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ПОГОРШАВАЊЕ ПРЕСУДЕ ПРОТИВ ОКРИВЉЕНОГ

Иако наше кривично процесуално законодавство садржи начело за- 
бране reformatio in peius, нису ретки случајеви да се у судској пракси, 
насупрот тој забрани, доносе пресуде којима се, било по жалби у 
корист окривљеног било у поновном суђењу након укинућа раније 
пресуде, погоршава ситуација окрив<т>енога. Повод за овај напис дао 
нам је  следећи случај. Ранијом пресудом првостепени суд је  осудио 
окривл-енога на казну затвора од осам месеци због покушаја разбој- 
ништва. Против ове пресуде уложили су жалбе јавни тужилац и окрив- 
љени, дакле уложене су жалбе и на штету и у корист окривљеног. 
Другостепени суд је  жалбу јавног тужиоца одбио као неосновану, дсж 
је увгжио жалбу у корист окржвљеног, првостепену пресуду укинуо и 
пред-мет вратио првостепеном суду ради доношења нове пресуде у сми- 
слу примедби вишега суда. Након поновног суђења првостепени суд је 
донео пресуду којом је, остајући при истој квалификацији кривичног 
дела, казнио окривљенога на годину и по дана строгог затвора.

Да ли је  оваква пракса законита и правилна? Да ли се њоме вређа 
начело забране reformatio in peius? Да ли се њоме угрожавају о«е 
хумане резерве нашега кривичног законодавства које су постављене у 
корист окривљеног?

Законик о кривичж)м поступку садржи три одредбе у којима је 
изражено начело забране reformatio in peius. „Ако је  изјављена само 
жалба у корист оптуженог, пресуда се не сме из.менити на његову 
штету” каже се у његово.м чл. 35б. „У таквом случају суд не сме 
оптуженог осудити по строжем кривичног закону нити на строжу ка- 
зну него што је  био осуђен првостепено.м пресудо.м”. Ову мисао зако- 
ник допуњује у  ст. 2 чл. 36a: „Али ако је  изјавл>ена само жалба у 
корист оптуженог, a утврди се да је  за  суђење у прво.м степену над- 
лежан виши суд, не може се, са.мо из тог разлога укинути првостепена 
пресуда”. Док се ове две одредбе односе на рад другостепеног суда, 
дотле се одредба ст. 4 чл. 367 истог законика односи на поступање 
првостепеног суда прилико.м доношеша нове пресуде након укинућа 
раније. У том дропису се каже: „При изрицању нове пресуде првосте- 
пени суд је  везан забрано.м прописаном у члану 355 овог законика.”

He са.мо у пракси него и у теорији наведене одредбе о забрани 
reformatio in peius изазивају различна тумачења, нарочито с обзиром



на доста шкрту стилизацију ст. 4 чл. 367 ЗКП. У своме коментару уз 
чл. 355 ЗКП др. Тихомир Васиљевић (Коментар Законика о кривичном 
поступку, Београд 1957) каже: „Не може се узети да постоји само 
жалба у корист оптуженог, ако су постојале, жалбе и на његову штету 
које је суд одбио као неосноване. Но ако су жалбе биле одбачене, 
мора се узети да постоји само жалба у кррист оптуженог.” ДаЈТЈв исти 
коментатор закључује: ,,Само постојање тужиочеве жалбе искључује 
примену одредаба о забрани преиначења на rope.” Поменути аутор, 
коментаришући ст. 4 чл. 367 ЗКП, истиче; „При изрицању нове пре- 
суде забране преиначења на rope нема, чим је  постојала поред жалбе 
оптуженог и жалба јавног тужиоца, и онда када је првостепена пре- 
суда поништена по жалби оотуженог и ствар упућена на главни претрес, 
a no жалби тужиоца ннје донето никакво решење, јер је  постала бес- 
предметна (напр.: пресуда је укинута јер позив за главни претрес није 
био предат оптуженом на време, па је решавање по жалби јавног ту- 
жиоца због ниско одмерене казне постало беспредметно).” — У струч- 
ном приручнику Законика о кривичном поступку (издање „Архива 
за правне и друштвене науке” , Београд 1953 стр. 290— 291), тврди се 
да су усвајање начела забране reformatio in peius диктирали разлози 
правичности, јер „било би неправично да окривЛ)ени услед своје жалбе 
.може rope проћи него што би гтрошао да се уопште није жалио” , a 
поред Tora то бн спутавало и слободу окривљеног да изјавл>ује жалбу, 
пошто би такво улагање жалбе за њега било ризично. ЗКП усваја 
начело забране reformatio in peius у пуном обиму, тј. та се забрана, 
за разлику од нашег ранијег законодавства и нарочито за разлику од 
неких страних законнка, односи не само на казну и на квалификаиију 
дела, па и на стварну 1ненадлежност суда који је донео пресуду. С 
погледом на ст. 4 чл. 367 ЗКП у томе приручнику се каже: „Разуме 
се да ово начело забране reformatio in peius важи и за првостепени 
суд, ако је виши суд поводом жадбе у корист окривљеног укинуо прво- 
степену пресуду и предмет вратио првостепено.м суду на поновни пре- 
трес” .

Као што се види, постоји неслагање између коментара др. Тихо.мира 
Васиљевића и схватања израженог у наведеном приручнику у погледу 
питања да ли је првостепени суд везан забраном reformatio in peius 
у случају ако су пред жалбеним судом постојале две с\ттротне жалбе 
против пресуде, па је пресуда укинута по жалби у корист оптуженог 
и пред.мет враћен на поновни претрес. Изгледа да коментар д-р Васи- 
љевића roia више утицаја на праксу наших кривичних судова, иако се 
он у ту.мачењу датих прописа више руководио речимз него духом и 
смислом закона.

У конкретно.м питању, по наше.м мишљењу, треба разликовати две 
ситуације за оптуженог: 'ситуацију пред друг01степени.м судом као 
жалбеним и ситуацију пред првостепеним судом на поновном претр>есу. 
Што се тиче прве ситуације, против пресуде може бити уложена само 
жалба у корист оптуженог, a .могу бити уложене жалбе како у корист 
тако и на штету оптуженог. У прво.м случају, када жалба постоји у 
корист оптуженог, жалбени суд не сме и не може преиначити пресуду 
на rope. Међути.м, када се против пресуде налазе две опречне жалбе,



овда жалбени суд има одрешене руке и, невезан помеиутом забраном, 
може да преиначи пресуду на rope, али то може учинити само усва- 
јањем жалбе на штету оптуженог. Слажемо се са мишљењем д-р Васи- 
љевића да се сматра да постоји само жалба у корист оптуженог ако је 
жалба на његову штету одбачена због неблаговремености или недопу- 
штености. — Друга је ствар са ситуаиијом окривљенога на поновном 
претресу пред првостепеним судом. По нашем мишљењу, у овој ситуа- 
цији могу да се поставе два случаја: 1) случај када је  ранија пресуда 
укинута и наређен поновни претрес по жалби на штету окривљеног и 
2) сл>-чај када је  ранија пресуда укинута и наређен поновни претрес 
по жалби у корист окривљеног. Први случај не изазива никакву сумњу, 
те првостепени суд није везан забраном reformatio in peius, па може 
no завршетку поновног претреса изрећи пресуду којом у погледу казне 
и квалификације кривичног дела погоршава положај окривљеног. Али, 
што ее тиче другог случаја, сматрамо да је суд везан поменутом за- 
браном, те не сме и не може да доноси пресуду која је за оптуженог 
гора него она која је била укинута по његовој жалби. Заиста, мора 
се признати да је стилизаиија ст. 4 чл. 367 ЗКП ггрилично незгодна, 
па омогућава тумачења супротна духу и смкслу једног начела по- 
стављеног у корист окривљеног као субјекта кривичног процеса. Уме- 
сто да изричито оцрта ситуацију на коју се примењује, тј. ситуацију 
која настаје после укину^а пресуде поводом жалбе у корнст окрив- 
љеног, тај пропис упућује на чл. 355 ЗКП, који је  основни пропис за 
ову материју, али при чијој се спиизацији више водило рачуна о 
ситуацији пред жалбеним судом.

Забраном преиначења на roipe законодавац је  ишао за тим да по- 
бољша положај окривљенога и да ra усклади са начелима његовог ху- 
маног третирања као субјекта кривичног поступка. Битно је у тој 
установи да својом жалбом окривљени никада не може погоршати сво- 
ју  правну ситуацију. Та његова ситуација не може бити погоршана ни 
жалбом која је уложена у његову корист, без обзира на то које ју је 
лице уложило, Сматра се да би било и ненормално и нехумано када 
би окривл>ени, зато што се жалио или што се неко жалио у његову 
корист, — a тај неко може бити и јавни тужилац, — rope прошао него 
да у његову корист жалба није ни улагана. Жалба у корист окриаље- 
Hor, па поднео је  он или неко други, не сме да се ни по самој логици 
ствари окрене на љегову штету.

При наведеној аиализи, важно је  указати на околности да је на- 
чело забране reformatio in peius у нашем кривичном праву апсолзттго 
и да оно преставља један од састојака хума«ог третирања окривљенога, 
па ra  зато и не треба сужавати ни у опсегу ни у садржини граматичким 
тумачењем, као што то неки чине. Када се закон тумачи његовим ци- 
љем, духом и смислом, онда и ово начело, тако значајно за наше право, 
за слободу .тичности и права грађанина, добаја своје потпуно и пра- 
вилно разјашњење. Да ли је у датом случају суд везан забраном 
reformatio in peius зависи од одговора на питање шта би било са пре- 
судом.да против ње није уложена жалба у корист окривљенога. Ако 
би та пресуда остаула као и раније, онда је  суд —  па био он жалбени 
или првостепени — везан забраном reformatio in peius и, према томе,



не сме да преиначује пресуду или донаси нову пресуду на штету 
окривљенога. У случају када су против раније пресуде биле пред жал- 
беним судом две опречне жаибе, па је та пресуда укинута и предмет 
упућен на поновни претрес пред првостепеним судам, јасно је  да би 
пресуда остала онаква каква је и била да окрквл.ени или неко др)пги 
није уложио жалбу у корист окривл>еног. Дакте, нова ситуација пред 
првосгепеним судом настала је као последица жалбе у корист окрив- 
љенота, те она и не сме да се окрене на његову штету, тј. првостепени 
суд у таквој ситуацији не сме и не може да донесе нову пресуду 
ropy од оне против које је  била подигнута жалба. Ако би друкче по- 
ступио, суд би повредио закон и лишио окривљенога заштите коју 
му пружа установа забране reformatio in peius.

Одредбе чл. 355, ст. 363 и ст. 4 чл. 367 ЗКП, који се односи на 
начело забране reformatio in peius, имају се схватити тако да жалбени 
суд не сме преиначити пресуду на штету окривљенога ако уз жалбу 
у корист окривљенога mrje постојала жалба на његову штету или, ако 
је ова последња и постојала, али је од првостепеног или жалбеног суда 
била одбачена због неблаговремености шти недопуштености, односно 
да првостепени суд на поновном претресу ne сме донети нову пресуду 
ropy од раније укин}гге пресуде ако је до поновног претреса дошло 
искључиво услед жалбе у корист окривљенога. Свако друкчије тума- 
чење коси се са циље.м законодавца, те са духом и смислом закона, и 
супротставља се старом, освешталом начелу римских правника: Scire 
leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem.

Д -Р  Душан П. Радоман

HERE ПРИМЕДБЕ HA ОСНОВНИ 3AKOH 
0  ОДНОСИМА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ

Основна начела и темељ нашег правног система дати су први пзт 
у Уставу ФНРЈ од 31 јануара 1946 године. Ту су одређени и принципи 
регулисања правних односа у породици, те  и 01ДН0Си између родитеља 
и деце. Та начела разрађена су у Основном закону о односима роди- 
теља и деце (у даљем тексту ОЗОРД). Пракса је показала да то није 
обављено са потребним детаљизирањем, продубљивањем и свстемати- 
зацијом које овај закон захтева. У време постанка ОЗОРД-а то се није 
могло ни очекивати јер је, поред осталих разлога, недостајала баш 
пракса, која би кроз прЈгмену овог закона могла својим запажањима и 
сугестијама да помогне да он добије редакцију погодну за употребу 
кроз дужи период. Уосталом то је случај са свим нашим гЈрвим после- 
ратним законима који су по правилу кратки.

Данас, после 11 година практичне при^мене прописа ОЗОРД-а, могу 
се сагледати сви недостаии, празнине и непрецизности које је  пракса



већ обележила. Баш о њима he и бити говора у овом чланку. Далеко 
смо од тога да тврдимо да је свих тих недостатака више него позитив- 
них особина ОЗОРД-а. Но о добрим странама неће ни бити говора, јер 
је о томе већ доста писано и речено, a н>их је  и пракса потврдила те 
су се као такви и афир.мирали. Најзад, и наслов чланка нас обавезује 
да изнесемо само примедбе, a оне се стављају тамо где им има места, 
гј. где има недостатака к о ји  захтевају коректуру.

Познато је да се налазимо пред рефор.чо.м ОЗОРД-а и породичног 
права у целинн. Она се намеће као нужност, будући да је наш друшт- 
вени развој превазишао многе институте и принцвпе те и закоиске 
норме које се на њима заснивају. a које треба да регулишу-те односе 
у породиш!. Породииа се код нас налази у процесу преображаја, у 
еволуцвји од патријархалне ка социјалистичкој породици као њен<»( 
вишем и савршенијем об.таку. Та еволуција мења и однос породиие 
према деии и место деце у њој. Када она прерасте постојеће норме, 
оне се морају мењати и прилагођавати прогресу јер у противном гто- 
стају његова кочница.

Кроз овај чланак, који се појављује уочи те реформе, уствари гфи- 
ступамо дискусији која се тим поводом води и која треба, јер то и мо- 
же и то је њен циљ, да допринесе да се тај важа« посао обави успе- 
шно. Ти.ме he наша пракса добити још један закон који he бити одраз 
наше етварности и дocтигнyha и који he уједно у себи носити обележја 
и смернице 6yayher развоја ове области друштвених односно, чије се 
контуре Beh сада могу одредити 6yayhH да се он одвија по утврђеним 
законима општег развоја, у складу са њима и у зависности од њих.

Материја коју ћемо третирати заузима видно место у нашој прав- 
ној књижевности. Можда је на тему родитеља и деи.е и њихових одно- 
са највише писано. И судска пракса је врло богата донетим одл)л<ама 
из ове области. Концизности ради HeheMO се освртати на све ове радо- 
ве и на све што је у њима речено. To hevo  чинити само када је  то по 
нашем мишљењу нужно да се неко наше гледиште поткрепи или побије 
супротно. Поле.мисаћемо само када је потребно да се неки проблем 
или питање свестрано прикаже и заокругли. Са своје стране даћемо 
предлоге гдегод будемо \гогли трудећи се да они буду што конкретни- 
Ји. Неке ствари овде Hehe бити нове, јер много новога и нема да сс 
каже, али нам се чини да у литератури има мало предлога и нових иде- 
ја како да се поједини инструменти обраде и прилагоде потребама 
стварности. Остауало се по правилу на полемисању без закључака. Но 
и поред тога никако не желимо да умањвмо вредност и 3iia4aj тих ра- 
дова. Они су зрло корисни за законодавне органе јер садрже обиман 
материјал који се може употребити. И у анализи и оцени појеливих 
ставова у овом чланку треба имати на уму н користити све оно што је 
раније речено у тим радовима. Најзад, наш циљ и нлје да кроз овај 
рал дамо најбољи, ictob и непогрешив образац за решавање свих проб- 
лема о којима ћемо писати. Наш крајњи 1!,ил> је да нзложимо своје ста- 
вове и запажаља кроз праксу и дамо предлоге за које сматра.мо да 
су корисни.

На овом месту да напоменемо само још нешто. Кроз струну ли- 
тературу може се запазити да в*лнки број практичара показује видно



интересовање за ову област права. Поједини од њих су дали врло успе- 
ле радове и приказе који заслужују пажњу и законодавних оргава. 
Мишљења смо да ово треба користити и бзш сада, пред реформу по- 
родичног права, обратити се и лично некима од њих са захтевом да 
обраде питања која су им блиска, да о шима дају своје мишљење и 
предлоге како да се она реше кроз нови закон. Њихова заттажања мо- 
гу да буду врло корисна, у неким случајевима кориснија од резултата 
широке анкете и дискусије, чији значај не оспоравамо.

Опште је познато да пракса има крупан и значајан допринос у 
законодавној делатности. Нзена је стваралачка улога баш у томе да 
закон испроба у пракси и да упоредо са тим уочава његове особине, 
добре и рђаве, те да на све то укаже приликом реформе закона. Ову 
улогу не треба запостављати него је  јачати јер пракса то заслужује. 
Сада је прилика да се ово провери, a ми верујемо да би први покуш^и 
дали драгоцене резултате.

У сваком случају очекујемо да се санацртом новог ОЗОРД-а изи- 
ђе што пре на јавност, како би се благовремено могле ставити при- 
медбе « дати мишљења која треба да дају коначан облик и садржину 
закош.

II

ОЗОРД решава пре свега односе између родитеља и деце. To значи 
да се у њему преплићу интереси једпих и других. Наше је  мишљење, 
a TO се осећа и као интенција законодавца, да у погледу тих интереса 
не влада и да не треба да влада једнакост. Интереси деае имају прио- 
ритет пред интересима родитеља. Сматрамо да тако треба и дал>е да 
остане, шта више, да се интерес деце, бар онај основни, мора задово- 
љити чак и на иггету родитеља. To је у основи односа које ОЗОРД ре- 
гулише и то је  једна од концепција која ће се кроз овај чланак пров- 
лачити и бранити. Она није усамљена и изражена је у многим судским 
одлукама и у рздовима из ове области, a нашла је своје место и у ра- 
ду II Конгреса правника који је  одржан прошле године у Загребу. (в. 
одлуку Врховног суда ФНРЈ Гзз-31/46 у Збирци одлука врховних су- 
дова 1945— 52, кљ. I стр. 214, др. Ана Прокоп, дискусија на П Конгресу 
правника, Дрхив 2— 4/58 стр. 617 и сл.). Друга концепција је, ни мало 
мање важна од прве, да се норме ОЗОРД-а формулишу тако да буду 
прецизне, јасне и да обухвате целокупну материју коју овај закон тре- 
ба да регулише. To је по нашем мишљењу једна од основних одлика 
сваког закона као скупа обавезних прописа који регулишу одређену 
категорију друштвених односа. Ово се појављује као нужност да би се 
што више избегла могућност и потреба слободне оцене, лутања код 
примене у пракси и шароликост у тумачењу. Поготову то треба да бу- 
де пркшЈ.ип ОЗОРД-а, јер после 11 година његовог интензивног живо- 
та у пракси нема разлога да тако не буде.

III
Будући да је интерес деце водећи и да су деца у првом плану 

ОЗОРД-а, сиатрамо да има места измени и самог имена закона, те да 
он треба да се зове Закон о деци. Ово због тога што се њиме не регу-



лишу само односи из.међу родитеља и деце, како би се из садашњег 
наслова могло закључити, него и односи између деце и трећих лица, 
деце и државних и друштвених органа и деце и друштва у целини. У 
сваком случају деца имају централно место у закону. Наравно, у слу- 
чгју измене имена закона, у њега би се морале сакупити и све норме 
које у другим законима говоре о деци и њиховој заштити (Основни за- 
кон о браку, Основни закон о старател>ству, Закон о усвојењу итд.) 
те би се на тај начин добио јединствен кодекс о деци, кодекс своје 
врсте. У њему би биле сакупљене и матерајалне и процесне одредбе 
из ове области. Процесних прописа има и сада у ОЗОРД-у (чл. 37 и 
др.) и они ниуколико не сметају, те не би било гло.мазности када би и 
остале процесне одредбе ушле у закон, свакако уз подесну и прегледну 
систематизацију. Када ово кажемо не мислимо да треба обухватити све 
материјалне и процесне прописе који имају везе са деиом. Прописи 
Кривичног законика и Законика о кривичном поступку не би могле 
ући у овај закон јер би први у том случају био видно окрњен, a други 
би морао бити скоро цео преписан. Међутим не видимо зашто одредбе 
ванпарничног поступка које се односе на децу не би ушле у овај за- 
кон. Исто тако и правила извршног поступка могу овде наћи своје 
место. Уколико би се унеле неке позитивне одредбе извршног поступка 
везале за материју коју ОЗОРД регулише, то би уједно били и први 
позитивни прописн извршног паступка. Ако не може да се цропише 
цео nocTVTiaK услед објективних тешкоћа које томе стоје на путу, не 
г.идимо зашто се они не би доносили парцијално и у областима где су 
услови за његово доношење сазрели, a то је случај овде. Сада се у 
недостатку тих прописа служимо правним прави.лт1а из предратног 
ИП-а који су често неподесни a у сваком случају застарели и неела- 
стични у потребној мери. Најзад да наведемо и то да по нашем миш- 
љењу породично законодавство треба да буде у искључивој надлеж- 
ности федерације. Самим тим што су установе породице, брака, стара- 
тељства, усвојења и тд. јединствене на целој територији ФНРЈ, отпада 
и гготреба било каквог допунског републичког законодавства у овим 
областима. На тај начин би закони, мислимо на савезне, били потпунији 
јер би обухватали целокупну материју, a број закона био би мањи, јер 
не би било републичких прописа којв ман>е више понављају оно што 
је у савезннм законима речено уз извесне допуне и проширења која 
могу бити садржана и у савезном законику. У том смислу не слажемо 
се са доношењем посебног Закона о породичном смештају деце, чији је 
нацрт недавно усвојен од Савета за колгуналне послове и социјалну 
полшджу HP Cp6wjle.

IV

У овом делу биће речи о органу старатељства као једном од глав- 
них учесника и о његовој улози и .месту у ОЗОРД-у. Сматрамо да се 
улога OBor органа не ?.гоже свести само на надзор. Ови органи морају 
бити много актиБнији a у неким случајевима њихова се улога и зако- 
ном мора одредити као заштитна a не надзорна. У том смислу говори 
и Резолуција II Конгреса правт^ка. (наведени часопис, стр. 186). У



чл. 19 ст. 2 ОЗОРД-а предвиђено је да орган старатељства може оду- 
зети дете од родитеља и предати ra дугам лицу на чување и васпита- 
вање ако су родитељи запустили његово подизање. Сматрамо да то ор- 
гану старатељства треба императивно наложити и не стати на томе 
него ra обавезати да у случају грубог занемаривања и напуштања, 
поднесе и кривичну пријаву против родитеља и активно учествује у 
поступку против н>ега. Санкција за овакве родитеље постоји али се 
она слабо примењује јер се за све случајеве не сазнаје. Када би се 
они оштро гонили и то на иницијативу органа старатељства, број не- 
савесних poaHievija сигурно би се а!ањио. Hct}"- примедбу стављамо и 
код чл. 21 ОЗОРД-а И овде реч може треба заменити речју мора. До- 
душе то је термнн који у закону треба напуштати, поготову у нашим 
законима који имају пре свега васпитну улогу, али док се тај васпитни 
утицај не оствари у потпуности треба остати код термина који опоми- 
ње. Најзад на овај начин биће погођени само родитељи који са имо- 
вином детета не газдују савесно a то треба да буде и циљ закона чији 
је  задатак заштите деце и њихових интереса. У том c^fиcлy могла би се 
и одговорност органа старатељства изједначити са одговорношћу ста- 
раоца. Када се радн о прецизности прописа скрећемо пажњу на чл. 12 
ОЗОРД-а, према коме родитељи врше своје право у односу на децу 
споразумно, a у случају њиховог неслагања о томе одлучује орган ста- 
ратељства. Издржавање је  вид Јкздитељског права и лежи на оба роди- 
теља. Ако се они не споразумеју у случају раскида заједнице (мисли- 
мо на ванбрачну јер се у погледу брачне деце о томе одлучује у бра- 
коразводној гтарници) колико ће ко од н>их да даје за издржавање де- 
тета, треба ли да о томе одлучи орган старатељства, како се из наве- 
деног прописа може закључити, или пак о томе одлучује суд по тужби 
родитеља код кога се дете налази. Или други случај. Један родитељ 
сматра да дете треба школовати и усавршавати у једном правцу, 
a други родитељ се 'са тиме не слаже. Да ли овде треба да од- 
лучује само орган старатељства или и други заинтересовани фактари? 
Мишљења смо да је ово врло сложено и осетљиво питање које лгоже 
да има животни значај за дете, те да у његовом решавању треба да у- 
чествују и дају своју реч и педагози и психолози, a ни улогу центра 
за професионалну оријентацију, као новог и врло корисног института 
који је већ дао лепе резултате, не треба запостављати. Свега тога сада 
у ОЗОРД-у нема a ми сматрамо да се мора врло прецизно одредити 
место, улога и поступање органа старатељства у  сваком случају где 
он иступа у име друштва у циљу заштите деце. Улога органа старатељ- 
ства овим се не иси.рпљује. Код повераван>а деце трећем лицу он мора 
бити врло активан и апсолутно дорастао овом задатку. И код спора 
између родитеља коме ће од њих припасти дете орган старатељства 
треба да буде тај који ће пружити пуну помоћ суду да његова одлука 
буде донета у интересу детета у првом реду- Разне „званичне” изве- 
штаје које суд том приликом прибавља и који често садрже субјектив- 
ну оцену стања, треба заменити исцрпнил! извештајем органа стара- 
тељства који fie бити дат пред судом као резултат његовог најсавесни- 
јег испитивања целог случаја. Када се судска одлука донесе наставља 
се рад органа старатељства који ту одлуку треба да спроведе ако до
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принудног спровођења дође. Друг др. Б. Скаберне у сво.м излагању на 
II Конгресу правнкгка (наведени часопис, стр. 379) сматра да орган 
старатељства треба и да донесе и да изврши одлука о додељивању 
деце. Са тим гледиштем се делиЈшчно слажемо. Наиме и ми смо мишље- 
ња да органу старатељства треба поверити извршавање тих одлука, 
али доношење треба да остане у надлежности суда. Судску одлуку, 
која би била извршни наслов, боље ће и лакше спркЈвести opra« стара- 
тељства него суд, јер ће имати и више могућности да оствари потребан 
контакт са дететом и приволи га да пређе код родитеља хоме је  доде- 
љено, a ово је најосетљивији и увек најтежи део посла. Се.м тога и ка- 
да се одлука изврши орган старатељства имаће више могућности да са 
дететом одржава додир и посматра реакцију код детета и његов даљи 
развој у новој средини, па ће у случају потребе моћи и брже и боље 
да интервенише. Ако би се извршење ове одлуке поверило суду, то би 
се свело на одузимање детета, често насилно и по дете врло болно. У 
неким случајевкма долази и до интервенције органа Народне милици- 
је јер  се родитељ код кога је  дете противи да дете преда. Дете после 
тога не може да изглади и преболи цео овај догађај који се осетно 
одржава и на дете слабије осетл.ив6сти. Уколико би се органу стара- 
тељства поверило и доношење одлуже о поверавању детета једном од 
родитеља, онда би се то морало спровести и кроз Основни закон о браку 
и Закон о парничном поступку. Но гтознато је да се већина органа стара- 
тељства још није оспособила за овај задатак, јер  гтре свега њихов пер- 
сонални састав не одговара по својој стручности овоме, a ово је  врло 
деликатан посао који захтева и велику стручност и познаваље прилика 
у сваком случају. С друге стране, правила би се два посла. Код развода 
брака прво би се брак развео пред судом. Затим би орган старателЈСтва 
одлучивао о деии и њиховом додел>ивању a онда би се поново ишло пред 
суд да он одреди допринос за издржавзЈве детета од стране родитеља 
коме оно нвје додељено. Сматрамо да је  досадашња пракса у том по- 
гледу добра и да је задовољила, једино што би извршење одлуке о 
поверавању детета, са разлога које смо изнели, требзло пренети на ор- 
ган старатељства.

Органу старатељтсва треба поверити још једно питање из области 
заштите деие. Онс до сада у ОЗОРД-у није било регулисано те је то 
изазввало разне нежел>ене сцене и конфликте. Ради се о личном кон- 
такту између детета и родитеља код кога се оно не налази. У погледу 
брачне деие ово питање је регулисано, боље речено декларисано, у 
чл. 68 ст. 2 Основог закона о браку. У погледу ванбрачне деце о 
томе се нигде не говори, сем ако се до тога не долази повезивањем 
наведеиог прописа са чл. 3 ОЗОРД-а, што је  по нашем мишљењу бар 
незгодно. Орган старатељства може овде врло успешно да делује и 
на оба родитеља и на дете, тако да се тај контакт успостави и адржава 
у облику који одговара детету, a да се истовремено родитељи спрече 
да га злоупотребе за настављање личног обрачунавања гтреко детета. 
У случају да до тога дође, закон треба да овласти орган старатељства 
да овај контакт ускрати несавесном родитељу и то трајно или док 
не увиди сиисао и значај овог састајања сџ дететом и своју улогу и 
место у томе. Све се то може постићи само у сталном додиру са дететом
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и родитељима и по нашем мишљењу то треба да буде задатак органа 
старатељства због погодности које он у томе и.ма a о којииа смо 
раније говорили.

И у систему станбених заједница које су у изградњи, орган стара- 
тељства може да даје свој допринос у васпитању деце. Делатност њи- 
хова у васпитању деце биће много садржајнија ако у томе буде суде- 
ловао и орган старатељства. У том смислу говорила је  и другарица 
Бранка Савић на П Националном конгресу за заштиту деце (Социјална 
политика бр. 11/58). Све су ово новине које доноси наш развој и које 
захтева наша стварност. Њихов даљи пут .може се са .мање или више 
сигурности предвидети и све то треба да буде предмет регулисања за- 
КОНО.М о деци. У том закону орган старатељства мора добити своје 
место са дужностима које му одговарају. Све то иора бити потпуно и 
јасно одређено н по потреби изнијансирано до те мере да се избегну 
све досадашње мане закона. Тако ће он постати орган који ће у име 
друштва преузети на себе васпитање деце у правцу .и духу који захтева 
наш огаити развој, те ће заједно са породицо.м остварити начело изра- 
жено у чл .1 и 6 ст. 2 ОЗОРД-а. Ступањ на коме се налазимо и 
досадашња искуства дозвољавају нам да у том СЈШслу унаттредимо и 
конкретизујемо норме ОЗОРД-а.

О органу старатељства биће још речи у даљем излага1њу на месту 
где он треба да се појави са надзорном или активном улогом у реша- 
вању појединих проблема из области заштите деце.

V

Напред смо говорили о примату интереса деце. С.матрамо да он 
најаче треба да буде изражен када се ради о издржавању деце од 
стране родитеља и осталим атрибути.ма родитељског права. По др. 
Војиславу Бакићу ово је  век деие, па када је  већ тако, онда она треба 
и да осете у првом реду кроз бригу и старање сопствених родитеља за 
њих и њихове интересе. С дурге стране санкција коју друштво пропи- 
сује у случају несавесности родитеља мора бити и потпуна и оштра, 
те да као таква служи и као опемена.

Да се задржимо на издржавању детета од стране родитеља као јед- 
ном од најбитнијх питања ОЗОРД-а. Ако се ОЗОРД-ом нормира да су 
родитељи дужни да доприносе издржавању деце у сразмери са потре- 
бама деце и својим могућности.ма, онда у праси неће долазити до 
забуне и лутања у погледу тумачења ове обавезе, као што је слз^ај 
сада када се ради о чл. 3, 6 и 32 ОЗОРД-а. Наиме, чл. 3 се одређује да 
родитељи. и.мају према деци рођеној у браку или ван брака иста права 
и дужности, у чл. 6 да су родитељи дужни да издржавају деау, a у 
чл. 32 *Го се само понавља. Ако хоће да примени ове прописе ка1 к)С(н, 
кретан случај, практичар мора да иде на терен Основног закона о 
браку и да Ta\fo, у чл. 69, нађе начела којима треба да се руководи 
код доношења одлуке у ко.м случају и у ком износу је  родитељ дужан 
да доприноси издржавању детета. Ова је  одредба која се односи на 
брачну децу те сада ово начело, уз помоћ чл. 3 ОЗОРД а треба про- 
ширити на ванбрачну децу. Међутим до истог резултата може да се
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дође и туиачењем (по нашем мишљењу несигурном) чл. 33 ст. 2 
ОЗОРД-а тј. да се под појам лица која се тамо помињу подведу и ро- 
дитељи. Ту може доћи до забуне јер  неко може схватити да се овде 
ради о родитељима, a 'неко не мора. У сваком случају пропис је не- 
потун, a no нашем мишљењу свако упућивање и повезивање једног 
закона са другим треба избегавати кадгод је то могуће. To се може 
постићи доношењем прецизне одредбе која не дозвољава двоумљење. 
По нашем мишљењу чл. 3, 6 и 32 ОЗОРД-а уз наведену допуну из чл. 
69 Основног закона о браку и сдретну комбинацију, треба да чини 
један члан који би исцрпљивао све оно што њиме хоће да се нормира.

Да на овом месту разрадкмо оба она приниипа о којима смо на- 
пред говорнли, a које ОЗОРД треба да регулише, о потребама деце и 
MoryiiHocTHMa родитеља приликом доношења одлуке о алиментацији. У 
духу концепције • да је овде водећи приншш интерес деце a њему 
подређ^^не могућности род;итеља, с.матра.\го да Де мопућности треба 
тумачити што шире. Код посматрања. потреба детета треба имати у 
Биду не са.чо елементарне потребе — исхрана и одело —  већ и све 
остале потребе тог детета узимајући у обзир услове под којима живи, 
правац у коме се оно школује и усавршава, средину у којој живи и све 
остале елементе који узети заједно компонују његове потребе. He 
можемо да предложимо неку одређену таблицу која 6и служила суду 
код одређивања висине доприноса потребног за издржавање детета 
али сматрамо да критеријум у погледу његове висине може донекле да 
буде дечји додатак. Ако би пракса то усвојила, поготову ако би то 
на неки начин и законом било регулисано, нестало би симболичних из- 
носа у пресудама за издржавање које се понекад кр>ећу и испод бОО 
динара месечно. Да код овог питања изнесемо једно своје гледиште. 
У тужбама за издржавање требало би ићи на одређивање доприноса у 
скали која би се пела према узрасту детета. Например, ако је  дете 
старо 5 година, сматрамо да би до 7 год. када дете обично полази у 
школу, требало одредити један износ, a у истој тој пресуди одредити 
износ који би се плаћао до 10, до 12 до 15 и најзад до 18-те године 
детета. На овај начин добила би се зишеструка корист. Пре свега дете 
расте a самим тим и трошкови његовог издржавања. Да се дете не би 
повремено малтретирало и тражило повећање досуђеног издржавања, тај 
би изиос сада био одређен « степеновзн npexta узрасту детета До пуно- 
летства, када по правилу издржавање престаје. Уколико би се пак у 
међувремену из.мениле околности, нап, дете има ман.е потребе него у 
време када је пресуда донета (прекине школовање и оде на занат где 
и зарађује), или се пак промене могућности родитеља који издржавање 
плаћа, тај обазезни родитељ бн се појављивао као тужилац који 
тражи да се досуђени износ смањи и прилагоди нозим потребама детета 
и његовим могућностима. На њему, a не на детету као до сада, ле- 
жала 6и дужност да доказује да су се околности измениле. Ово ro- 
воримо на основу искуства у пракси, јер се сада често дешава да пар- 
нице ради повећања досуђеног издржаван>а трају дуго a дете за све 
то време прнма раније досуђени мали износ иако cj' његове поаребе 
порасле. Сем тога обавезни родитељ би унапред и за дужи период 
знао колико има да плаћа на име издржавања, када и како тај из«ос
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расте, те би и свој лични доходак и своје расходе планирао према 
тој обвези. Најзад и суд би се дебарасирао великог броја парница ове 
врсте. Када се ради о смањивању износа доприноса сматрамо да треба 
да- то скањивање има реалну подлогу и да дође као резултат заиста 
иромењених прилика, било у погледу цена на тржишту било у ио- 
гућностима родитеља да одржи лични доходак који је  имао у време 
доношења пресуде, a не да се и код најмањих колебања у том смислу, 
која су нормална и честа, подноси тужба и тражи смањење доприноса.

(Наставиће се)
Душан Лугоњић 

Борислав Раванић

НЕКОЛИКО ПИТАЊА У ВЕЗИ СА МИРОВАЊЕМ ПОСТУПКА

Иако су сасвим јасне одредбе члана 205 став 1. ЗПП, кад наступа 
мировање поступка, те у том погледу не настаје никакова двојба, по- 
јављују се у вези са мировање.м поступка одређена питања, a напосе:

1. Може ли се допустити повраћај у пријашње стање због пропу- 
штања рочишта на којем је  наступило мировање поступка;

2. Могу ли се подузимати парничне радње за вријеме док траје 
мировање поступка;

3. Какав учинак има мировање поступка у парницама због сметања 
посједа и

4. Мора ли се донијети рјешење да се сматра тужба повученом ако 
ниједна стрзнка у року од шест мјесеци од дана кад је  наступило ми- 
ровање потсупка нестави пријед.тог за настављање поступка, те у ко- 
јем року може тужени ставити захтјев за накнаду трошкоав ако се 
тужба сматра повученом.

I.

Повраћај у пријашње стање допустит he се странци на њезин тгри- 
једнлог, према одредби члана 106 став 1 ЗПП, ако пропусти рочиште 
или рок за подузимање неке радње у постуттку и услијед тога изгуби 
право на подузимање те радње, a постојали су оправдани разлози за 
пропуштање.

Пре|тт10ставке за допуштање повраћаја у пријашње стање биле 
би према томе:

а) да је странка пропустила рочиште или рок за подузиман>е неке 
радње у поступку;

б) да је услијед тога изгубила право на подузимање неке парничне 
радње и

в) да су оправдани разлози проузроковали ово пропуштање странке.
У конкретном случају странка је пропустила рочиште и услијед тог

пропуштања наступило мировање поступка, које има своје послједице
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y томе да се приједлог за настављање поступка не може, према одред- 
би члана 206 став 2 ЗПП, ставити прије него што протекну три мјесеца 
од дана кад је наступило мировање поступка и што се сматра, према 
одредби члана 206 став 3 ЗПП, да је тужба повучена ако ниједна 
странка у року од шест мјесеии од дана кад је наступило мировање 
поступка не стави приједлог за настављање поступка.

Поставља се сада питање да ли је странка услијед пропуштања 
рочишта, на којем је наступило мировање поступка, изгубила право 
на подузимање неке радње у поступку. О томе овиси да ли ће се 
странци, под претпоставком да су оправдани разлози проузроковали 
ово пркЈпуштање, допустити повраћај у пријашње стање због пропу- 
штања рочтвта, на којем је наступило мировање поступка.

Неспорно је, одређене парничне радње могу се подузети само на 
припре.мном рочишту, или ако се ово не одржава, онда на првом ро- 
чишту за главну расправу, као на примјер приговор NfjecHoj надлежно- 
сти суда (члан 19 ЗПП), евентуални дриједлог да суд брзо и на по- 
годан начин провјери тачност означене вриједности предмета спора по 
тужиоцу (члан 39 став 3 ЗПП(, или тражење ооигурања парничних 
трошкова (члан 158 ЗПП), па се већ из тих разлога мора странци до- 
пустити повраћај у пријашње стање због пропуштања рочишта, на 
којем је наступило мировање гтоступка, јер те парничне радње не he 
странка моћн накнадно подузети на припре.мном рочишту, односно пр- 
вом рочишту за главну расправу, које ће се одржати након настављања 
поступка који је .\шровао. Али, ако би се и претпоставило ла услијед 
мировања поступка није уопће одржано припремно рочиште, односно 
прво рочиште за главну расдраву, те да ће према томе након настав- 
љања поступка који мирује странка моћи и споменуте парничне радње 
на ново одређеном рочишту продужити, и тада се мора странди до- 
пустити повраћај у пријашње стање због пропуштања рочишта, на 
којем је наступнло мировање, јер  то пропуштање има за странку од- 
ређене, већ rope наведене посљедице (члан 206 став 2 и 3 ЗПП), a 
странка која је из оправданих разлога пропугтила рочиште, на којем 
је наступило мировање поступка, није дужна да те посљедице сноси 
па ки у случају ако би јој се и накнадно допустило подузимање пар- 
ничких радња, које није подузела на рочишту, на којем је наступило 
мировање поступка.

Према свему томе. нема разлога не допустити странци повраћај у 
пријашње стање због пропуштања рочишта, на којем ј£ наступило 
агировање поступка, нлравно, ако стр^нка то предложи и ако суд 
цијени да су постојали оправдани разлози што је дошло до пропу- 
штања тог рочишта.

2.

У случају мирк>вања поступка наступају, према одредби члана 206 
став 1 ЗПП, исте правне посљедице као и код прекида поступка, осим 
што poKOBii одређени законом не престају тећи. Hanoce то значи да за 
вријеме трајања прекида поступка, према одредби члана 203 став 2 
ЗПП, не може суд подузимати никакове радње у поступку, a према 
одредби члана 203 став 3 ЗПП парничне радње које је једна странка
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подузела за вријема док траје прекид поступка немају према другој 
саранци никакав правни учинак и н>ихов учинак почиње тећи пошто 
поступак буде настављен.

Ако је одређено да за вријеме трајања мировања поступка, према 
одредби члана 203 став 2 ЗПП, суд не може подузимати никакове рад- 
ње поступку, није одређено према одредби члана 203 став 3 ЗПП да 
за Вјријеме трајања мировања поступка странка не би могла подузи- 
мати HHKaiKOBe радње у поступку. И те радње у поступку које подузме 
странка за вријеме трајања мировања поступка имају свој npaiBHH 
увинак према суду, тек што немају никакав правни учинак према 
другој странци. Странка ће, дакле, моћи и за вријеме трајања ^rapo- 
вања поступка подузимати радње у поступку, које не захтевају ника- 
кову радњу суда, јер ту радњу не би суд могао подузети, према ,од- 
редби члана 203 став 2 ЗПП, a правни учинак те радње у поступку 
према другој странци не наступа одмах него почиње, према одредби 
члана 203 став 3 ЗПП, тек пошто поступак буде настављен.

Напосе се поставља питање, може ли странка за вријеме трајања 
мироваља поступка повући своју тужбу. Према одредби члана 181 став 
1 ЗПП, тужилац може повући тужбу без пристанка туженога прије 
него што се тужени упусти у расцрављање о главној ствари, a касније, 
све до закључења главне расправе, ако тужени на то пристане. Повла- 
чење тужбе има, према одредби члана 181 став 2 ЗПП, за последицу 
да се сматра као да тужба није ни поднесена и она се може поновно 
поднијети. Повлачење тужбе, према томе, не захтијева никаково поду- 
зимање радње у поступку са стране суда, те се према томе може само 
расправљати има ли таково повлачење тужбе за врсијеме трајања ми- 
ровања поступка правни учинак према прк)тивној странци, или његов 
правни учинак почиње тећи тек пошто поступак буде настављен. Ме- 
ђутим, ако се само сматра као да тужба није ни поднесена, тада то 
ни не чини никакав посебни правни учинак према противној странци, 
a услијед тога ни не почиње тај правни учинак тећи тек пошто посту- 
пак буде наставл.ен. Сва1како да је повлачење тужбе за вријеме тра- 
јања мировања поступка могуће само ако се тужени још није упустио 
у расправљање о главној ствари, a касније ако је пристао на повла- 
чење тужбе, јер као што тужилац поже подузети радњу повлачења 
тужбе, тако може и тужени подузети парничну радњу давања при- 
станка на повлачење тужбе. Алв, ако се тужени већ упустио у расправ- 
љање о главној ствари, тада тужилац не he моћи повући тужбу без 
пристанка туженога и уколико тужени такав пристанак сам не даде, не 
може суд поводом приједлога тужиоца, којим повлачи тужбу за ври- 
јеме трајања мировања поступка, тражити од туженога пристанак на 
то 'повлачење, jep би то значило не само да суд подузима одређену 
радњу у поступку, него да се и од туженога тражи подузимање неке 
радње у поступку, a то није допуштено за вријеме трајања »гаровања 
поступка. У том случају не he се, према томе, Mohn no приједлогу 
тужиоца сматрати као да тужба није ни поднесена све док поступак 
не буде настављен и тужени даде изјаву о пристанку на повлачење 
тужбе.
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Интересантно је, да је у једном конкретном случају котарски суд 
чак одбио приједлог тужиоца којим је повукао своју тужбу, a то рје- 
шење потврдио и другостепени окружни суд, јер да за вријеме миро- 
вања поступка странке не могу подузимати никакове парничне радње, 
a да је  приједлог којим тужилаи тражи да му се дозволи повлачење 
тужбе парнична радња и одбијање такове парничне радње да је у 
складу са прописима о мировању. Тужилац, да додуше може повући 
тужбу без пристанка туженог док се тужени није упустио у расправ- 
љање 0 главној ствари, али да то право тужилац нема кад се поступак 
налази у мировању, односно да тужилац има право подузимања пар- 
ничне радње тек по протеку три .мјесеца од дана када је настутшло 
мировање постуггка. У конкретном случају су котарски суд доношењем 
рјешења о одбијанАу приједлога којим тужилац повлачи тужбу, a 
окружни суд доношењем рјешења којим се споменуто рјешење потвр- 
ђује, управо подузели радње у поступку, које не могу, према одредби 
члана 203 став 2 ЗПП, подузети за вријеме трајања мировања по- 
стугтка. A с д\фге стране одбилн су тужиочеву радњу у поступку као 
да ју  од не може за врије.ме -грајања поступка подузети, него тек по 
протеку три мјесеца од дана кад је наст\шило мировање поступка. 
Кад би се, међутим, сматрало да та тужиочева радња у поступку, по- 
влачења тужбе чини неки правни учинак према туженом, тада то још 
увијек не би био разлог за одбијање те радње у поступку, него би се 
само морало сачекати наставЈТ>ање поступка, када би, према одредби 
члана 203 став 3 ЗПП, тај правни учинак почео.

Претпоставља се, да би се повлачењем тужбе за вријеме трајања 
мировања поступка мимоишле и кршиле одредбе о мировању поступка. 
Погрешно је сматрати да је мировање поступка нека казна за странке, 
jlep би ла казна била одређена само у псктупку пред редовним tyalo^ 
вима, a не и у поступку пред привредним судовима. Одредбе о миро- 
вању поступка и.мају само своју сврху спречавања споразумног одла- 
гања рочишта, a кад то странке пред редовним судом могу учинити 
само на тај начин да наступи мировање поступка, тада се странкама 
спречава настављање поступка прије него што nporeicHy три мјесеца 
од дана кад је наступило мировање поступка. У поступку пред при 
вредним судом. гдје суд .мора уважити споразуман гтрнједлог странака 
да се рочиште одложи (члан 478 ЗПП), нема ни примјене одредаба о 
мировању поступка (члан 477 ЗПП).

Нема, дакле, никаквог основа не допустити, наравно под увије- 
тима одредбе члана 181 став 1' ЗПП повлачење тужбе и за вријеме 
трајања мирорања поступка.

Бећ за вријеме важења бившег париичног поступка постаавзло се 
питање, какав учинак има мировање поступгка на ток парнице због 
сметања посједа. To питање поставља се и данас након ступања на 
снагу Закона о парничном поступку.

Као што није имао ни бивши парнични поступка, тахо нема ни 
Закон о парнкчном поступку никакове посебне одредбе за постзгпак
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због сметања посједа у погледу примјене одредаба о мировању по- 
ступка. Обзиром на одредбу члана 418 ЗПП, да уколико у погледу 
поступка у парницама због с.метања посједа не постоје посебне одредбе 
да ће се ■примјењивати остале одредбе закона, мора се узети да се и 
у ларницама због сметања посједа имају у цјелости примјенити од- 
редбе чл. 205 до 207 ЗПП о мировању поступка. Али, успркос тако 
сасЕим јасних одредаба о поступку у парницама због сметања посједа 
сматра се (Др. Цуља — др. Трива: Коментар ЗГТП II. код члана 423 
стр. 394) да би се могло заступати и становиште, да у поступку због 
сметања посједа не би требало допустити мировање поступка, јер ако 
се не може ™ парница покренути, ни извршење, односно понављање 
поступка тражнти по протеку тридесет дана, откад је  странка мапта 
поднијети тужбу и затражити извршење или понављање 'поступка, да 
би било логично, да се ни странкама не би смјело допустити преки- 
дање поступка за дуље од 30 дана. Будући да се .мировање.м одлаже 
поступак најмање за три .мјесеца, да се .мировање не би смјело допу- 
стити, него да би суд умјесто мировања доносио рјешење, да се тужба 
сматра повучено.м. Сигурно је, да се споменуто станрвиште не може 
оправдати ни једном изричито.м одредбол! закона, него само обзиром 
на рок наведен у одредби члана 419 ЗПП, према којој се тужба и.ма 
поднијети у року од тридесет дана ад дана кад је тужилац сазнао за 
с.метање и учиниоца, у одредби члана 424 ЗПП, према којој се при- 
нулно извршење одређене радње мора захтијевати у року од тридесет 
дана по протеку рока који је  рјешењем одређен за извршење те радње, 
и коначно у одредби члана 425 ЗПП, према којој се понављање по- 
ступка моасе допустити само у року од тридесет дана од право.моћности 
рјешења о с.метању посједа. Али то су све рокови који вриједе за 
покретање поступка по тужноцу, за тражење извршења поступка по 
тужиоцу и за тражење понављања поступка по једној или другој 
странци, a .мировање поступка уствари наступа диспозитивном радњом 
обих парничних странака. Ако су се странке споразу.меле да поступак 
мирује, ако су обје странке изостале са рочишта за главну расправу, 
ако присутне странке на рочишту не ће да расправљају, као и кад 
једна странка уредно позвана изостане, a друга предложи мироваље 
зГин ‘ВЈшАхзои зч1ваобииг ви/хзвн 1гвм иеовбвЈ  заз ох в ‘emuXxoou 
разумљиво зашто би то погађало само тужиоца и користило само ту- 
женом, те зашто у том случају не би наступило .мировање лоступка, 
нега се морало с.матрати да је тужба повучена.

Кад би се узело да суд мора, према одредби члана 420 ЗПП, у пар- 
ницама због сметања посједа обраћата нарочиту пажњу на потребу 
хитног рјешења према природи сваког појединог случаја, те да услијед 
Tora не може поступак мировати најмање три лцесеца од када је  на- 
ступило мировање поступка, тада би се прије могло сматрати да у 
парницама због сметања посједа не .може уопће наступити .мировање 
поступка, a никако се не би могло сматрати да се услијед наступелог 
мировања поступка има тужба с.матрати повученом. У члзјну 206 став 
3 ЗПП точно је одређено да се тужба може с.чатрати повученом и то 
тек ако ниједна странка у року од шест мјесеци од дана кад је насту- 
пило мировање поступка не стави приједлог за настављање послупка.
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Та одредба мора се прнмјенити, према одредби члана 418 ЗПП, и у 
парницама због сметања посједа, кад не постоји у том погледу ника- 
кова посебна одредба, a напосе не одредба према којој би се тужба 
с.мат-рала повученом већ часом кад је настзшило мировање поступка.

Могу се, пре.ма томе, и морају у парница.ма због сметања посједа 
у цијелости при.\шјенити одредбе чл. 205 до 207 ЗПП о мировању по- 
ступка.

4.

Питање, да ли се мора донијети рјешење да се сматра тужба пову- 
ченом ако ниједна странка у року од шест мјесеци од дана кад је 
наступило мировање поступка не стави приједлог за наставл>ање по- 
ступка, изгледа на први поглед доста безначајно. Међутим, мора се 
уважити да је и за вријеме трајања мировања поступка, према одредби 
члана 182 став 1 ЗПП, парнии.а у току, a с тиме, према одредби члана 
182 став 3 ЗПП, везане и посљедице, да док парнииа тече, не може се 
у  погледу истог захтјева покренуги нова парница међу истим стран- 
кама, a ако такова буде покренута, суд ће тужбу одбаи.ити.

Питање је дакле, да ли је парниид у току док не буде донесено 
рјешење суда да се тужба. према одредби члана 206 став 3 ЗПП, 
смаггра повученом, или парнииа није више у току чи.ч прође шест 
мјесеци од дана кад је наступило мировање поступка a ниједна странка 
није ставила приједлог за наставт>ан>е поступка.

Одредба члана 206 став 3 ЗПП не захтијева никаково рјешење 
суда, него се самим ггротеком рока од шест мјесеци од дана кад је 
наступило мировање поступка a ниједна странка није ставила при- 
једлог за настављање постухжа сматра да је тужба повучена. Проте- 
ком тог рока парница није више у току, јер се по самом закону сматра 
да је  тужба повучена. Услијед тога ће суд морати и одбаиити »ри- 
једлсн за наставл.ање поступка, који мирује, ако је поднесен након 
измака тог рока, a кад би се напротив заузело становиште да се тек 
на основу рјешења суда сматра тужба повученом, тада 6и се могло и 
наставлЈање поступка предложити и након измака тог рока, a све док 
суд не би донио рјешење да се тужба с.матра повученом. Слиједом 
тога, ако се након рока од шест мјесеци од дана кад је  наступило 
мкровање поступка, a ниједна странка није ставила приједног за на- 
стављање поступка, покрене нова парнииа међу истим стрнакама у 
погледу истог затстјева, не ће се тужба у тој парниии, према члану 
182 став 3 ЗПП, моћи одбациги, јер  прва парница, у којој је  наступило 
мировање поступка, није више у току, без обзира што суд није донио 
рјешење да се тужба сматра повученом, јер се тужба сматра пову- 
чеком већ на основу саме одредбе члана 206 став 3 ЗПП.

С ти.м у вези поставља се и питање у којем року може тужени 
ставити захтјев за накнаду трошкова, ако се сматра, према одредби 
члана 206 став 3. ЗПП, да је тужба повучена.

Према одредби члана 153 став 7 ЗПП захтјев за накнаду трошкова, 
ако повлачење тужбе није извршено на расправи, може се ставити у 
року од петнаест дана по пријезду обавијести о повлачењу тужбе. 
Ако би се та одредба аналогно и у овом случају примијенила, кад се

17



сматра тужба повученом, тада би се морало донијети рјешење суда 
којим 'се утврђује да се, према одредби члана 206 став 3 ЗПП тужба 
сматра да је  повучена и тужени би након обавијести о томе био дужан 
у року од петнаест дана ставити захтјев за накнаду трошкова.

Сматра се, међутим, ако и тужени једнако као и тужитељ мора 
знати, да се протеком рока од шест мјесеци од дана кад је наступило 
мировање поступка, a ниједна странка није ставила приједлог за на- 
стављање поступка, сматра да је тужба повучена, па би тужени био 
дужан у року од петнаест дана по протеку споменутог рока од шест 
мјесеци ставити захтјев за накнаду трошкова. Тужени ипак не зна није 
ли тужилац ставио приједлог за настављање поступка, који мирује, 
па се не може од њега тражити стављање захтјева. за накнаду тро- 
шкова, који захтјев може бити према томе и неоснован, a кад одредба 
члана 153 став 7 ЗПП изричито говори о обавијести о повлачењу 
аужбе, мора се аналогном примјеном те одредбе и у овом случају тек 
од услиједиле обавијести, да се сматра тужба повученом, рачунати 
и рок од петаест дана, у којем је тужени дужан ставити захтјев за. 
накнаду трошкова.

Др. Бранко Базала

ЈЕДАН ПРОБЛЕМ У ВЕЗИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СУПАРНИЧАРСТВА

У свега два члана (189 и 190) Закона о парничном поступку утвр- 
ђена су посебна процесна правила којих има суд и странке да се држе 
у 'Случајевима када се на страни тужитеља или туженог налазе једин- 
ствени супарничари.

У чл. 189 одређено је да се јединствени супарничари имају сма- 
трати ј е д н о . м  с т р а н к о . м ,  те да у случају да поједини супар- 
ничари п р о п у с т е  да изврше коју парничну радњу, дејство пар- 
ничних радњи које су извршили остали супарничари протеже се и на 
оне који те радње нису предузели. У чл. 190 садржана су правила о 
дејству рокова на супарничаре, па пошто нас сада тај проблем не инте- 
ресује, то овај законски пропис нећемо ни интерпретирати.

Овако оскудна правила која регулишу специфичности јединственог 
супарничарства, дозвољавају судској пракси и правној науци да за 
мноштво конкретних ситуација изналази најприкладнија решења, осла- 
њајући се на опште прописе и начела парничног поступка. Та окалност, 
међутим, омогућује да се Закон о парничном поступку примењује на 
различите начине, што може једино да штети угледу наше јурисдик- 
ције. У пракси постоје различита схватања у погледу решења поје- 
диних проблема, a у досада објављеним коментарима ЗПП има разли- 
читих решења истих процесних ситуација.

У литетратури је често расправљано о питању паложаја јединстве- 
ног супарничара који изостане са припремног рочишта, a да прет- 
ходно не оспори тужбени захтева, a на припремно рочиште приступе 
остали јединствени супарничари и признају тужбени захтев. Пре него
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што пређемо на анализирање ове процесне ситуаиије, констатоваћемо 
да у случају јединственог супарничарства на страни тужених, ако 
један од њих изостане са прилремног рочишта или првог рочишта за 
главну расправу када припремно рочиште није одржано*) могу насту- 
пити следеће ситуације:

а) ни један од јединствених супарничара није приступио np»i- 
премном рочишту и ниједан није оспорио тужбени захтев,

б) један од једанствених супарнича,ра изостане са припремног ро- 
чишта н€ оспоравајући тужбени захтев, a други сутужени изостану са 
истог, али оспоре тужбени захтев писменим адговором на тужбу,

в) један од сутужених изостане са припремног рочишта, a остали 
приступе и оспоре тужбени захтев и

г) један од јединствених супарничара не приступи на припремно 
рочиште, a други приступе и признају тужбени захтев.*)

Неспорне су последице у случајевима наведеним под а, б, и в. У 
случају под а) суд је  овлашћен да донесе пресуду због изостанка 
ако су искуњени сви услови из чл. 321 ЗПП. У случајевима под б) и в) 
суд је  обавезан да спроведе доказни поступак. Спорно је  само реше- 
ње процесне ситуације описане под г), где апстрахујући засада одред- 
бе чл. 189 ЗПП може да се одлучи на следећи начин;

1. Против туженог који изостане са припремног рочишта (лице А) 
донети пресуду због изостанка, a против тужених који признају тужбе- 
ни захтев (лице Б) донети пресуду на основу признања.

2. Против оба тужена донети пресуду због изостанка.
3. Против оба тужека донети пресуду на основу признања.
4. Против лица Б донети пресуду на основу признања, a против 

лица A чериторну пресуду, при чему узети да оу тужбени наводи 
доказани гтризнањем лица Б.

5. Против оба тужена мериторну пресуду, при чему призна- 
ње лица Б узети као доказ за истинитост тужбених навода, и

6. Без обзира на признање лииа Б и изостанак лица A спровести 
доказе из тужбе.

Пре него што анализирамо ове солуције напоменућемо да се у ре- 
шавању ове процесне снтуације не слажу аутори досада о6јавл>ених 
ш.ментара ЗПП, a и у пракси постоје опречна схватања и решења про- 
блема какву пресуду треба донеги када на гтрипремно {х>чиште не дође 
уредно позвани јединствени супарничар, a други, «оји приступи призна 
тужбени захтев.

По мишљењу аутора ово питање треба решити ослањајући се на 
основна начела садржаних у ЗПП-у, стриктно се придржавајући одре- 
даба члана 189 ЗПП.

Неоспорно је да начелно материјалне истене 1гретставл.а једно од 
основних начела практичнаг поступка, као и то да у одређеним ситуа- 
иијалш и под одређеним условима ово начело у великој мери губи од 
CEor значаја, јер се начелу диспозиције странака и економије поступка 
по Закону даје прилична превага, али само онда, када је  то у Закону 
посебно прописано. Начело диспозииије странака потиснуло је  начело 
.материјалне истине код института пресуде на основу признања, a за- 
једно са начелом економије ггоступка ово начело је  потисло у поза-
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дину начело материјалне истине код института пресуде због изостанка. 
Из OBor аспекта треба да посматрамо наш проблем, ако желимо доћи до 
испрзБног решења.

Професор др. Срећко Цуља у свом познатом делу „Грађански пар- 
нични поступак” („Школска књига” Загреб — 1957) и коментадори 
Закона о парничном поступку др. Б. Познић, Михаило Вража.тић « др. 
Фрањо Бачић („Нова администрација” Београд — 1957) сагласни су 
у томе да се према јединственим супарничарима не могу донети две 
или више пресуда у којима се главна ствар решава на различите на- 
чине. Међутим, док се др. Цуља јасно изражава о проблему доношења 
различитих пресуда у којима се јединствени супарничари стављају у 
раз.тичите процесне ситауције, дотле се коментатори Познић —  Вра- 
жалић —  Бачић не изјашњавају директно о овом проблему. Али, из 
читавог склопа коменгара, датог уз чл. 189 ЗПП даје се јач:но закључити 
да по њиховом мишљењу, исто као и по мишљењу др. Цуље суд не би 
Morao донети такву пресуду с којом поједине јединствене супарничаре 
ставља у различите процесне ситуације, тј. суд не би могао против 
једног јединственог супарничара донети пресуду због изостанка, a 
прхотив другог пресуду на основу призшња и сл.

Др. Цуља каже: „Кад постоје само два сутуженик.а па један изо- 
стане a други признаје тужбени захтев, повољнија је  ситуација онога 
који је  1ИЗОСТЗО, него онога који признаје. Ту за обојицу вриједи изо- 
станак, па ће се моћи донијети пресуда због нзостанка, али не и пре- 
суда на основу признан.а.”*) Насупрот томе коментатори Познић —  
Вражалић —  Бачић одлучују се за друкчије решење „Пресуда због 
изостанка маже се према јединственим супарничарима изЈ>ећи ако су 
свн изостали, a постоје докази да је позив на рочиште свима уредно 
достављен.”^)

Очигледна је супротност и несагласност између наведених аутора, 
a у судској пракси постоји схватање да се у нашем случају може до- 
нети једино мериторна пресуда.

Пре него што се одлучимо за ма коју од солуција наведених у 
овом чланку потребно је  да се потсетимо да је суд на основу прописа 
садржаног у чл. 9 ЗПП дужан да настоји да се поступак спроведе без 
одуговлачења и са што мање трошкова. Већ је и то један од разлога 
који нам говоре у прилог томе да у случају када један од јединствених 
супарничара призна тужбени захтев, a другк изостане са рочишта, суд 
треба одмах на првом рочишту да донесе пресуду. У случају, пак, ако 
прихвати.\го ма које од решења под 4, 5 или 6, паркица ће моћи да 
се оконча на првом рочишту, само у случају када се ради о  спору за 
који је надлежан судија поједилац среског суда или окружног при- 
вредног суда, или када у дотичној парници није било заказано при- 
премио рочиште, већ одмах главна расправа. Beh се и .из тога разлога 
изјашњавамо против ма којег од решења наведених под 4, 5 или 6.

Законом о парничном поступку заштићени су антереси како ту- 
житеља, тако и теженог. Туженом је  законом загарантовано да буде 
саслушан пред судом пре него што се против њега донесе пресуда, 
као и да се пред судом азведу докази .на које се он позива. Међутнм, 
законом су заштићени и интереси тужитеља. Његово је  право да за-
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хтева да суд против туженог данесе пресуду због изостанка уколико 
су испуњени услови из чл. 321 ЗПП, a уколико то суд одбије дато му 
је право да жалбом побија решење суда о одбнјању предлога за доно- 
шење пресуде због изостанка. Исто тако, интенција законодавца је 
такође била та да штити интересе тужитеља, када је у чл. 320 ЗПП 
прописао да he суд без даљег расправл>ања донети пресуду којом 
усваја тужбени завтев, ако тужени до закључења главне расправе 
призна тужбени захтев. Да поставимо сада питање, које је већ и ра- 
није постављено у правној литератури: зашто јединственим cynapHH- 
чарима дати већа права и веће погодности у поступку, него туженом 
кзда нема супарничара? И надаље: зашто и којим правом смањити 
права тужитеља у парници када има више јединствених сутуженика, 
него када му је противник само један'тужеии ? Као што смо већ навели 
V случају ако бисмо усвојили решење под 4, 5 или 6, парнииа у ве- 
ликом броју случајева не би могла да се оконча на првом рочишту. 
Значи, поступак би се морао одуговлачити, свакако на штету тужи- 
тел>а. Стога се ове три солуи.ије никако не могу прихватити.

Остаје нам, према то.ме да се одлучимо за једну од прве три мо- 
гућности, при чему морагио одабрати ону солуцију која је у складу са 
законским 'прописима, a која највише погодује како тужитељу, тако 
и јединственим супарничарима-сутуженииима.

Као што је већ наведено др. Цуља се адлучује за солуц,ију под 2, 
тј. да суд у наведеном случају ил13 против оба тужена да донесе пре- 
суду због изостанка, због тога што је повол>нији положај онога који 
је изостао, него онога који је признао тужбени захтев. Ово решење 
нам не изгледа прихватљиво. Тешко је, пре свега, на основу законског 
текста установити чија је повољнија прои.есна ситуаилја: оног који 
је обавезан пресудо.м због изостанка или пресудо.м на основу призка- 
ња. Претпоставимо да је тужени признао тужбени захтев, a  да је у 
стању доказати да је  признање дао v ззблуди или под утицајем при- 
нуде или преваре. Његова he процесна ситуација бити кудикамо по- 
вољнија од ситуације онога, који је  закаснио на npnnpeNfflO рочиште, 
a као разлог v молби за noBpahaj у пређашње стање наведе да се 
задржао у кафани са друштвом, те је  пропустио да дође на рочиште. 
Према томе можемо установити само то да је  проиесна ситуација оног 
туженог повољнија који распалаже оправданим разлозима за улагање 
жалбе или молбе за повраћај у пређашње стање. To је разлог због ко- 
jer смо против решења које предлаже др Цуља.

Међутим, то решење је противно одредбама ЗПП, те таква једна 
пресуда не би ни могла да опстоји. Наиме, др. Цуља предлаже да се 
против јединствених супарничара у случају да*један призна тужбени 
захтев, a други изостане са рочишта донесе јединствена пресуда због 
изостанка. У чл 343 ст. 2 т. 5 ЗПП одређено је да постоји битна 
повреда одредаба парничног поступка, ако суд противно одредбама 
ЗПП донесе пресуду због изостанка или пресуду на основу признања. 
Надат.е, у чл. 357 ст. 1 прописано је  да he жалбени суд укинути пре- 
суду и вратити је првостепеном суду, ако утврди да је првостепеном 
пресудом повређена која од битних одредаба парничног поступка. Пре- 
ма томе, ако суд донесе пресуду због изостанка против лица које није
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изостало са рочишта на kojcm се таква пресуда може докети, повредио 
је једну од битних одредаба парничног поступка, те се таква пресуда 
мора укинути. Јасно је, према томе, да суд неће донети такву пресуду 
за коју унапред зна да се мора укинути, те је стога решење под 2. 
потпуно неприхватљиво.

Усвојимо ли једну фикцију, да се у случају када лице A изостане 
са припремног рочишта, a лице Б призна тужбени захтев ипак може 
донети пресуда због изостанка против оба једикствена супарничара, 
наилази.мо на још један нерешив пробле.м, који нас такође упућује на 
погрешност ове солуције. Наиме, лице Б остављамо без икаквих мо- 
гућности да побија донесену пресуду. Оно неће моћи су успехом да 
уложи молбу за повраћај у пређашње стање, јер није пропустило 
никакву парничну |радњу, a пресуду неће моћи да побија нн жалбам 
због битне повреде одредаба парничног поступка из чл. 343 ст. 2 
тач. 5, јер смо усвојили фикцију да у авом случају суд није донео 
пресуду због изостанка противно одред&ама Закона.

Ако анализирамо солуцију под 3. доћи ћемо до истих закључака, 
јер и у том случају би суд донео пресуду на основу признања против 
лица A које је уствари изостало са прииремног рочишта, те према томе 
оно неће моћи цресуду да побија са разлога наведених у чл. 342 ст. 
3, јер смо с једне стране усвојили фикцију да у овом случају суд 
може донети такву пресуду и да тиме нису повређене битне одредбе 
парничног поступка, a оно није дало никакву изјаву, о признању, 
према томе не може се у жалби ни позивати на то да је  ту изјаву дало 
у заблуди или под утииајем принуде или преваре.

Чињеница да се пресуда због изостанка може побијати и због по- 
грешне примене материјалног права не мења ништа на процесној си- 
туацвји лица Б, код солуције под 2, јер су то код пресуда због изо- 
станка изузетни случајеви, са којима се у разматрању овог проблема 
не може рачунати. Код солуције под 3, међутим, лицу A ни та мо- 
гућност побијања пресуде није остављена.

Према томе, преостала на.м је још само прва солуција, тј. да се у 
нзшем случају против лица A донесе пресуда због изостанка, a против 
лица Б пресуда на аснову признања, у којим пресудама би се главна 
ствар једнако решила. Противници оваквог решења наводе да је  оно 
противно одредбама чл. 189 ЗПП, јер да се пресуда због изостанка не 
може донети против лица А, јер се приступање.м лица Б на расправу 
сматра да лице A није пропустило парничну радњу долажењем на 
рочиште. To је, потпуно тачно. Међутим, анализирањем чл. 321 ЗПП 
јасно је  уочљиво да се пресуда због изостанка не доноси само против 
оног туженог који не дође на припремно рочиште, већ и према оном 
који дође на рочиште a неће да се упусти у расправљање или напусти 
рочиште, a не оспори тужбени захтев.

У нашем случају, на основу прописа садржаних у чл. 189 ЗПП 
морамо сматрати да је лице A прист}Ч1ило на пркпремно рочтоте, зато 
што је други јединствени супарничар, лиие Б, фактички приступило. 
Признање лица Б, не може да се протегне и на лица А, јер се не може 
сл1атрати да је лице A пропустило да изврши парничну радњу призна- 
вања. Али, без даљега се може сматрати да лице А, (за каје постоји
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правна фикција да присуствује припремном рочишту) неће да се упу- 
сти у расправљање, јер суд од њега није добио никакву изјаву у вези 
тужбеног захтева, те смат|рамо да су испуњени услови за доношење 
пресуде због изостанка.

Процесна ситуација оба сутужена после доношења пресуде је 
веома повољна. Лице Б може да уложи жалбу против исте из разлога 
наведених у чл. 342 ст. 3, a лице A из разлога наведених у ст. 2 истог 
члана. Њему осим тога стоји на расположењу да гтоднесе и молбу за 
повраћај у пређашње стање. Поставља се, међутам, питање, какву 
молбу оно може да поднесе? По нашем мшиљењу оно неће моћи да 
поднесе молбу за повраћај у пређашње стање због тога што је зака- 
снило или изостало са припремног рочишта, јер постоји правна фик- 
цијз да оно и није изостало, али моћи ће да доказује з ^ г  чега је 
билг- у немогућности да се упусти у расправл>ање. Сматрамо да не 
игра никакву улогу то што ће разлози за оправдање немогућности 
упуштања у расправл>ање бити уствари исти они разлози који су ту- 
женог (лице А) омели да фактички приступи |рочишту на којем је 
правно, уствари и био присутан.

Чини нам се да је  ово једино решење које се заснива, како на 
одредбама Закона о парничнол« поступку, као и једино решење ксје у 
једнакој мери штити интересе с једне стране тужитеља, a с друге 
стране оба јединствена супарничара —  сутужена. Осим тога то је је- 
дино решење које у највећој woryhoj мери задоватзава потребе праксе, 
па с тога сматрамо да би се управо ово решење морало прихватити у 
нашој судској пракси.

Владислав Ротбарт

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕСУДЕ РЕДОВНОГ СУДА 
КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ КРИВИЧНИМ ЗАКОНИКОМ

Правне последнце осуде једне судске пресуде у односу на јавну 
службу, права на основу пензионог и инвалидског осигурања и на 
радни стаж, —  регулисане су посебним прописима и то Законом о 
пензианом и Законом о инвалидском осигурању.

1
t) У даљем тексту говори се само о припремном рочишту, a не и о првом 

рочишту за главну расправу, где год то не штети јасноћи и прецизности изра- 
жавања, a са разлога уштеде у простору.

2) У свим случајевима полазимо од претпоставке да су испуњени сви услови 
за доношење пресЈ’де због изостанка и на основу признања.

s) Др. Срећко Цуља: Грађански парЈЈични поступка, стр. 339 (Ш колска књига 
— Загреб).

<) Др. Боривоје ПозшЉ, Михаило Вражалић, Др. Фрањо Бачић KoMeui’ap 
закона о парничном поступку. („Нова администра11;ија” — Београд).
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0  овим последицама Кривични Законик не садржи никакве про- 
писе тј. ове последице нису регулисане прописима Кривичног законика, 
па о њима дирасгно не одлучује ни осуђујућа пресуда редовних су- 
дова.

Истина, позитивним законским прописима предвиђена је обавеза су- 
да, у случају покретања кривичног поступка и изрицања осуђујуће 
пресуде која повлачи губита(к јавне службе или права из пензионог и 
инвалидског осигурања, када су у питању јавни службенкил, —  да 
обавести надлежне органе односно да mi достави правоснажну пресуду. 
Ово је изрично прописано Уводним законом за Кривични закочик у 
члану 32.

Предмет ових редова је  осветљавање правних последица осуђу- 
јуће судске пресуде како у односу на јавну службу тако и на ужи- 
вање права на основу пензионог и инва.тидског осигурања и на радни 
стаж.

Наш Кривични Законик предвиђа следеће правне последице осуде 
правноснажно.\1 пресудом;

изолацију из друштва са режимом у казнено поправним установа- 
ма, конфискацију имовине, забрану бављења одређеним занимањем, 
одузшгање пред.меЧ-а кривичног дела, обележје осуђености (док не 
наступи рехабилитација или док правне последлце не буду укинуте 
амиестијом или помиловање.м), плаћање штете и друто. Као што се 
види, наш Кривични Закоиик не предвиђа последице осуде о који.ма је 
реч у овом чланку.

Посматраћемо посебно престанак јавне службе, губитак права на 
основу пензионог и инвалидског осигурања и радни стаж.

ПРЕСТАН.4К ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

У којим случајевима службенику престаје јавна служба предви- 
ђено је у Закону о јавним службеници.ма који у сво.м члану 137 ст. 1 
гач. 4 прописује да службенику престаје служба по сили закона кад 
буде осуђен на казну строгог затвора или безусловно на казну затвора 
дужу од годину дана.

Док је  по прописи.ма ОКЗ који је био на снази до 1 јула 1951 
годнне, суд био овлашћен да као споредну казну изриче и губитак 
државне службе, па и кад није изричито прописано законо.м, у коме 
слудају се ова казна и изриче за кривична дела која учиниоца чине 
недостојнш! за вршење државне или друге јавне службе, — Кривични 
Закониник који је данас у важттости —  не оставља суду да цени када 
ће изрећи казну губитка државне односно јавне службе.

Нови Кривични Законик и не предвиђа могућност да суд изриче 
казну губитка државне односно јавне службе, већ овлашћује суд да 
изриче казне у смислу чл. 24 који међу седам врста казни не предвиђа 
и казну губитка државне односно јавне службе. Но ово не ослобађа 
суд обавезе да при доношењу пресуде, односно дри одлучивању о 
врсти 'и висини казне има за последицу престанак службе као и гу- 
битак права на основу пензионог и инвалидског осигурања н губитак 
стечених прав и у односу на радни стаж. Напротив, суд је при одлу-
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чивању о врсти и висини казне обавезан да узме у обзир све после- 
дице које проузрокује односно које за собом повлачи осуда, па да 
на основу свих одлучујућих околности изрекне казну имајући у виду 
и њене последиие као одраз на јавну службу, на инвалидско и пен- 
зионо осигурање и на радни стаж.

Цри одлучнвању о врсти и висини казне, да би ■се суд опр>еделио и 
био уверен да је изрекао одговарајућу врсту и висину казне, —  поред 
олакшавајућих и отежавајућих околности предвиђених у чл. 38 КЗ, — 
неопходно је да има у виду и све последице које наступају постојањем 
једне судске одлуке, тј. осуђују^е пресуде. Без овога момента суд не 
испуњава свој задатак до краја и нужно изриче одлуку која није 
потпуна, јер није донета при оцени и сагледаваи>у свих последица које 
собом повлачи правоснажна пресуда. Велика улога суда испуњена је 
ако је казна законита, правична и одговарајућа свим моментима који 
су од утицаја на одмераваЈве врсте и висине казне, — што је  услов- 
љено сагледавањем свих последица одлуке која се доноси, па и оних 
које нису предвиђене прописима Кривичног законика, али које насту- 
пају по сили других законских прогтиса.

ГУБИТАК УЖИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВУ ПЕНЗИОНОГ 
И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

Док је ОКЗ у чл .46 предвиђао да суд .може изрећи губитак права 
на пензију, наш нови КЗ не предвиђа ни ову врсту казне. Ово питање 
као и питање губитка државне односно јавне службе било је регу- 
лисано Законом о социјано.м осигурању радника и службеника и њи- 
хових породица. Тако у глави Ш  пом. Закон предвиђао је  и то у 
глави о престанку, губитку и обустављању права на соц. осигурање:

Да се осигуранику који је  осуђен на казну затврра дужу од 6 
месеци обуставља за време издржавања казне уживање ових права 
која му припадају на основу соц. осигурзња. Изузетно може суд при 
изрицању пресуде одредити у нарочито оправданим случајевима да 
се породиии осуђеног може делимично или у целини оставити уживање 
права на основу соц. осигурања —  чл. 87 ст. 2 Зак. о соц. осигурању.

Није на одмет поменути која су то права на основу социјал^ог 
осигурања. Та су права: здравствена заштита, материјална обезбеђења 
за вре.ме привремене неспособности за рад, за време отсуства због 
трудноће и порођаја, потпора за децу у случају смањења способности 
ва рад — иивалвднина — право на други посао и оспособљавање ра; 
послове друге сврхе — преквалификаиије, — инвалидска пензија, по- 
родична пензија и погребнина.

Закон о социјалном осигурању предвиђао је  да осигураник који 
је  правоснажном пресудом осуђен на смртну казну ;̂уби сва права на 
основу соц. осигурања — чл. 83, дсж је  чл. 84 ст. 1 овог закона про- 
писивао да осигураник не стиче односно губи одређено право на инва- 
лидску пензију, односно на инвалиднину, ако се увтрди да је  његова 
неспособност за рад наступила као последица кривичног дела за које 
је осуђен правоснажном пресудо.м на .ма коју врсту и висину казне. 
У сл)гчају да је правоснажном пресудом утврђена кривична одговорност
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члана породице за смрт лица од кога изводи право на породичну пен- 
зију, —  члан породице не стиче односко губи право на материјално 
обезбеђење за време болести, боловања и за време оспособљаван.а 
за друти рад, — преквалификација, —  ако је правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело услед кога је постао неспособан за рад — 
чл. 85 ст. 2 и 86 ст. 2 овог Закона.

Питаше последица правоснажно осуђујуће пресуде у односу на 
пеизионо и -HHBaaHacKO осигурање регулише Закон о пензионом оси- 
гурању и Закон о инвалидско.м осигурању. Тако:

У радни стаж не рачуна се време проведено на издржавању казне 
затвора за време трајања радног односа ако је лице било осуђено на 
казну дужу од месец дана затвора (чл. 49 ст. 1 тач. 3 Зак. о пенз. 
осигурању —  у даљем тексту ЗПО).

У пензиски стаж не рачуна се време од 6 априла 1941 до 15 маја 
1945 године осигуранику који је за дела коЈа имају обележје кри- 
Еичног дела саоадње са окупатором осуђен судском пресудом (чл. 50 
ст. 1 тач. 2 ЗПО).

ГТо чл. 51 ЗПО предвиђено је да се лицу које је  правоснажном 
пресудом осуђено на казну строгог затвора због кривичног дела про- 
тив нзрода и државе или због кривичног дела пр>отив народне привреде 
и друштвене имовине (Глава X, XIX и XX Крив. зак.):

Смањује —  пензисми стаж и то:
1) ако је  осуђено на казну строгог затвора до 5 година, пензиски 

стаж смањује се за онолико времена колико је осуђено.
2) Ако је осуђено на казну стротог затвора преко 5 година пен- 

зиски стаж се смањује за двапута онолнко врмена колико је осуђен.
Закон о пензионом осигурању предвиђа такође и да се лицу осу- 

ђеном на казну строгог затеора преко 5 година због неког другог 
крив. дела, осим дела наведених у ставу првом чл. 51, смањује пензиски 
стаж за онолико времена колико је осуђен, a када се у случају из 
претходних ставова поменутог члана решава о праву на пензију после 
издржане казне, a издржавање казне било је краће од досуђене казне, 
смањивање пенз. стажа врши ice према гра|ању 1Стварно издржане 
казне.

Закон о пензионом осигурању предвиђа и то да лицу коме су на 
основу рехабилитације, а тести је  или помиловања брисане правне по- 
следице пресуде, могу да се успоставе: пензиски стаж навршен до 
дана правоснажности пресуде и драво на пензију стечено до овог дана, 
стим да се право на пензију на основу успостављеног стажа може 
остваривати најраније од првог дана наредног месеца у коме је донет 
акт 0 рехабилитацијн, амнестији или помиловању (чл. 53).

У чл. 149 пом. Закон предвиђа да уживаоци.ча пензије који се 
налазе на издржавању казне затвора или строгог затвора на коју су 
осуђена судском пресудом због крив. дела, —- не припадају оброци 
пензије који доспевају за време доспевања казне дуже од месец дана, 
a такође и да члановима породица уживаоца личне пензије који се 
налази на издржавању казне затвора или строгог затвора може да се 
исллаћује пензија до висине износа породичне пензије на коју би 
имали право по чл. 114 и 126 овог закона, ако испуњава услове за
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стицање права на породнчну пензију уколико није наступио губитак 
права на личну пензију. Иначе чл. 114 говори о услову да је  оси- 
гураиик имао укупно најмање 5 година радног стажа a пом. чл. 126 
регулише висину породичне пензије чланова породице.

Овај закон предвиђа и то да право на пензионо осигурање губи 
ужићалац пензије који правоснажно.м пресудом буде осуђен на казну 
смрди, и онај уживалац који услед смањења пензиског стажа по од- 
.редбама иитираних чланова 50 и 51 овог закона више не испуњава 
услове за стицање права на личну пензију; затим да члан породице не 
стиче, a ако је већ стекао — губи право на породичну пензију: ако 
je лице од кога изводи право на личну пензију изгубило право на ову 
и ако је  правоснажном пресудом утврђена његова кривична одговор- 
ност за смрт лица од кога изводи право на пензију (чл. 151, 152 и 153 
Зак. о пен. осигурању који је ступио на снагу 1. I. 1958 године).

По Закону о инвалидском осигурању, — по чл. 177 уживаоцима 
примања одређених по овом закону, који се налазе на издржавању 
казне затвора или строгог затвора по судској пресуди, —  не припа- 
дају оброци инвалндске пензије и друга примања која доспевају за 
време издржавања казне дуже од месец дана. Сем овога члановима 
пгфодкца уживаоца инвалидске пензије који се налазе на издржавању 
казне затвора или строгог затвора исплаћује се за то време износ у 
висини породичне пензије на коју би они имали право у случају њи- 
хове смрти, али највише до износа пензије коју би уживаоци примали, 
ако испуњавају услове за стицање права на породичиу пензију, a није 
наступио губитак права на инвалидску пензију услед смањења пен- 
зиског стажа по чл. 51 Зак. о пенз. осигурању (тј. ако услед смањи- 
вања пензиског стажа није дошло до самог губитка пензиског стажа, 
до њевовог анулирања према ставу 1— 5 чл. 51 Зак. о пенз. осигу- 
рању).

ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ НА РАДНИ СТАЖ

Као што је  изложено кад је било речи о пр>естанку јавне службе 
и 0 губитку уживања права на основу пензионог и инвдлидског оси- 
гурања, — Кривични законик није предвидео да суд може изрећи ни 
казну губитка јавне службе, губитка пензије, губитка уживања права 
на оснсву социјалног осигурања и инвалидског осигурања, па ни гу- 
битак стечених права уколико се односе на радни стаж.

Међутим, по новом Закону о пензиоиом осигурању који је  ступио 
на снагу 1. I. 1958 године и који је  већ читаву годину дана у примени, 
предвнђено је у погледу радног стажа да се у радни стаж не рачуна 
вре.ме проведено на издржавању казне затвора за време трајања рад- 
Hor односа у случају ссуде на казну дужу од месец дана. Затим да се 
у овој стаж не рачуна ни време од 6. IV. 1941 до 15, V. 1945 осигу- 
рзнику који је за дсла која и.чају обележја крив. дела сарадње са 
oKjTiaTopo.M осуђен судском пресудо.м. Даље, позитивни законски про- 
писи прописују и начин на који се пензиски стаж см 'њује у  случају 
осуде па казну строгог затвора, као и о смањивању овог стажа у слу- 
чају издржане казне (чл. 50 и 51 и 52 Зак. о пенз. осигурању).
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Уредба о одређивању и превођењу пензија и инвалиднина (Сл. 
2/53) предвиђала је којим се лицима у случају осуде не рачуна за 
пензију радни стаж навршен до дана када је пресуда постала правс- 
снажна.

Наирт измена Кривичног Законика предвиђа у којим случајевима 
судска пресуда може да одлучује и о дравима о којима је реч у овим 
редовима . Тако у чл. 24 ст. 1 Нацрта предвиђа се међу 6 врста казни 
и казна ограничења права на пензију, a у чл. 25 ст. 2 да се казна 
ограничења права на пензију и канфискација имовине могу изрећи 
само као споредне казне. Члан 36-а пом. Нацрта под насловом: Казна 
ограничења права на пензију — предвиђа да се ова казна састоји у 
делвмичном губитку права из пензионог осигурања, затим у којим се 
случајевима и колико уживадцима личне и породичне пензије може 
смањити пензија, a такође прописује колико је времена потребно да 
протекне од стеченог пензиског стажа до правоснажне пресуде односно 
колико се времена томе лицу неће рачунати од 'стеченог стажа као и да 
ово време не може бити кра/ће од 1 ни дуже од 15 год. Овај члан 
даље предЕнђа да при одлучивању да ли ће изрећи ову казну и у 
којој ће мери ограничити право на пензију суд је дужан да посебно 
води рачуна о годинама старости осуђеног, о дужини његовог пензио- 
ног стажа, о његовој способности за рад, о његовим имовинским и 
породичним приликама и нарочито о његовим законским обавезама за 
издржаване, као и о другим околностима које су од утицаја на обезбе- 
ђење нужних ггрихода за живот после издржане главне казне. Такође 
пердЕиђа и то, да суд при изрицању ове казне може одлучити да 
после издржане главне казне одреди део смањења пензије одн. време 
пензиског стажа које се неће рачунати.

Поменути Наи.рт из51ена у Крив1ИЧ«ом Законику у чл. 37-а под 
„ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ” предвиђа да одузимање или ограни 
чење појединих права грађана услед осуде (Правне последице осуде) 
може се одредити само законом нли прописима донетим на основу 
закона, a у чл. 87 под „Правне постедице осуде враћање осуђеног 
лица у права пре осуде” — прописује да после издржавања казне 
затвора и затвора осуђена лица враћају се у сва права која су везана 
за њихово укључивање у редовни живот. Затим у чл. 89 предвиђа мо- 
гућност повраћаја права на пензију и укидање правних последица 
осуде, па тако предвиђа:

1. —  по кстеку 5 година од дана издржане, опроштене или заста- 
реле казне, надлежни суд на молбу осуђеног лица иоже одлуком усдо- 
ставити права изгубљена скудом на казну ограничења права на пен- 
зију, ако нађе да је осуђено лиие својим владањем то заслужило. Ова 
одлука дејствује од дана правоснажности и односи се само на булућа 
примања из будућег пензионог осигурања и

2. —  под условима из претходног става суд може укинути поиме- 
нично једну или више правких последица осуде, ако природа правне 
последице дозвољава њено укидање.

У Нацрту у чл. 55-а предвиђене су и последице у вези Закона о 
бирачким списковима односно о бнрачком праву наших грађана.
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Није на одмет поменути да и наш позитивни Закон о радним одно- 
сима у чл. 343 под „Престанак радног односа по сили закона” — 
прописује да радни однос престаје независно од воље радника и при- 
вредне организације ако раднику правоснажном судском пресудом буде 
забрањено бављење занимањем које врши у привредној организацији 
(која је  врста казне прописана у чл. 25 нашег садашњег Кривичног 
заШошжа) — даном правоснажности пресуда и ако радник право- 
снажном пресудом буде осуђен на казну затвора дужем од године дана 
— даном ступања на издржавање казне.

И поред чињенице да Кривични Законик не предвиђа ни казну 
губитка пекзије одн. стеченог радног стажа, — судови.при изрицању 
казни морају имати у виду и ову последицу осуде једнако као и гу- 
битак уживања права из социјалног осигурања.

Горе изложене правне полседице осуде су прописане позитивним 
прописима и то Законом о пензионом осигурању, Законом о јавним 
службеницима и Законом о инвалидском осигурању као и Уредбом о 
одређивању и превођењу пензија и инвалиднина и Упутством за спро- 
вођење Уводног закона за Кривични законик који уз чл. 31 и 32 про- 
писује да су судови дужни до правоснажне пресуде, којима су лииа 
осуђена на казне које повлаче губитак државне службе односно које 
по Закону о пензионом осигурању и Закону о инвалидском осигурању 
имају за последицу обуставл.ање уживања права на основу пензионог 
и инвалидског осигурања, достављају установи или цредузећу у којој 
је  осигураник запослен, односно када је у питању л>ше које ужива 
права на основу социјалног осигурања, — надлежном министарству 
социјалног осигурања Народне Републике (ч:ада Заводу за социјално 
осигурање). Питање могућности поновног стицања права која су лица 
изгубила као последицу судске одлуке осуде правоснажном осуђујућспи 
пресудои решавају се путел! закокске и судске рехабилитације, полга- 
ловања и амнестије уз доследан принцип наше заједнице да се осу- 
ђеним лицима пружа могућност стицаља изгубљенвх права, — јер 
је по нашем Кривичном Заксжику сврха казне и поправљање учиниоца.

Сматрамо да је било потребно да се подвуче улога и одговорност 
суда при изрицању казни које имају з з  последицу губитак или при- 
времени престанак јавне службе, односно уживање права на основу 
певзионог и инвалидског осигурања и губитак радног стажа, као и 
обавезу суда да о покренутом кривичном паступку против државног 
службеника и о исходу поступка односно о правоснажној пресуди, — 
обавести надлежну установу у којој је учинилац запослен односно 
Завод за социјално осигурање, —  све ово у цил>у да би се омогућила 
законитост у примени за|Конских прописа који ова питања регулишу « 
да би се избегле злоупотребе, па је  тчз и био циљ овог 'излагања. Сем 
OBOra, излагањем се хтело да укаже и на ове правне ггоследице судске 
осуде, које судови, да би испунили задатак који им је друштво дало, 
i«>pajy Јшати у виду.

Постоји мишљење да би Крквични Законик требао да има директне 
прописе који предвиђају и правне последице у правцу губитка односно 
престанка службе и да би се на тај начин избегли евенгуални простусти 
губљења из вида и ових последииа осуда, a и ова би материја била
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прегледниЈЗ, — те се на ово указуЈв са том намером да се ово ггитање 
продискутује, да се формирају одређени ставови који aiory бити узети 
при изради најављених измена и допуна Кривичног Законика.

Потреба да се изложена питања регулишу и пропксииа Кривичног 
Законика и да се о њима решава једновремено када и кривиид опту- 
женог лица, —  истакнута је у Нацрту за измене Кривичног Законика 
— што је по нашем мишљењу правилно и нужно. Узгред се напомиње 
да Нацрт даје одговор на готово сва питања која је  пракса поставила 
и која су се нужно наметала у отсуству изричитих прописа у Кри- 
вичном Законику.

Миодраг Нешковић

Д р СЛАВКО ЖУПАНСКИ

15 фебруара 1959 године, после дуге болести, преминуо је у Зре- 
њанину Др Славко Жупански, пензионисани адвокат.

Др Славко Жупански био је несумњиво значајна фигура јавног, 
политичког и друштвеног живота у Војводини, a нарочито у Банату.

Beh као омладинац истиче се у раду Уједињене омладине у Будим- 
пештИј чији је и претседник. По завршетку правних наука отвара адво- 
катску кзнцеларију у Беликом Бечкереку — Зрењаршну, покреће лист 
„Бечкеречке новине” , и активно суделује у политичкој борби срггског 
народа у Банату. 1914 године хапшен, интениран, a у догађајима 
ослобођења и уједињења 1918 године игра врло видну улогу, први је 
начелник града Великог Бечкерека и велики жупан Торонталске жупа- 
није. На ови.м положајима се истиче као од.личан организатор.

У догађајима 27 марта 1941 године поново игра видну улогу, a 
после Ослобођења 1944 постаје претседник Обласног одбора нартдног 
фронта, народни посланик HP Србије и А. П. Војводине. У обим скуп- 
штинама његово велико искуство и знање долазн до пуног изражаја, 
a у Народном фронту својим радам доприноси полагању чврстих те- 
меља нашег новог политичкаг, друштвеног и привредног уређења.

Као адвокат био је беспрекоран, бескомпромисан у одбрани зако- 
ном гарантованих права својих клијената. Одличан прав1ник, врло сту- 
диозан и савеста« човек, сваки је  предмет продубл>ивао и решавању 
свакога проблема црилазио је увек са највећом пажњом и највећом 
спремношћу. Колеге и клијенти волели су и поштовали др Славка 
Жупанског.

Адвокатска комора у АПВ дугује Др Славку Жупанском врло мно- 
ro. Када је после Ослобођења Комора поново отпочела са радом Др 
Славко Жупански је члан Привремене управе Адвокатске коморе, па је 
његово велико искуство и добро познавање људи код реорганизације
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Ко.море било врло драгоцено. Касније је изабран за претседника Ад- 
вокатске коморе АП Војводине, чиме су му адвокати одали највеће 
признање, које одати могу.

Схватио је адвокатуру не као извор богаћења, него као друштвено 
потребну и порисну службу, која има своје посебне вр.то племените 
задатке; да брани слободу и част грађана. У вршењу адвокатуре увек 
је пазио и увек се држао писаних и неписаних правила професионалне 
етике, a морал адвоката био му је изнад свега.

Јавни живот у Војводини, a нарочито адвокатура Војводине смрћу 
Др Славка Жупанског губе ж ого. Његов ће лик као примерног, узор- 
ног, честитог и ваљаног адвоката увек бити истицан млађим покале- 
њима за пример, a његово ће се име придружити мемориалу плејади 
адвоката из Војводине, који су тако много дали нашим нарсхдима.

К. X.

МАРКО ФАТИЋ

5 фебруара 1959 године умро је у Новом Саду, ггосле кратке бо- 
лести, адвокат Марко Фатић.

Рођен 13 марта 1900 годнне у Андријевцииа, HP Црна Гора, ди- 
пломирао је на Правном факултету у Београду. Одмах после стечене 
правне дипломе био је  адв. приправник, a затим од октобра 1931 био је 
адвокат у Панчеву.

После Ослобођења био је правни референт, a од 1952 понова адво- 
кат у Новом Саду.

Марко Фатић био је  правник солидног знања, духовит човек, који 
је међу колегама био цењен.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

At(o се срееки сур, и  ја вни  тужчлац 
не сложе no  питапу надлежности за су- 
ђен>е у  см ислу чл, 40S З К Л ј п>ема месга  
п р им ени  прописа о с ук о б у  надлежно<гги. 
(Брх. суд  А П В бр. К р. 3I19S9).

Срески јавнп ттжилац је оитуншим 
нредлогом сштужио оптужевог за крив. 
дело из чл. 249 КЗ.

Срески суд се огласио стварно не- 
надлежним, па је на основу чл. 405 
ЗК П  устЈлгао предмет Окружном јав- 
ном тужиоштву на даљи поступак.

Окружни јавни тужилац ставно је 
предлог на основу чл. 405 ЗКП ,.да ве- 
ће Окружног суда донесе одлуку у 
смислу чл. 405 ЗКП, да се пред Врхов- 
ним судом АПВ покрене поступак за 
решаваље сукоба надлежности’'.

Окружни суд се огласио ненад.1енс- 
ним за суђење овог предмета, те је 
предмет уступио Врховном суду АПВ 
ради решавања сукоба надлежности из- 
међу Среског и Окружног суда.

Врловни суд АПВ утврдио је да не 
постоји сукоб надлежности у смислу 
чл. 36 ст. 1 ЗКП, т е  је  упутио Окруж- 
ни суд да предмет врати Среском суду 
на далгИ поступак, a из разлога:

Прописом чл. 405 ЗКП предвиђеи је 
посебан посттаак за случај ако судија 
среског суда нађе да је з а  пресуђење 
одређене крив. ствари надлежан окру- 
;кни суд. У  том случају судија среског 
суда уступиће предмет надлежном јав- 
ном тужиоцу на даљи постувак. Ако се 
јавни тужилац не сложи са станови- 
штем среског суде и  смагра да је над-
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лежан cpecKii суд, затражиће о томе 
одлуку већа окружног суда. Према то- 
ме, веће окружног суда у тахвом слу- 
чају решава о несагласности између сре 
ског суда и јавног тужиоца, и  то је ре- 
ш еае, уколико против а е г а  не буде 
жалбе, коначно. He може стога ни веће 
окружног суда, ни срески суд  коме бу- 
де предмет упућен на даљи поступак, 
изазвати сукоб надлежности у смислу 
чл. 56 ЗКП , јер сукоб надлежности у 
том случају не постоји.

Стога Врх. суд АПВ није решавао о 
сукобу надлежности, па се предмет вра- 
ћа Окружном суду да на основу одлу— 
ке којом се огласио ненадлежним - пред- 
мет уступи на даљк поступак Среском
еуДУ-

Пропуст у  пословању адвокатске кан- 
целарије није оправдан разлог за no- 
враћај 'у пређашн,е cfran>e. (Врх. оуд 
АПВ бр. Гж. 811I19S8).

Адвокат је тражио повраЛај у  пре- 
ђаш ае стшве, јер  је грешком послова- 
нл канцеларије прееуда уложена у туђ 
досије, па је услед тога проиустио рок 
жалбе. Уједно и због тога ш то је адво- 
кат био болестан, те најзад и  зато што 
пресуда није уручена и  лично туженм*.

I. ст. суд је мачбу радп поврћаја у 
пређашње стање одбио.

Заст. је улонаго жалбу, која је као не- 
основана одбијена, a из разлога:

У конкр. случају болест застулника 
туженог не претставља оправдан раз- 
лог за пропуштање улагаља жалбе, јер 
је болест трајала свега 2 дана по прије- 
му пресуде, a рок за жалбу је 15 дана. 
тако да је заст. туженог имао још  13 
дана после своје болести за  улагање 
жалбе.

Пропуштен рок за улагање жалбе због 
грешке у поаловаау канцеларије за- 
пгупннка туженог није оправдан раз- 
лог да се дозволи повраћај у  пређашже 
стаже. Пословаље адв. канцеларвгје мо- 
ра бити тако организовано д а  се овако 
крутше грешке н е  догађају.

Правно становиште жалиода, да је 
пресуда морала бити достављена њему 
лично a не љеговом заступннку, протнв- 
но је изричитом пропису чл. 131 ст. 1 
ЗПП, према коме се пресуда доставља 
странци лично односно његовом закон- 
гком заступнику односно пуномоћнику.

Ако се тужбени захтев подноси на бу- 
дуНа даванм која се понаељају вредност 
спора се рачуна no збиру тих давања 
али најаише за пет година, па се тако

и утврђује надлежност суда. (Врх. еуд
АПВ. бр. Р. 72lt9S8).

Окружни суд се огласио ненадлеж- 
нии јер да вредност спора не прелази 
износ од 200.000 дин. И  Срески суд се 
огласио стварно ненадлежним.

Решавајући о сукобу надлежности, 
Вр.х. суд АПВ утврдио је надлежност 
Окружног суда, a  из разлога:

Према чл. 28. ст. 1 31Ш  Окружни 
судови су надлежни да суде спорове о 
имовинско-правним захтевима ако вред- 
ност предмета спора прелази 200.000 
динара.

Захтев за накнаду штете је  имовин- 
око-правни захтев.

Ако се тужбени захтев водноси на 
будућа давања која се понавжају, вред- 
ност спора рачуна ее по њиховвм зби- 
ру, али највшпе до износа који одго- 
вара збиру давања за  пет година. — 
чл. 35 ЗПП.

Тужбом се тражи да се тужени оба- 
дежу на и лаћаае  тузкиопрЈма ^гкугого 
по +.000 дин. месечно До њиховог пуно- 
.жетства, односно док се сами не буду 
могли издржавати.

Каво је један тужилац рођен 1953 г. 
a други 1954 г. јасно је да за оцену 
вредности спора има се узети збир »и- 
ховог потраживаља за  време од 5 го- 
дина, који износи преко 200.000 динара.

У смислу члана 7 ЗУПА пре доноше- 
пм решења сгранци се мора пружити 
мог^ућмост да се изјасни о чгињеницама 
и  околностима које с у  од еажности за 
до}^спи£ље решелм. (Савезни врх. сгд  
бр. Уж. S8S9IS8).

П. ст. управнн орган одбио је жалбу 
уложену протнв решења I. ст. уир. ор- 
гана о обустави станбеве градње.

Ж алилац је поднео тужбу, које је 
основава, и тужбом оспорене решење 
поништено, a из разлога:

Увндмс у списе вцди се д а  тужилад 
у управном поступку није био саслу- 
шан, што је и у жа.л6п вапао, који 
навод П. ст. упр- орган није ценио.

У чгмислу чл. 7  Закона о  ооштем упр. 
поступку, пре довошења решења стран- 
ц к  се  .чора пружити могућност да се 
изјасни о чињеницама и околностима 
које су од важности за доношење ре- 
те њ а . Овај пропис је  разрађен у чл. 
143 истог закона. Како тзгжени није са- 
слушао странку, то уе реш еае валало 
поништити.
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Д о б и га к  у  о р га клуку  ч и н и  им овииа  
која n o  одбитку саију трвшкова и  пре- 
т рплене штете преко гла вни ц е  остане. 
(Врх. с уд  АП В бр. Гж. 820/19S8).

I. ст. суд је уважио тужбу те тужи- 
тељима досудио 53.600 динара на име 
главнице, са припапџш а.

Тужени је уложио жалбу, која је ува- 
жена, I. ст. пресуда преиначена, ту- 

' житељи са тужбом одбијени и осуђени 
на плаћање трошкова, a из разлога;

Врх. суд пригсваћа утврђене чшБени- 
це да су странке биле у ортачком одно- 
су и да су странке стечене приходе из 
тог радног односа међусобно поделиле 
на равне делове, као и то да тужени 
за време док су тужиоци живели и ра- 
дили у његово] кући није ништа сте- 
као.

По ошптим начелима имовинског 
права добитак у ортаклуку чини имови- 
на која по одбитку свију тропгкова и 
претрпљене штете преко главнице о- 
стане. Добитак се дели по сразмери у- 
ложених ствари, a радови ортака за ор- 
таклук се узајамно пребијају. Ако је- 
дан или више ортака само раде или по- 
ред уложених ствари у исто доба в р т е  
и радове, тада ће се за труд, ако уго- 
вором није ништа уговорено a opraipi 
се не могу сложити, суд ће одредити 
суму обзиром на важност посла, вели- 
чину уложеног труда и прибавл.ену ко- 
рист.

Па хако је пресудом утврђено да је 
тужени дао у овај ортачки однос сву 
своју земљу у поврпвгаи од 17 кј. сав 
свој живи и мртви инвентар и поред 
Tora радво и сам тужени са својом же- 
ном, док су међутим тужиоци у тај од- 
нос унели само радну снагу, то Врх. 
суд налази, да је досуђени вишак рада 
тужитеља мањи од оиога што су туже- 
ни унели у тај ортаклук. Како су стран- 
ке добивене приходе поделили на равне 
делове, то су тиме тужиоци у погледу 
свог добитка потпуно намирени, па је 
погрепшо схватан.е I. ст. суда да тужио 
ipcMa припада на име вишка рада Дин. 
55.000,—

Б ез признања ванбрачног оца вон- 
брачног детета за своје не  може се  у  
матичну књ игу уписати д а  је  он ога ц  
ванбрачног детета, нити тако дете мо- 
же носити име ванбрачног оца. (В рх. 
суд  А Л В  бр. Гж. 722119S8).

Нападнутом пресудом I. ст. суд је у. 
становио да је тужени ванбрачни отвц 
малдб. детета, те је између осталог од- 
редио, да држ. матичар ову околност 
убележи у матичну кљигу.

Део жалбе који се односи на ово убе- 
лежеље, је основан, те је I. ст. пресуда 
у то.м делу преиначена, и  овај упис от- 
клоњен, a из разлога;

Према чл. 24 ст. 1 О ЗОРИ Д-а отац 
ванбрачног детета може признати дете 
за своје пред м ал п ч ар т  или у јавиој 
исправи или у тестаменту. По ст. 2  и- 
стог законсхог прописа, ово признањг 
вреди и уписаће се у матичну књигу 
само ако се са овим признањем сагласи 
мати детета, коју ће матичар о томе 
обавестити.

По чл. 27 Захона о држ. матичиим 
књигама, породично и рођено име оца 
(ванбрачног детета уписаће се у ма- 
тичну кн.игу рођенлх само ако овај 
пред матичарем лично призна очинство, 
или ахо је »егово признање доказано 
јавном исправом, као и у сваком другом 
слЈ^чају којн је законом одређен.

ГГо чл. 5 ст. 2 Закона о личним име- 
нима, када отац ванбрачног детета 
призна за своје, само тада дете добија 
и иос« име оца ако се у томе родите- 
љи споразумеју.

Као што се види, по наввдеиим изрв- 
читим прописима, без прнзнања ванбрач 
ног детета за  своје не може се у ма- 
тичну књиту уписати да је он отац 
ванбрачног детета, нити тако дете може 
иосити име ванбрачног оца, a такво 
призвање туженог нема. Према томе, 
маралз  је бити преиначена I. ст. пресу- 
да у делу којим је упућен матичар да 
изврпш убележавање у матичној кжи- 
зи  рођених утврђивање очинства тужи- 
тељице, јер је одлуха I. ст. суда донета 
погрешвом применом материјалног пра- 
ва — чл. 560 ст. 1 тач. 2  ЗПП-и јер је 
том одлуком I. ст. суд прекорачио ту- 
жбеии захтев —  чл. 560 ст. 1 т. 5 
ЗГШ.

П риликом  утврђивања в и си н е  допри- 
носа за  супруж анско издрж авање дола- 
зе  у  обзир само оме им оеинске  м огућ- 
ности брачног друга , као обвезника  за  
давање издржавања, које постоје у  мо- 
менту пресуђења. (Врх. с уд  А П В  бр. 
Рев. '194/9S8}.

Срески суд је туженика обвезао иа 
давање супружанског издржаваља у ви- 
сини од 3iX)0 дин. месечно. На жалбу 
је Окружни суд овај износ сиизио иа 
2.000 динара.
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Тужитељица је уложила ревизију ко- 
ја је као неоснована одбијена, и  П. ст. 
пресЈ'да потврђена, a из разлога;

Према пропису чл. 15 О ЗБ брачни 
друг, који нема средстава за живот, a 
Аестособан је за рад или незапослен, 
има права на издржавање од брачног 
друга, Јтсолико је овај у стању то да 
чини. С обзиром на овај npomic no ми- 
пивењу Врх. суда АПВ приликом утвр- 
ђивања KBCirae доприноса за супЈЈужан- 
ско издржавање долазе у обзир само 
оне имовинске могућности брачног дру- 
га, као обвезаника за даван.е издржава- 
н>а, које постоје у моменту пресуђења.

Правнлно је оно становпште П. ст. 
суда, да је износ од 2.000 дин. допри- 
носа у складу са имовинским могућно- 
стнма туженога који живи у домаВин- 
ству, које поседује свега 9 јутара зем- 
ље и у којем живе 4 члана породнце.

Услед T ora , очиг.ледно је неоснован 
онај ревизиски навод тужитељице да би 
туженик био дужан обављати и друге 
радове ван домаћинства, па према to
mb стварати и приходе ван прихода од 
рада у домаћинству, јер. као што је већ 
речено, код утврђивања висине супру- 
жанског пздржавања није оддучно шта 
би тужени ван домаћинства могао да 
заради, већ је одлучно оно што фак- 
тички туженик зарађује својим радом 
у домаћинству.

1
У случају смрти једие странке. која 

има опЈгномоНеника до прекида поступ- 
ка не може доћи јер nynOMoilje не пре- 
стрје самом смрКу властодавца. (Брх. 
суд АПВ бр. Гж. 2 6 0 /т 8 ) .

Туженик је  у току парнице умро, па 
је љегов застушгак 13 марта 1953 годи- 
не поднео суду поднесак у коме отка- 
зује пуномоћје и није на расправу која 
је била заказана за 14 март 1938 при- 
ступио.

Застушшк тужитеља је н а  расправи 
траншо пресуду, али је Окружни суд 
позивом на чл. 301 т. 1 у вези чл. 204 
ЗПП одредпо прекид поступка.

Тужитељ је уложио жалбу, која је 
освована, нападнуто решење утсинуто, 
I, ст. суд упућен да настави поступак, 
a из разлога:

У с-тучају смрти једне странке, која 
вема пуномоћника у парници прекид 
поступка настаје по самом закону (чл. 
201 т. 1 31111), али ако умрла странка 
има пуномоћника до прекида поступка 
услед факта смрти странака не може 
доћи јер пуномоћје у оваквом случају

не престаје самом смрћу вЛастодавда 
и пуномоћник је и даље овлашћен да 
предузима радње у поступку, али на- 
следник може опозвати пуномоћје (чл. 
93. т. 1 ЗПП).

Према чл. 92 ст. 1 ЗПП и  пуномоћ- 
ник може у свако доба пуномоћје отка- 
зати. Пре.ма томе, пуномоћник може 
отказати пуиомоћје али не своме вла- 
стодавцу ако је он умро, него »еговим 
наследницима. Све дотле док пуномоћ- 
је не буде од стране наследннка опо- 
звато зиш од пуномо11ника наследини- 
цима отказано, ако је властодавав; ум- 
ро, оно важп и везује како пуномоћника 
тако и наследнике a тако и суд (чл. 
93. ст. 1 ЗГШ).

У конкр. случају, пуно.моћншс тужене 
странке која је умрла, може се ослобо- 
дитп дужности заступања само ако от- 
каже пуномоћје наследнику своје стран- 
ке и ако то саопшти противној стран- 
ци односно суду (чл. 92. ст. 1—3 ЗПП). 
Пуномоћник тужене странке нпје тако 
постувао, па пошто је тужена странка 
Јгмала свог пуномоћзшка није могло до- 
ћи до прекида псхлчика.

Висину закупнине за станбене просто- 
рије утврђује станбена управа a за по- 
словне просторије, конкретно чардак, 
утврђује сгд путем стручњака. (Врх. 
с-уд АПВ 'бр. Гж. 7S9I19S8).

I. ст. суд је утврдио висину закупки- 
не за станбену просторију и sa кори- 
шћење чардака са 32.850 дин. за чета- 
ри годЈше.

Тужи.га је поднела жалбу, која је с- 
гнована, I. ст. пресуда укинута, a пз 
разлога:

По чл. 23 Уредбе о тправ-Ђању vTaH- 
беним зградама станарину утврђује 
отанбена управа одлуком против које 
незадово.вна странка има право жалбе. 
Ирема томе, I. ст. суд је могао внсину 
закупнЈше за станбену зграду да утврди 
томо на основу правомоћне одлуке до- 
нете од стране сланбене управе и  то са- 
мо у слу^чају ако је та зграда коришће- 
на за становање, a не на основу уве- 
рења општине.

У погледу пак закушшне за чардак- 
котобању — пошто ово није станбена 
просторија као н у  погледу куће уко- 
лико је пста коришћена као пословна 
просторија има суд да утврди путем 
стручњака впсину закупнине. Како I. ст. 
суд Hnje тако постутшо, то је закушш- 
на неправилно утврђена, те  је стога 
валжло I. ет. пресуду укинути.
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УПИСИ У ИМЕНИК АДВОКАТА АК у АПВ

ГЈошто су се оба органа управни одбор « савет Адвокатске кошре 
у АПВ сагласили да постоје услови за упис у именик адвоката АК у 
АПВ, на основу чл. 13 тач. 1— 7, 23 93 та. 4 и 87 тач. 3. Закона о ад* 
вокатури, те чл. 6 тач. 1 и 2 и 7 Статута Адвокатске коморе у АПВ 
УПИСУЈУ СЕ у именик адвоката Адвокатске коморе у АПВ и то:

1. МИЉКОВИЋ С. ЖИВОЈИН, решењем број 437/58 са седиштем 
адв. каицеларије у Панчеву почев од 7 фебруара 1959 године;

2. БОШЊАК С. ИВАН, решењем бр. 419/598 са седииггем адвокат- 
ске канцеларије у Суботици почев од 7 фебруара 1959 године;

3. ПЕТРИЧЕВИЋ БОШКО, решењем (̂ р. 81/56-136/58 са седиштем 
адвокатске каицеларије у Оџацима почев од 21 фебруара 1958 године.

Адвокатска Комора у  АПВ 

ИЗ КЊИГИВОДСТВА КОМОРЕ

Позивају се чланови Коморе да уплате 400 дин. на име допрткха 
у Фонд посмртнине, a за смртни случај iMapKa Фатића, б. адвоката из 
HoBor Сада.

Уједно се позивају сви адвокати да уплате по 400 дин. за смртни 
случај псж. др. Счавка Жупанског, пенз. адв. из Зрењангаа, који је 
заиржао чланство у Фонду посмртнине.

У будуће треба и )шлате за Фонд посмртнине вршити на тек. рачун 
Адвокатска комора у АПВ бр. 151-73-3-10002.

Књиговодство Коморе 

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА КОМОРЕ

Скреће се пажња Радним одборима да спискове за повлашћену 
вожњу за 1959 годину доставе нлјкасније до 15 марта 1959 годнне, 
како је  то објављено у „Гласнику” бр. 2 за 1959 годину, те у Распису- 
ииркулару бр. 1/1959.

Адв. комора у  АПВ

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници управног одбора АК у АПВ која је  одржана дана 24 
фебруара 1959 године, донесена су следећа решења:

1. Претседник Милорад Ботић евоцирао је  успомену на др. Славка 
Жупанског, б. претседнкка управног одбора АК у АПВ, коЈи је 15, 
П. 1959 године пре.минуо, те су чланови управног одбора минутрм hy- 
тања одали последњу пошту бивше.м претседнику упр. одбора ,^К у 
АПВ пок. др. Охавку Жупанско.м.
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2. Узети оу на зиање извештаји ггретседника, секретара, благајника 
о раду Коморе између две седнице.

3. Решењем бр, 73/59 узет је  на знање извештај Радић Ђорђа адво- 
ката из Бечеја о преузимању адвокатске канцеларије Каћибо Алек- 
сандра.

4. Решењем бр. 74/59 на основу чл. 76 тач. 4 и 93 тач. 8 ЗОА те чл. 
9 статута Коморе брише се из именика адвокатских приправника са 1 
фебруаром 1959 годиие Мил. Мирковић, адв. приправник из Ковачице, 
пошто је засновао радни однос.

5. Решењем бр. 76/59, a на основу чл. 59 ЗОА и чл. 7 Статута 
брише се из именика адвоката АК у АПВ пок. Фатић Марко из Н. Сада, 
са даном 5 фебру-ара 1959 год. услед смрти, a на осонву чл. 57 статута 
за  преузиматеља адвокатске канцеларије пок. М. Фатића одређује се 
Слободан Мандић адвокат из Н. Сада.

6. Решењем бр. 78/59, a на основу чл. 73 и 93 тач. 8 ЗАО те чл. 9 
и 59 статута узима се на знање да је  адвокатски приправник Тодор 
Војновић из Беле Цркве од 1 јануара 1959 године на адвокатско при- 
правничкој вежби код Ж. Петровића адвоката дз Б. Цркве.

7. Решењем бр. 82/59 a на основу чл. 76 тач. 4 и 93 тач. 8 ЗАО, 
те чл. 9 статута Коморе брише се из именика адвокатских приправника 
са даном 15 П 1959 године Драгутин Мажић из Бача, пошто је засновао 
радни однос.

8. Решењем бр. 61 «а основу чл. 65 и 93 тач. 4 ЗОА, те чл. 6 тач. 
1—2, и 9 статута уписује се у именик адвокатских приправника са даном 
24 фебруара 1959 год. Синђелић Јован на адвокатско приправничкој 
вежби код Миљана М. Лепосавића, адвоката из Сомбора.

9. Узето је на знање обавештење Савеза адвокатских комора Југо- 
славије да ће питање повишења од 8®/о које се односи на плате и пен- 
зије бити регулисано новим Уговором о социјалном осигурању адво- 
ката, који ће бити лотоисан најкасније до јуна 1959 године.

10. Решавано је о молбама за упис у именик адвоката и о остали.м 
текућим предмети.ма.

Управни одбор АК у АПВ

Д ’ЛАСНИК” нзлаот сваког месеца /  Издавач н власник; Адвокатска коиора у 
АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20. /  Уређује Одбор. /  Одговорни Уредник; Б о т ^  
Мидорад, адвокат Нови Сад, Народних хероја бр. 6. /  Т екући  ■рглуж вод Каиув.

банке бр. 151—75— 3—  /  Ш тампарија „Будућност” Нови Сад
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