 ст. 2, 
јер веће одлучује ван главног претреса a није предвиђен изузетак као 
у чл. 431 ЗКП. И у чл. 193 ЗКП Законик предвиђа да у питању одре- 
ђивања или укидања истражног затвора одлучује веће Окружног суда 
у коме пропису Законик као и у још неким није прецизан. У наведе- 
ној категорији под већем Окружног суда мора се подразумети и веће 
из чл. 20 ст. 1 као и веће из става 2 овог чл., — јер ако би се прихва- 
тило супротно гледиште да је надлежно само веће из чл. 20 ст. 1 ЗКП 
—судија са судијама поротницима, ово веће било би дужно да у току 

главног претреса предмет уступи већу из чл. 20 ст. 2 ЗКП, тј. већу 
тројице судија без судија поротника. Међутим, овакав поступак био би 
противан пропису чл. 20 ст. 2 ЗКП — који предвиђа надлежност већа 
од тројице судија — без судија поротника само за случајеве када од- 
лучује у прво.м степену ван тлавног претреса. Ово мишљење заступа 
и др. Драгутин Павић судија Врховног суда НРХ у чл. ,,Два спорна 
питања у вези примена чл. 193 ЗКП” — Правни живот бр. 1—2 из 
1957 године.

И др. Тихо.мир Васиљевић у коментару Законика о кривичном по- 
ступку уз чл. 376 ЗКП даје следеће мишљење; Пресуда се доноси у 
седници већа, код Окружног суда састављеног увек од тројице стал- 
них судија — чл. 20 ст. 2 ЗКП — па и када је веће петорице изрекло
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пресуду, a код Среског суда пресуду доноси судија појединац односно 
веће од једног судије и двојице судија поротника јер другог већа код 
Среског суда нема.

Врховни суд HP Словеније у пресуди Кж — 348/56 заузео је став 
да при неправном понављању по чл. 376 ЗКП нову пресуду доноси веће 
састављено од тројице судија a не веће саставл>ено од једног судије и 
двојице судија поротника.

У пјрилог тезе да је за одлучивање по захтеву за понављање по- 
ступка надлежно веће из чл. 20 ст. 2 ЗКП, дакле веће. од тројице судија 
без судија поротника — говори чињеница да при доношењу нове пре- 
суде по чл. 376 ЗКП, суд одлучује у првом степену ВАН ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА; претрес се не заказује јер су чињенично стање и казне 
за поједина кривична дела већ правоснажно утврђена, те се стварно и 
не ради 0 понављању поступка већ о преиначењу правоснажне одлуке 
о казни.

Поред неправног понављања кривичног поступка— где се чиње- 
нично стање не мења већ се врши накнадни обрачун изречених казни 
саобразно Закону, који обрачун при изрицању пресуде није учињен 
или се због касније насталих околностн врши редукција правоснажно 
изречених казни, и за одлучивање по захтеву за право понављање кри- 
вичног поступка код Окружног суда надлежно је веће из чл. 20 ст. 2 
ЗКП, тј. веће без судија поротника. Озо јасно произлази из напред из- 
ложеног као и обзирон да је и решавање о захтеву за понављање no- 
стутка категорија о којој веће несумњиво одлучује ВАН ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА па стога Законик у глави XXIV о ванредним п|равним леко- 
вима у делу ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА и не предвиђа за- 
казивање главног претреса.

Чињеница да о понављању поступка одлучује и Срески суд који 
кема >,веће Окружног суда” тј. веће тројице сталних судија из чл. 20 
сл. 2 ЗКП, — несумљиво указује на то да Законик није у потпуности 
решио ово питање. Но, обзиром на позитивне прописе несумљиво је 
јасно да he Срески суд о захтеву за понављање поступка одлучити у 
већу са судијама поротницима, јер чл. 376 у ставу последњем изричито 
прописује да нову пресуду доноси суд у седници већа. Намеће се по- 
треба да се и ово питање са још неким размотри ради евентуалне из- 
мене и допуне Законика о кривичном поступку јер је у примени Зако- 
ника од 1-1-1954 године тј. за време од више од 3 године пракса пока- 
зала да има више спорних питања па и два начина решавања предмет- 
Hor питња.

Погрешном применом поменутих прописа о понављању поступка не- 
сумњиво се повређује Закон. За постојање потребе ревидирања про- 
писа који ову материју регулишу није од битне важности да ли се 
повреда Закона чини када се о понављању одлучује у већу из чл. 20 
ст. 1 или у већу ст. 2 овог чл., већ чињеница да се Законик не приме- 
њује правилно. Но, када се узме у обзир околност да различита при- 
мена прописа о понавл>ању кривичног поступка несумњиво претстав- 
ља битну повреду одредаба кривичног поступка која пресуду чини ни- 
штавном — због које се пресуда може побијати — чл. 341 ст. 1 тач. 1 
у вези чл. 342 ст. 1 тач 1 и 6, — који прописују да се пресуда може
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побиЈаги због битне повреде одредаба кривичног поступка и ако је 
суд био недрописно састављен a такође и ако је пресуду донео еуд 
који због стварне ненадлежности није могао судити у одређеној ства- 
ри, —  јер је суд био непрописно састављен ако је о захтеву за по- 
нављање поступка од.дучивао суд у већу из чл. 20 ст. 1 ЗКП односно 
суд је био стварно нвнадлежан, — јасно је да ово питање треба mit) 
пре решити на одговарајући начин, било путем измене и допуне, било 
једним ауторитативним тумачењем.

Миодраг Нешковић

О НАГРАЂИВАЊУ РАДА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, КОЈИ ВРШЕ 
УВИЂАЈ У ИСЛЕДНОМ ПОСТУПКУ

Позната је ствар да у нашој друштвеној заједници судови врше 
веома одговорну и значајну функцију. Они су позвани да својим де- 
ловањем у оквиру важећих законских прописа, уставних принципа и 
правних правила — која се дају корисно применити на наш социјали- 
стички поредак, уређују узајамне правне однрсе међу правним субјек- 
тима нашега друштва и да спречавају нарушавање законом признатих 
права друштвеној заједници као целини, другим правним лицима и по- 
једини'м грађанима.

Успешном обезбеђењу напред изнетих задатака судова знатан до- 
принос дају и органи чија је дужност да проналазе и разоткривају по- 
чиниоце кривичних дела, који из разно-разних побуда штетно, проту- 
правно нападају на законом загарантована права правних субјека- 
та наше друштвене заједнице. Ове радње спроводе иследни органи, a то 
су истражне судије, судије среског суда које су распоредом послова 
задружене за вршење ових радњи и овлаштени органи СУП-а. Њима 
драгоцену помоћ указују и органи милиције, па к поједини грађани.

, Једна од најважнијих иследних радњи је вршење увиђаја на лицу 
места, када се зато укаже потреба. Добро обављен увиђај на лицу ме- 
ста претставља битан осно.в за сагледање стварног чињеничног стања о 
догађају који је изазвао потребу увиђаја. У већини случајева увиђај је 
такве природе да изискује, у смислу одредаба ЗКП., учешће у њему 
и истражног судије или судије среског суда задуженог за вршење уви- 
ђаја на територији среза где не постоји истражни судија.

Имам намеру да путем овога чланка укажем на једну празнину 
у нашим правним прописима, када је у питању хонорисање прековре- 
меног рада истражног судије, a нарочито судије среског суда, који вр- 
ши увиђај. Посебно истичем случај судије среског суда. На ово на- 
рочито указујем и због тога, јер ни у новом преднацргу Закона о јав- 
ним службеницима нема одредбе, која би у овом погледу нешто мењала.

Позната је ствар, да на територији срезова на којој није седиште 
и окружног суда на увиђаје уместо истражног судије излази судија 
среског суда, који у овом случају руководи са увиђајем и при томе 
мора пазити да све важне чињенице за расветљавање конкретног слу- 
чаја буду установљене и не буде никаквих пропуста при објављивању 
увиђаја. Ваља напоменути да је одговарајући судија среског суда mu-
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MO задружења за вршење увиђаја задужен у суду са одговарајућом 
пуном реферадом као и остале судије тога суда којима распоредом ло- 
слова у суду нису поверени увиђаји. Ово задње је и схватљиво када је 
ноторно да се унапред не може знати када he се указати потреба за 
увиђај ем.

У пракси се потреба за увиђајем указује како у време редовног 
радног времена, тако и ван радног времена у току дана, ноћу, на дан 
недељног одмора и на дане државних празника.

Према важећим прописима и следствено томе владајућој пракси су- 
дија има право на извесну накнаду и за извршене радње увиђаја, тек 
тада ако је на увиђају провео непрекидно више од 8 часова, када сти- 
че право на једну половину дневнице, док за свој прековремени рад 
испод ,8 часова нема право на тражење било какве награде. Међутим, 
из праксе се зна да увифаји на територији одговарајућег суда само 
стицајем околности могу трајати непрекидно дуже од 8 часова, a ре- 
довно трају знатно краће време, што опет значи да овај одговорни и 
за друштвену заједницу важан посао у односу на судију готово никада 
није награђен. Није реч о потреби хонорисања судије проведеног на 
увиђају у току редовног радног времена, већ хонорисање п{>ековреме- 
ног радног времена, тј. оног који остале судије којима није поверено 
вршење увиђаја и други службеници користе за одмор и разоноду. 
Оправданост потребе награђивања оваквог рада ће се још боље уви- 
дети ако знамо, да увиђај готово увек врши комисија, коју сачињавају 
судија, затим овлашћени орган унутрашњих послова и одговарајући 
вештаци и да је овим члановима комисије, осим судији, у неком виду 
хонорисан тај рад. Овлаићени органи унутрашњих послова имају та- 
козвани ресорни додатак,, док вештаци траже и суд им досуђује на- 
граду на терет трошкова кривичног поступка. Само судија, као најод- 
говорнија особа при преузимању радње увиђаја остаје без икакве на- 
граде.

Конкретан пример ће такође потврдити неправичност напред изне- 
ее ситуације. Недавно се указала потреба за вршењем ексхумације и 
обдукције једног леша. Ова радња је завршена у времену од око 6 
часова. Ексхумаи.ији и обдукцији је за читаво време присуствовао и 
судија Среског суда, који је у смислу Закона о кривичном поступку 
дужан да руководи овим радњама и да се стара да исте буду темел.ито 
извршене. С обзиром да ова радња није трајала 8 часова судија није, 
нити могао тражити нити је добио било какву награду за свој труд и 
прековремени рад, али остали учесници при вршењу ове радње су на- 
грађени; тако је лекар са помоћником примио на име награде за свој 
труд нешто мање од 5.000.— динара, a лице које је извршило физичку 
радњу откопавања и закопавања леша је на име награде примило^ око 
1.000.— динара. Најодговорнија личност при предузи.мању ове радње, 
која је  у циљу утврђивања материјалне истине одредила и руководи- 
ла са исто.м радњо.м остала је ненаграђена. Сматрам да се и из овог 
случаја види неправичност која у конкретном случју погађа судију 
услед тога што ово питање од надлежних форума није нашло своје 
мериторно решење.
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Још је можда потребно приметити да према правилнику о .накнада- 
ма за 'судске изласке извршене на захтев и трошак странке, који је 
објављен у Сл. гласнику НРС. бр. 22 од 19. V. 1956 године судији који 
на захтев странке службено изађе ван суда припада за време испод 6 
часова паушални нзнос од 250.—  динара, a за време веће од 6 часова 
до 12 часова припада му пола дневнице. Смотрам да у већини случајева 
судска радња коју судија треба да обави ван суда на захтев странке 
је једноставнија од било којег увиђаја, a поред тога иста се одвија за 
време редовног радног времена, a ипак свака таква радња је посебно 
хонорисана, док је радња увиђаја обављена у мањем размаку од 8 ча- 
сова не награђена и ако се предузима и ван редовног радног времена, 
на дан недељног одмора и у данв државних празника и то како дању, 
тако и ноћу.

На основу свега изнетог верујем да је очигледно да би и по пи- 
тању обезбеђења извесне награде и судијама за проведено време изнад 
редовног времена на терену, када врше службену радњу из службене 
дужности, a за општу корист читаве друштвене заједнице требали 
надлежни форуии издејствовати доношење одговарајућих прописа. To 
би одговарало правичном решењу досадашње ситуације, јер сам миш- 
љења, да се не може захтевати од појединих чланова нашега друштва 
да ови без икакве накнаде жртвују своје слободно време, улажу своје 
стручне способности и чине себи ненакнађене трошкове, a истовремено 
други учесници у истом поступку које терети мања одговорност имају 
право на награду како је то и rope изнето. Уверен сам да решење 
OBora питања очекују сви они другови судије који обављају напред 
означене иследне радње a не примају за проведено време и уложени 
труд на њи.ма никакову награду.

Торма Геза

ОСНИВАЧКА ОПШТА КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТСКИХ 
ПРИПРАВНИКА

Дана 22 септембра 1957 године у службеним просторија.ма Адвокат- 
ске KOM Oipe у Новом Саду одржана је Оснивачка општа конференција 
адв. приправника са територије А. П. Војводине којој су присуствовали 
као гости Милорад Ботић, претседник УО Адвокатске коморе АПВ, Си- 
ма Ковачевић, шеф отсека Покрајинског секретаријата за правосудну 
управу, Станимир Милић, претседник Радног одбора адвоката и адв. 
приправника, као и чланови УО АК и Редакције за нацрт статута Адво- 
катске коморе АПВ.

Конференцију је у и.ме Иницијативног одбора отворио Оливер Но- 
ваковић поздрављајући присутне госте и учеснике. Након тога при- 
сутни су минутом ћутања одали почаст адвокатским приправницима по- 
гинулим у Другом светском рату.

У Радно претседништво изабрани су Миленко Врбашки и Сава Гру- 
јић. из Новог Сада и Др. Никола Узон из Суботице. Пошто је прихваћен 
предложени дневни ред Мита Гојковић, адв. приправник из Новог Сада 
одржао је реферат: „0  положају и улози адвокатских приправника”
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који је био поткрепљен исцрпним статистичким подацима. У дискусији 
о реферату учествовали су: Миларад Ботић, Сима Ковачевић, Др. Нико- 
ла Узон, Миленко Врбашки, Бранко Перић и Оливер Новаковић.

После дискусије приступило се разматрању парцијалног преднацрта 
статута адвокатских приправника који треба да буде инкорпорисан у 
Статут Адвокатске коморе АПВ. Парцијални преднацрт прихваћен је са 
извесним изменама након дуже полемике у којој су учествовали скоро 
сви присутни a нарочито чланови Редакционих комисија адвоката и ад- 
вокатских приправника.

По прихвату преднацрта приступило се избору органа Удружења и 
претставника за органе Коморе.

У Извршни одбор изабрани су Оливер Новаковић, Мита Гојковић, 
Стеван Рончевић, Петар Вујков и Олга Бабић. За претставника Удру- 
жења при Савету Адвокатске коморе изабран је Мита Гојковић, a као 
његов заменик Петар Вујков. Као претставник за Управни одбор иза- 
бран је Стеван Рончевић, a као заменик Сава Грујић. За претставнике 
Удружења на Скупштини Адвокатске коморе одређени су: Оливер Но- 
ваковић, Миленко Врбашки, Мита Гојковић и Олга Бабић. Осим овога 
одређена је листа адвокатских приправника за Дисциплинска већа првог 
и другог степена.

На крају донесени су бакључци и смернице за рад Извршног одбора.
По завршетку конференције’ одржана је седница Извршног одбора 

који се конституисао, те је за претседника ИО изабран Оливер Новако- 
вић, a за секретара Мита Гојковић.

Б Е Л Е Ш К Е

ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА
У НОВОМ САДУ

Решењем Покрајинског секретаријата за правосудну управу АПВ 
број 2985 од 23 септембра 1957 године образована је при Покрајин- 
ском секретаријату за правосудну управу Испитна кОмисија за полага- 
ње адвокатског испита.

Пред овом Испитном комисијом полагаће испит сви кандидати који 
у време подношења пријаве бораве на подручју АП Војвадине.

Испити he се одржавати три пута годишње: у месеиу фебруару,
мају и октобру.

Пријаве са доказима о проведеној пракси на правним пословима 
подносе се Покрајинском секретаријату за правосудну управу АП Вој 
водине.-

Образовањем Испитне комисије АПВ испуњена је једна потреба и 
жеља адвокатских приправника и осталих интересената, па ми ово ре- 
шење поздрављамо.

СКУПШТИНА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

Адвокатска комора у Загребу заказала је скупштину за 27 окто- 
бар 1957 године, a Адвокатска комора у Београду за 24 новембар 1957 
године. Остале Коморе, до данас, нису још заказале своје скупштине.

27



Ha овим скупштинама he ce донети Статути Комора, Пословници скуп- 
штин^, извршити избори органа Комора, па ће после тих скупштина по- 
једине Коморе своје устројство и рад саобразити новом Закону о адво- 
катури који he онда у свом своме опсегу ступити у примену.

Нема сумње да he све скупштине Комора бити од нарочитог значаја 
за даљи развитак наше адвокатуре.

ИЗ РАДНОГ ОДБОРА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА У
НОВОМ САДУ

Адвокатска комора у Новом Саду уступила је Радном одбору адво- 
ката и адв. приправника једну просторију за канцеларију. У тој про- 
сторији he бити смештен и Извршни одбор Удружења адвокатских при- 
правника при Адвокатској комори у Новом Саду. Поред ове радне про- 
сторије KopncTHhe Радни одбор, Удружење адв. приправника, и салу за 
одржавање предавања, коју користи и Удружење правника у Новом 
Саду.

КУРС ЗА АДВОКАТСКЕ ПРИПРАВНИКЕ У НОВОМ САДУ
У другој половини септембра 1957 г. понова је отпочео са радом 

курс за стручно припремање адвокатских приправника који приређује 
и одржава Адвокатска комора АПВ уз сарадњу Радног одбора адвоката 
и адв. приправника у Новом Саду. На курсу су предавачи адвокати, су- 
дије и јавни тужиоци, који су и прошле годише предавали.

Др. МИРКО ФРИДА-КАУРИМСКИ

У Новом Саду, у дубокој старости, умро је др. Мирко Фрида-Кау- 
римски пензионисани адвокат.

Рођен 24 јуна 1872 године, докторирао је у Загребу 20 новембра 
1900 године. Прво је службовао као судски приправник, a затим као 
судија у Босни, Х|рватској и Војводини. После I. светског рата спремао 
је доцентуру у Бечу, па је у том времену написао и штампао на немач- 
ком језику више монографија из области грађанског права и историје 
југословенског права, које су биле јако запажене.

Као адвокат био је међу колегама вољен и поштован. Његово ве- 
лико правно знање, општа интелигенција издизали су ra далеко изнад 
општег просека правника.

Слава Му!

БРАНИСЛАВ ВУЈИЋ

6 септембра 1957 умро је у Новом Саду адвокат Бранислав Byjnh 
из Титела, после дуже и тешке болести, у својој 36 години живота.

Иако млад, скоро тек почетник као адвокат, пок. Бранислав ВујиБ је 
Beh био стекао леп углед као добар, солидан правник, као човек при- 
ступачан и комуникативан, одмерен и објективан како у опхођењу са 
људима, тако и као заступник HHxeipeca својих клијената.
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После стицања правне диплбме прво је службоваб у разнИм преду- 
зећима као правни референт, затим код Среског суда, и у адвокатским 
канцеларијама као адвокатски приправник, свугде на опште задовољ- 
ство својих шефова.

Од краја 1954 године водио је своју адвокатску канцеларију у 
Тителу.

Његовом прераном смрћу млађи нараштај адвоката у Војводини 
губи једног адвоката који је много обећавао.

Слава Му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Странка која је  својом кривицом или  

случајем који се десио њој проузроко- 
вала противној странци трошкове дуж- 
на је  исте да  накнади независно од ис- 
хода парнице. (Врх. с уд  А Л В  бр. Гж. 
66i!19S7).

Првост. суд је решењем дозволио ту- 
женом повраћај у пређапш.е стање због 
пропуштеног рочишта.

Против овог решења поднео је жал- 
бу тужилап;, нападајући одлуку о  пов- 
раћају у пређашње стање, a и због тога 
што првост. суд није н,ему досудио тро- 
шкове које му је иропу11гган.ем проуз- 
роковао тужени.

Жалба јв делимично уважена, те је 
тужени решењем Врх. суда обавезан да 
плати без обзира на исход парнкце ту- 
житељу 3.618 дин. трошкова, док је у 
осталом делу жалба одбијена, a из раз- 
лога:

У смислу чл. 1+5 ЗПП. сгранка је 
дужна да независно од исхода парнице 
накнадн трошкове противној странци 
које је проузроковала својом кривицом 
или случајем који се њој десио.

Како су тропгкови одржаних распра- 
ва поводом предлога за повраћа!] у  пре- 
ђашње стање од стране туженика наста- 
ли кривицом туженог пољопривредног 
добра то је првост. суд погрешио када ту- 
женог није обвезао да плати трошкове 
тужилачкој странци настале. расправља- 
кем поводом поднетог предлога туже- 
не странке за повраћај у пређашње ста- 
ње, па је Врх. суд обавезао туженог на 
исплату ти:с трошкова.

К ада суд  одлучи да  се д в е  парнице 
споје тиме је  уједн о  одлучио да ће и  
претходцо питање имати да  расправи у  
cnojeH of парнигр! па не може изрећи  
прекид парнице која је  спојена. —  П ро- 
тив одлуке суда о спајањ у парница по- 
себна жалба није допуштена. (Врх. суд  
АПВ бр. Гж. S3S/S7).

Тужитељи су поднели против туже- 
них тужбу под бр. Г. 480/56, a пред ие- 
тим окружним судом су тужени подне- 
ли против истих тужилаца тужбу под 
бр. Г. 77/957.

Окружни суд је обе парнице спојио, 
па је одредио да се поступак у парншџ! 
бр. Г. 480/56, прекине све донде док 
се правоснажно не реши парнжца под 
бр. Г. 77/1857,

Жалбу су поднели тужитељи из пар- 
нице бр. Г. 480/56 и  истовремено туже- 
ни из парнице бр. Г. 77/57 са предлогом 
да се обе парнице одвојено расправе, и 
да се }TsaiHe одпука о прекиду поступка 
парнип,е бр. Г. 480/56.

Жалба је делимично основана, па је 
укинуто решење о прекиду поступка, 
док се жалба у погледу спајан>а обе 
парнице одбаиује, a из разлога:

Према пропису чл. 11 ст. 1 ЗПП ка- 
да оддука суда зависи од претходног ре- 
шења питања да ли постоји неко право 
или правни однос, a о томе питању још 
није донео одлуку суд или други над- 
лежан орган (претходно питање), суд 
може сам решити то питање, ако посеб- 
ним прописима није друкчије одређено.

Према пропису чл. 302 ст. 1 ЗШ1 ако 
пред истим судом тече више парница 
између истих лица или у којима је ис- 
то лице противник разних тужилаца или 
разних тужених, све ове парнице могу 
се решењвм већа спојити ради заједнич- 
ког расправљања, ако би се тиме убр- 
зало рсправљање или смањили трошко- 
ви.

Према садржини тужбених захтева у 
парници бр. Г. 480/56 и Г. 77/57 види 
се да у првом реду те две парниде теку 
између истих лица и да су захтеви и 
једне и друге парниде у међусобној Be
an, као и то да од исхода парнице 6р. 
Г. 77/957 зависи да ли ће тужитељи 
из парнице бр. Г. 480/56 успети у це- 
лости или само у половини.
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Када је првост. суД својим оспореним 
решењем спојио поменуте две ларннце 
у  заједничко расправљање тада је исто- 
добно одаучио да претходно литање из 
ларнице бр. Г. 77/57 истовремено ра- 
справи у  парници бр. Г. 480/56 сходно 
члану 11 ст. 1. ЗПП тако да није било 
места прекида1Бу постушса у  парници 
бр. Г. 480/56 све до  правомоћног окон- 
чања бр. I'. 77/57. Прекиду постуика би 
било места само у случају ако је суд 
одлучио да сам не решава о претходном 
питању, како је то изричито предвиђе- 
но у сл. 202 т. 1 ЗПП.

11з ових је разлога овај део жалбе о- 
енован, па је решење укинуто и суд у- 
пућен на дастави са лоступком.

Међутим, жалба тужитеља односно 
туженшс у погледу одлуке суда о спаја- 
н.у поменутих парнида у  заједничко ра- 
справљање указује се као недопуштена 
па ју је због тога требало одбацити.

Пропис чл. 303 ЗПП, који је горецити- 
ран налази се под заглављем „руково- 
ђење главном расправом”. Према TOMe, 
када веће одлучи да се две иди више 
парница споје у заједничко расшравља- 
ње тада оваква лддука спада у катего- 
рију судскпх одлука, донесених у вези 
„руковођења главном расправ,ом”. Пре- 
ма чл. 300 ст. 5. 31111 протнв решења 
која се односе на руковођење расправом 
није дозвол>ена посебна жалба, услед 
чега се ова жалба указује као недопуш- 
тена.

К од оцен^ пуноваж носги у го во р а  о 
усво јењ у треба чхмати у  виду  формалне 
и материјалне прописе који с у  важили 
у  момеиту усвојењ а. (Врх. суд  АПВ бр.
Гж 1013/S7).

Тужител.ица ј у тужби навела да је упу- 
ћена на парнипу ради утврђивања усвоје- 
iba и то против друге жене покојника. Пр- 
востепени суд је након саслушања све- 
двка који су потврдшш да је покојник 
тужитељицу усвојио 1931 пред Среским 
еудом у Слуњи, a списи су суда током 
рата уништени, усвојио тужбени захтев.

Тужена је поднела жалбу, која је у- 
важена, првост. пресуда укинута, a из 
разлога:

У конкр. случају a с обзиром: на вре- 
ме, када је наводно ycBojeibe тужитељи- 
це по покојнику уследило у првом ре- 
ду, a с обзиром на принцип временске 
важности правних npoiracaj требало је 
приликом оцене пуноважности уговора 
о усвојеау имати у виду формалне и

матерИЈалне прописе, који ćy важиДи у 
времв када је тужитељица наводно усво- 
јена од стране покојника. Према наче- 
лима ванпарничног поступка, који су 
важили на подручју Среског суда у Слу 
њу код којег је наводно 1931 год. спро- 
веден поступак о усвајању тужитељице 
по покојнику, одлуку о потврди усво- 
јеља имао је да донесе надпежни ок- 
ружни суд, a не срески суд тј. у конкр. 
случају Срески суд у Слун.у.

У друтом реду према' начелима при- 
ватног права по литању усвојења за- 
хтевало се је да усвојитељ имаде нај- 
мање 50 година старости. Међутим, у 
конкр. случају је утврђено да је покој- 
ник у времену наводног усвојења имао 
свега 40 година етарости, која чињени- 
да ничим није обескрешвена.

Суд је дужан да одлучи. о издржавању 
детета и онда ако парничне странке то 
не траже. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 20Sj
S7)-

Брак између странака је разведен, па 
је суд обвезао туженог на плаћање из- 
државања за дете.

Против тог дела првост. пресуде жа- 
ли се тужитељица.

Жалба је неоснована и као таква од- 
бијена, a из разлога:

Прописи чл. 69 и чл. 68 ст. 1 ОЗБ, 
a који говоре о издржаван>у деце коген- 
тне су природе, тако да је суд дужан 
и по званичној дужности те прописе 
применити не само онда када родитељи 
не 'граже допринос за издржавање деде, 
него и онда ако би се родитељи проти- 
вили да суд донесе одлуку о доприносу 
једног родитеља за издржавање млдб. 
детета. Зато је правилно поступио пр- 
вост. суд^ када је и поред противљења 
тужитч.5»гпе обвезао тужеиог iLia-
ћање дечијег издржавања. Према про- 
пису чл. 35 ОЗОРД одрицан>е од права 
на издржаваше нема правног дејства 
тако да је очигледно неоснован онај 
жалбени навод тужитељиде да је прво- 
степени суд у конкр. случају поступио 
преко тужитељичиног затева.

Није прекорачење оптужбе када суд 
окривљеног који је оптужен као извр- 
uiujiaif. крив. дела прогласи кривим ca- 
мо као потстрекача за исто дело (Врх» 
суд АПВ бр. Кж. S07IS7).

Оптужена је била оптужена као саиз- 
вршилац крив. дела из чл. 258 ст. 1 
308 ст. 2 КЗ, a проглашена је кривим и 
кажњена као потстрекач.
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Оптужена је уложила жалбу, која је 
као неоснована одбијена, a из разлога: 

Суд није прекорачио оптужбу (чл. 
342, ст. 1, тач. 8 ЗКП) тиме што је оп- 
тужену, која је оптужена као изврши- 
лац, побијаном; пресудом утврђених 
крив. дела, прогласио кривом само као 
потс*грекач!а на извршење обзих криз. 
дела. Ако је више особа оптужено за 
једно или два адређена крив. дела као 
извршиоци, суд не прекарачује отпуж-

бу ако лица KOja су оптужена као кз* 
вршиоци прогласи кривим. као потстре- 
каче у истом делу. Према чл. 325 ст. 
1 ЗКП за интендитет оптужбе и лре- 
суде тражи се да се ради о истим осо- 
бама које су оптужене п о истом датом 
делу које је предмет оптужбе. Како се 
у конкр. случају ради о истим особама 
и о истом делу то нвма прекорачења 
оптужбе. Према томе не noćToje повре- 
де формалног закона.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК АПВ

На седници Управног одбора АК АПВ која је одржана на дан 10 
септембра 1957 године донесена су следећа решења:

1. Узет је на знање извештај претседника и референата о раду Ко- 
море од последње седнице до ове.

2. Расправљано је о припремама за Скупштину Коморе.
3. По молби брише се из именика адвсжата Јовановић Петар, адв. 

из Сомбора, због пензионисања, a за преузиматеља канцеларије по- 
ставља се Кадијевић Милош, адвокат из Сомбора.

4. Убележава се у именик адвоката Драгичевић Јовета са седиштем 
адв. канцеларије у Србобрану, a на основу извештаја о промени седи- 
шта канцеларије из Београда у Србобран.

5. Брише се из именика идвоката Павловић Петар, адв. из Новог 
Сада, услед пресељења адв. канцеларије на подручје друге Коморе.

6. Брише се из именика адвоката др. Хеклаи Павле, адвокат из Зре- 
њанина, због отказа држављанства, a за преузиматеља адв. канцел. по- 
ставља се др. Варади Јосип, адв. из Зрењанина.

7. Брише се из именика адвоката пок. Максимовић Стојан, б. адв. 
из Шида због смрти, a за преузиматеља адв. канц. поставља се Лаки- 
чевић Милија, адв. из Шида.

8. Брише се из именика адвоката пок. Вујић Бранислав, б. адв. из 
Титела, a за преузиматеља адв. канц. поставља се Микша Јован, адв. из 
Титела.

9. Брише се из именика адв. приправника Хаџи Коста мл. из Новог 
Сада, због отслужења војног рока.

10 Брише се из именика адв. припр. Апостоловић Коста, из Пан- 
чева, због преласка у држ. службу.

11. Узима се на знање да је адв. приправник Вујков Балинт из Су- 
ботице променио адв. припр. праксу од адв. Ристић Боже из Суботице 
код адвоката Руски Славка у Суботици.

12. Узима се на знање про.мена праксе адв. црипр. Микин Милана 
из Новог Сада, од адвоката др. Новић Јефте код адвоката Милић Ста- 
нимира.

13. Укида се решење о привременој забрани вршења адв. припр, 
праксе Петровић Милану, адв. припр. из Суботице.

14. Решавано је о текућим пословима.
Управни одбор АК АПВ
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проМене у имеНику АДВОКАТА и а д в . приправника

1. У Именик адвоката уписују се:
а) Радичевић М. Властимир (а не како је погрешно објављено у 

бр. 8/57 „Гласника” Радивојевић), решењем АК за АПВ бр. 232/57, са 
седиштем адв. канц. у Панчеву, услед преселења адз. канцеларије;

б) Павков Сима, са седиштем адв. канцеларије у Вршцу, решењем 
АК за АПВ бр. 134/57, које је потврдио својим решењем Држ. секр. за 
правосудну управу НРС бр. 14752/57;

в) Колесар А. Петар, са седиштем адв. канцел. у Новом Саду реше- 
њем АК за АПВ бр. 373/57, који је потврдио Држ. секретар за прав. 
управу НРС својим решењем бр. 14756/57;

r) Ивковић Александар, са седиштем адв. канцел. у Ср. Мит|ровици 
решењем АК за АПВ бр. 91/1957, које је потврдио својим решењем 
Држ. секретар за прав. управу НРС бр. 14754/1957.

д) Радуловић М. Саво, са сед. адв. канц. у Бајмоку, решењем АК 
АПВ бр. 329/57, које је потврдио Држ. секр. прав. упр. НРС решењем 
14753/57.

2. Бришу се из Именика адврката:
а) Максимовић Стојан, услед смрти;
б) Вујић Бранислав, Тител, услед смрти;
в) Слијепчевић Стеван, Сомбор због преселења адв. канцеларије на 

подручје друге Коморе са 1 октобром 1957 r.;
r) Др. Хеклаи Павле, Зрењанин, пошто се одрекао држављанства 

ФНРЈ;
д) Јовановић Петар, Сомбор због пензионисања са 1 септ. 1957;
3. Бришу се из Именика адв. приправника:
а) Коста Хаџи мл. Нови Сад, због отслужења редовног војног рока, 

са 12 јуном 1957 године;
б) Апостоловић Коста из Панчева, због преласка у држ. службу.

Управни одбор АК АПВ 

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Извештавају се сви чланови да 1 октобра 1957 године доспева 
уплата IV. рате члана|рине за 1957 годину па се позивају адвокати да 
како доспелу IV. рату, тако и све раније обавезе уплате на тек. ра. Ад- 
вокатска комора за АПВ ЗОО-Т-403.

2. Позивају се сви адвокати да уплате 400 динара за смртни случај 
адвоката Вујић Бранислава из Титела, и то на тек. рач. Адвокатске ко- 
море за АПВ ЗОО-Ф-6643/1.

Књиговодство коморе

„ГЛАСНИК" иалази сваког месеиа, — Издавач и власник: Адвокатска комора 
АПВ, Нови Сад, ЗмаЈ Јовина 20. ¥ређ'г’1е Одбор Одговорни ^редник: Ботић 

Милорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6- 
Те:ући рачун код Hap>o^вe банке бр. ЗО О -Т -405.
Штамна: штампарија „Коста Шокица' Нови Сад.


	ГЛАСНИК

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ А, П. БОЈВОДИНЕ

	ГЛАСНИ К

	АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ А. П. ВОЈВОДИНЕ

	Брзј 10

	УДРУЖЕЊЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ВОЈВОДИНЕ

	Оливер Новаковић

	БРАЧНИ СПОРОВИ И БРАЧНО ИМОВИНСКИ ЗАХТЕВИ

	II.

	a, — Питање кумулације.

	б. — Питање противтужбе.

	Др. Богдан Матић

	ОЦЕНА СТВАРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ У ПРЕДМЕТИМА ЧИЈА ВРЕДНОСТ ПРЕЛАЗИ 200.000 ДИНАРА.

	Иван Јовић

	ПРИМЕНА ПРОПИСА 0 ЗАСТАРЕЛОСТИ НА ЈЕДАН КОНКРЕТАН

	СЛУЧАЈ

	ПОСТУПАК СА НЕДОЗВОЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА (Чл. 346 ст, 2, 358„ ,360, 371 ст. 4, 373, 382 ст. 1 388 ст. 2 и 413 ЗКП)

	САСТАВ ВЕЋА НАДЛЕЖНОГ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ПОНАВЉАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

	О НАГРАЂИВАЊУ РАДА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, КОЈИ ВРШЕ УВИЂАЈ У ИСЛЕДНОМ ПОСТУПКУ

	Торма Геза

	ОСНИВАЧКА ОПШТА КОНФЕРЕНЦИЈА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

	ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА

	У НОВОМ САДУ

	СКУПШТИНА АДВОКАТСКИХ КОМОРА

	ИЗ РАДНОГ ОДБОРА АДВОКАТА И АДВ. ПРИПРАВНИКА У

	НОВОМ САДУ

	КУРС ЗА АДВОКАТСКЕ ПРИПРАВНИКЕ У НОВОМ САДУ

	Др. МИРКО ФРИДА-КАУРИМСКИ

	ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК АПВ

	Управни одбор АК АПВ ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ




